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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 
 

Для ефективного функціонування обліку як потужної 

інформаційної системи значної уваги потребують питання його 

організації, починаючи з формування облікових підрозділів, 

організації документування та закінчуючи складанням звітності. 

Належна організація бухгалтерського обліку повинна забезпечити 

якісний рівень процесів створення, використання та зберігання 

облікової інформації, необхідної для ухвалення дієвих рішень 

відповідними користувачами. 

В Україні традиційно виділяється два організаційних рівня 

управління бухгалтерським обліком: організація національної 

системи бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського 

обліку конкретного суб’єкта господарювання. Національну систему 

бухгалтерського обліку визначає Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6], 

регламентують численні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку [7-16] тощо. Питання організації обліку на підприємстві 

належать до компетенції його власника (власників) або 

уповноваженого органу (посадової особи). 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування в 

здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок з 

організації бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання. 

Цілі навчальної дисципліни:   

 формування в здобувачів вищої освіти теоретичних 

уявлень і практичних навичок щодо організаційних засад 

документування господарських операцій, обробки даних обліку, 

ефективного використання робочого часу облікових працівників, 

належного ведення обліку та забезпечення узгодженої ритмічної 

праці облікових працівників; 

 вивчення організації облікового процесу, організації 

нормативно-правового, технічного, інформаційного, соціального 

забезпечення обліку та його розвитку; 

 формування вмінь з організації обліку в розрізі об’єктів 

обліку (активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових 

результатів); 

 практичне використання знань, набутих під час вивчення 

інших дисциплін у процесі здобуття освітнього ступеня «бакалавр», 
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зокрема таких, як «Фінансовий облік», «Управлінський облік», 

«Облік і звітність в оподаткуванні», «Управління персоналом» тощо 

при формуванні основних засад організації обліку суб’єктів 

господарювання. 

Вивчення дисципліни надасть можливість здобувачам вищої 

освіти другого (магістерського) рівня оволодіти 

компетентностями, зокрема такими, як:  

загальні компетенції: 

 ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності); 

 ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів); 

 ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт; 

спеціальні компетенції: 

 СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту підприємства. 

 СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Організація 

бухгалтерського обліку» здобувач вищої освіти повинен володіти 

такими програмними результатами навчання: 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати 

нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та управління. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи 

обліку і координувати діяльність облікового персоналу з 

урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної 

етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 
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2. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Проведення практичних занять з дисципліни «Організація 

бухгалтерського обліку» передбачає розгляд передбачених робочою 

програмою і прочитаних на лекціях тем та виконання декількох 

практичних завдань.  

Теми практичних занять відповідно до силабусу подано у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Теми практичних занять 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Модуль 1. Загальні засади організації бухгалтерського 

обліку в Україні 
 

Тема 1. Теоретичні основи організації 

бухгалтерського обліку в Україні  

2 1 

Тема 2. Організація процесу створення, 

використання та зберігання облікової 

інформації та його нормативно-правове 

забезпечення 

2 0 

Тема 3. Організація праці працівників 

залучених до процесу створення, 

використання та зберігання облікової 

інформації 

2 1 

Модуль 2. Особливості організації обліку в розрізі 

об’єктів обліку 

Тема 4. Організація обліку активів. 4 1 

Тема 5.  Організація обліку зобов’язань. 2 1 

Тема 6.  Організація обліку власного капіталу.  2 0 

Тема 7.  Організація обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів. 

4 1 

Тема 8. Організація звітності. 

 

2 1 

Разом: 20 6 
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3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

ТЕМА:  «Теоретичні основи організації бухгалтерського 

обліку в Україні» 
План заняття: 

1) Сутність, зміст і завдання організації обліку.  

2) Предмет та об’єкти організації обліку.  

3) Принципи організації обліку. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

теоретичними основами організації бухгалтерського обліку в 

Україні і апробування на практиці окремих її елементів. 

 

Завдання 1.1 

З наведених тлумачень організації обліку обрати найбільш 

вдале: 

– об’єкт, процес, явище, складова організаційної функції 

управління (А. Кашаєв); 

– побудова системи обліку; управління обліковим персоналом 

(С. Івахненков); 

– система безперервних та цілеспрямованих заходів з 

розробки, впровадження, забезпечення, реалізації, та постійного 

вдосконалення системи бухгалтерського обліку найбільш 

економічно доцільним шляхом (М. Корінько); 

– сукупність цілеспрямованих процесів або дій зі створення, 

функціонування, упорядкування та постійного удосконалення 

системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення внутрішніх 

та зовнішніх користувачів обліково-економічною інформацією, 

необхідною для прийняття управлінських рішень (Р. Островерха) ; 

– цілеспрямована діяльність власника підприємства щодо 

створення, наступного використання та вдосконалення системи 

бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією 

внутрішніх та зовнішніх користувачів (Ф. Бутинець); 
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– впорядкована, взаємопов’язана в часі сукупність засобів і 

складових, включаючи працівників з відповідною професійною 

компетентністю; цілеспрямована діяльність власника підприємства 

з формування в процесі його створення на підставі визначеної мети 

діяльності інтегрованого в систему управління самостійного 

структурного підрозділу зі своїми функціями і завданнями для 

збору, реєстрації, узагальнення фактів господарського життя і 

складання звітності, здійснення функціонального контролю та 

надання інформації користувачам для ухвалення управлінських 

рішень (В. Рожелюк); 

– система впорядкованих дій зі створення системи 

бухгалтерського обліку, що включає складання облікових регістрів і 

первинних носіїв облікової інформації, облікову політику 

підприємства, організацію облікового процесу (М. Карпушенко); 

– науково-обґрунтована сукупність умов, за яких найбільш 

економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання 

бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю за 

правильним використанням майна підприємства та надання 

користувачам неупередженої фінансової звітності (Т. Сльозко); 

– сукупність дій зі створення цілісної системи 

бухгалтерського обліку, підтримання і підвищення її 

організованості, функціонування якої спрямоване на забезпечення 

інформаційних потреб користувачів облікової інформації, 

включаючи вибір форм організації та формування матеріального й 

інформаційного забезпечення облікового процесу (В. Лень); 

– система методів, способів та засобів, які забезпечують 

оптимальне функціонування підприємства та його подальший 

розвиток (В. Сопко, В. Завгородній); 

– упорядкований процес збору, систематизації, узагальнення 

та передачі даних в розрізі підсистем обліку на методологічному, 

технологічному та управлінському рівнях з метою забезпечення 

керівництва інформацією для прийняття оперативних і стратегічних 

рішень (С. Левицька); 

– впорядкування окремих складових елементів 

бухгалтерського обліку в цілісну систему з чітко встановленими 

характеристиками, логічною структурою її компонентів: об’єктів 

організації бухгалтерського обліку; форми організації 

бухгалтерського обліку; технічних та інших засобів організації 
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бухгалтерського обліку; загальнонаукових та специфічних методів і 

способів дослідження, що взаємодіють у встановлених послідовних 

часових стадія х, причому послідовність є загальною на всіх етапах 

організації бухгалтерського обліку (Ю. Завальнюк); 

– процес створення та постійного удосконалення трудового і 

облікового процесів, методологічного і методичного забезпечення 

обліку задля надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації для прийняття управлінських рішень 

(Ю. Труш); 

– система впорядкованих дій зі створення системи 

бухгалтерського обліку, що включає складання облікових регістрів 

і  первинних носіїв облікової інформації, облікову політику 

підприємства, організацію облікового процесу (О. Кононова); 

– цілеспрямоване вдосконалення механізму, структури і 

процесів обліку, впорядкування всіх елементів системи 

бухгалтерського обліку (О. Кундря-Висоцька). 

Завдання 1.2 

Скласти а табличному вигляді перелік нормативних 

документів, які використовуються підприємством для організації 

обліку (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Перелік нормативних документів 
№ 

з/п 

Назва 

документа 

Орган 

ухвалення 

Дата 

прийняття, 

номер 

документа 

Призначення документа 

1. Положення 
про 

документальне 

забезпечення 
записів у 

бухгалтерсько

му обліку 

Міністерство 
фінансів 

України 

24.05.1995  
№ 88 

Встановлює порядок створення, 
прийняття і відображення у 

бухгалтерському обліку, а також 

зберігання первинних 
документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської та іншої звітності, 

що ґрунтується на даних 
бухгалтерського обліку, 

підприємствами, їх об'єднаннями 

та госпрозрахунковими 
організаціями (крім банків) 

незалежно від форм власності, 

установ та організацій, основна 
діяльність яких фінансується за 

рахунок коштів бюджету. 

2. …… …… …… …… 
3. …… …… …… …… 
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Завдання 1.3 

Охарактеризувати об’єктивні і суб’єктивні чинники впливу на 

організацію обліку.  

Сформувати в табличному вигляді перелік найважливіших 

чинників, які впливають на організацію обліку (табл. 1.2). 

  Таблиця 1.2 

Чинники, які впливають на організацію обліку 
№ 

з/п 

Назва чинника Характеристика впливу чинника 

1. Вид економічної діяльності Організація обліку регламентується різними 

документами. До прикладу, П(С)БО чи 

Методичними рекомендаціями 

2. …… …… 
3. …… …… 

Завдання 1.4 

З наведеного переліку обрати найбільш важливі принципи  

організації обліку і охарактеризувати їх більш детально:  

1) адаптивність (адаптація) (передбачає пристосованість 

бухгалтерського обліку до умов функціонування господарюючого 

суб’єкта та його управління);  

2) безперервність (визначає систематичне, перманентне 

забезпечення функціонування складових елементів організації 

бухгалтерського обліку); 

3) прогнозування стану системи організації бухгалтерського 

обліку в майбутньому, оскільки елементи системи не стійкі в 

динаміці; 

4) всебічність (окреслює необхідність урахування зовнішніх 

і внутрішніх зв’язків, характерних для організації бухгалтерського 

обліку як системи);  

5) динамічність (полягає в тому, що бухгалтерський облік 

як систему доцільно розглядати як сукупність елементів, що не є 

перманентними (методи обліку майна, калькулювання собівартості, 

амортизація активів тощо);  

6) паралельність (паралелізм) (означає наявність і дієвість 

підсистем бухгалтерського обліку в структурних підрозділах 

господарюючого суб’єкта); 

7) пропорційність (передбачає обґрунтоване 

співвідношення між наявними предметами і засобами праці та 

працівниками, котрі їх використовують);  
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8) прямоточність (забезпечує сталі, цілеспрямовані потоки 

руху облікової інформації); 

9) системність (ідентифікує зв’язки між елементами 

системи, існування яких уможливлює її якісний розвиток); 

10) ритмічність (вимагає узгодження між вхідним і вихідним 

потоком інформації); 

11) субординація (означає наявність ієрархії елементів у 

системі організації бухгалтерського обліку (наприклад, складський 

облік ведеться у розрізі МВО, місць зберігання тощо); 

12) цілісність (потребує сприйняття системи організації 

бухгалтерського обліку як цілісного, неподільного явища, на яке не 

чинять значний вплив особливості складових цієї сукупності). 

Завдання 1.5 

1)Проаналізувати принципи бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності (табл. 1.3), звернути увагу на виділений текст. 

Таблиця 1.3 

Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності  
№ 

з/п 

Закон України  

№ 996-XIV 
НП(С)БО 1 Примітка 

1 2 3 4 

1. Принципи 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової звітності 

Принципи 

бухгалтерського обліку; 

принципи складання 

фінансової звітності 

Назва відрізняється. 

1.1. Автономність   Автономності 

підприємства 

Кожне підприємство 

розглядається як юридична 

особа, відокремлена від 

власників. Особисте майно 

і зобов’язання власників не 

повинні відображатись у 

фінансовій звітності  

1.2. Безперервність   Безперервності 

діяльності 

Передбачає оцінку активів і 

зобов’язань підприємства, 

виходячи з припущення, що 

його діяльність триватиме 

далі 

1.3. Повне висвітлення  

 

Повного висвітлення  Фінансова звітність 

повинна містити всю 

інформацію про фактичні 

та потенційні наслідки 

операцій та подій, яка може 

вплинути на рішення, що 

приймаються на її основі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?find=1&text=%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13?find=1&text=%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF#w15
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продовження табл. 1.3 
1 2 3 4 

1.4. Послідовність. 

Зміна облікової 

політики  

можлива лише у 

випадках, 

передбачених 

П(С)БО, МСФЗ та 

Н(П)СБОДС, і 

повинна бути 

розкрита у 

фінансовій 

звітності 

Послідовності. 

Зміна облікової 

політики повинна бути 

обґрунтована і розкрита 

у фінансовій звітності 

Передбачає постійне (із 

року в рік) застосування 

підприємством обраної 

облікової політики. 

Зміна облікової 

політики повинна бути 

обґрунтована і розкрита 

у фінансовій звітності 

 1.5. Нарахування – 

доходи і   витрати 

відображаються в 

бухгалтерському 

обліку та  

фінансовій 

звітності в  момент  

їх виникнення, 

незалежно  від 

дати 

надходження або 

сплати грошових 

коштів 

Нарахування, згідно з 

яким доходи і витрати 

відображаються в 

бухгалтерському обліку 

та фінансовій звітності в 

момент їх виникнення 

незалежно від часу 

надходження або 

сплати грошових коштів 

(грошей) 

Доходи і витрати 

відображаються в 

бухгалтерському обліку 

та фінансовій звітності в 

момент їх виникнення 

незалежно від часу 

надходження або сплати 

грошових коштів 

(грошей) 

1.6. Превалювання  

сутності  над 

формою – операції 

обліковуються 

відповідно до їх 

сутності, а не лише 

виходячи з 

юридичної форми 

Превалювання сутності 

над формою, за яким 

операції повинні 

обліковуватись 
відповідно до їх 

сутності, а не лише 

виходячи з юридичної 

форми 

Операції повинні 

обліковуватись 

відповідно до їх 

сутності, а не лише 

виходячи з юридичної 

форми 

1.7. Єдиний  грошовий  

вимірник  

 

Єдиного грошового 

вимірника 

Вимірювання та 

узагальнення всіх 

операцій підприємства у 

його фінансовій 

звітності – в єдиній 

грошовій одиниці 

1.8. - Обачності Із Закону України 

№ 996-XIV вилучено 

05.10.2017 р. 
1.9. - Історичної (фактичної) 

собівартості 

1.10. - Періодичності 
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2) З’ясувати, який принцип бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності порушується в окреслених ситуаціях: 

1. Фінансова звітність підприємства містить лише часткову  

інформацію про фактичну діяльність підприємства. 

2.  У фінансовій звітності  юридичної особи наведено 

інформацію про майно власників підприємства. 

3. Підприємство щорічно суттєво змінює облікову політику, 

що впливає на інформацію, яка зазначається у фінансовій звітності. 

4. У звітності підприємства відображено інформацію про 

активи та зобов’язання, виходячи із припущення про ліквідацію 

підприємства у найближчому майбутньому. 

5. Доходи і витрати підприємства відображаються у 

бухгалтерського обліку залежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів. 

6. Операції на підприємстві обліковуються, виходячи із 

юридичної форми, поза увагою залишається їх сутність. 

7. Узагальнення всіх господарських операцій підприємства у 

фінансовій звітності відбувається у гривнях, доларах та євро. 

Відповідь: 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Завдання 1.6 

Доповнити дані табл. 1.4 в частині застосування методів 

організації бухгалтерського обліку (п. 11-15).  

Таблиця 1.4 

Методи, які використовуються в організації бухгалтерського обліку  

№ 

з/п Назва методу  Сутність методу  

Приклад застосування в 

межах організації 

бухгалтерського обліку  

1 2 3 4 

1. Аналіз Полягає у розчленуванні 

предмета для більш 

детального його 

вивчення, при цьому 

виділені у відповідному 

порядку частини 

вивчаються в межах 

цілого 

Розподіл предмета 

організації бухгалтерського 

обліку на складові з їх 

вивчення в розрізі єдиного 

процесу організації 

бухгалтерського обліку 
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продовження табл. 1.4 
1 2 3 4 

2. Синтез Полягає у вивченні 

предмета в цілісності, 

єдності і водночас у 

взаємозв’язку його 

частин 

Дослідження технології обліку 

процесу як суцільного, 

безперервного процесу з 

внутрішньою послідовною 

логікою побудови його етапів 

3. Індукція Загальний висновок про 

характеристику 

сукупності робиться на 

основі вивчення 

характеристик окремих 

складових зазначеної 

сукупності 

Прикладом застосування 

зазначеного методичного 

прийому щодо організації 

бухгалтерського обліку може 

бути дослідження смакових 

уподобань окремих працівників 

бухгалтерської служби для 

визначення критеріїв 

оздоблення робочих кабінетів 

4. Дедукція Полягає у дослідженні 

сукупності в цілому, а за 

його результатами — 

перенесення 

характеристик та прикмет 

сукупності на окремі її 

складові 

Вибір та розроблення облікової 

політики централізованою 

бухгалтерією, що обслуговує 

мережу філій  

5. Аналогія Пізнання одного 

предмета здійснюється на 

підставі схожості з іншим 

предметом вивчення 

Формування облікових 

необоротних активів, запасів 

тощо 

6. Моделювання  Являє собою заміну 

предмета чи об’єктів 

дослідження на модель, 

яка будується на 

основних 

характеристиках 

фактичного матеріалу 

Модель організаційної 

структури бухгалтерської 

служби  

7. Абстрагування Полягає у відволіканні 

від несуттєвих, 

випадкових проявів 

конкретного предмета 

вивчення і розгляді 

загальних, суттєвих, що 

використаються в 

подальшому процесі його 

пізнання.  

Розроблення та впровадження 

нових форм документів та 

облікових реєстрів; вироблення 

висновків щодо подальшого 

удосконалення носіїв облікової 

інформації 

 

8. Конкретизація 

 

Визначається як суцільне 

пізнання характеристик 

предмета в усіх його 

проявах 

Розрахунок нормативів часу на 

виконання певних операцій за 

кожним з документів та 

реєстрів 
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продовження табл. 1.4 
9. Проектний 

метод 

(проектування) 

Полягає в побудові перспективних 

моделей існування форм предмета 

дослідження 

Лежить в основі 

підготовки проекту 

наказу про облікову 

політику  

10. Графічний 

метод 

Полягає у відображенні залежності 

різних явищ та процесів у вигляді 

рисунка 

……… 

11. Метод 

спостереження 

Полягає у сприйнятті дій, засобів 

чи процесів з метою їх пізнання і 

визначення змістового 

навантаження 

……… 

12. Метод 

анкетування 

Полягає у вивченні суспільної 

думки щодо предмета дослідження 

за допомогою складання переліку 

питань (анкети) для подальших 

узагальнень 

……… 

13. Розрахунковий 

методичний 

прийом 

Полягає в обробці кількісних даних 

шляхом здійснення над ними 

математичних дій з метою 

отримання в результаті розрахунку 

кінцевого необхідного показника 

……… 

14. Методичний 

прийом 

експертної 

оцінки 

Полягає у виборі оптимального 

варіанта рішення через проведення 

експертних досліджень 

……… 

Питання для обговорення: 

1) Яку роль виконує організація бухгалтерського обліку? 

2) Які форми організації бухгалтерського обліку Вам 

відомі? 

3) Що є предметом і об’єктами організації обліку?  

4) Які принципи організації бухгалтерського обліку вам 

відомі?  

5) Які методи організації бухгалтерського обліку? 

6) Які два організаційних рівня управління бухгалтерським 

обліком виділяють в Україні? 

7) У чому полягає системний підхід до організації 

бухгалтерського обліку?  

8) За якими напрямками можна структурувати 

бухгалтерський облік як складну багаторівневою структуру? 

9) Які чинники впливають на організацію обліку? 

  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6] 
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Практичне заняття № 2 

ТЕМА: «Організація процесу створення, використання 

та зберігання облікової інформації та його нормативно-

правове забезпечення» 
 

План заняття: 

1) Об’єкти організації облікового процесу.  

2) Організація облікових номенклатур.  

3) Організація носіїв облікової інформації.  

4) Організація документообігу й документопотоків 

облікового процесу на різних етапах. 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

організацією процесу створення, використання та зберігання 

облікової інформації та його нормативно-правовим забезпеченням і 

апробування на практиці окремих її елементів. 

 

Завдання 2.1 

Охарактеризувати структуру облікового процесу, зображену 

на рис. 2.1. 

 
 

Рис. 2.1. Структура облікового процесу 
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Завдання 2.2 

Надати характеристику переліку номенклатур первинного 

обліку виробничих запасів, наведеному в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Перелік номенклатур первинного обліку виробничих запасів 

Характеристика даних 

для обліку 

Використання 

облікових даних 

У вираженні 
У яких носіях  

інформації 

з’являються 

вперше 

Натура-

льному 

вартіс-

ному 

Надходження 

матеріалів на склад: 

Для обліку наявності 

та руху, контролю 

своєчасного 

надходження та 

розрахунків 

   

- придбання    Рахунок, накладна,  

ТТН 

- виготовлення 

власними силами 

   Прибутковий ордер 

Назва  + –  

Кількість  + –  

Ціна  – +  

Сума  – +  

від кого надійшли  + –  

Постачальник  + –  

Внутрішнє 

переміщення 

   Накладна на внутрішнє 

переміщення матеріалів 

Назва  + –  

Кількість  + –  

Ціна  – +  

Сума  – +  

від кого   + –  

Кому  + –  

Вибуття матеріалів: Для обліку наявності 

та руху, контролю 

своєчасного вибуття 
та розрахунків 

   

- відпуск  у 

виробництво 

   Накладна-вимога,  
акт про витрати 

давальницьких 

матеріалів 

- списання    Акти інвентаризації, 

акти на списання  

- реалізація    Рахунок, видаткова 

накладна, податкова 

накладна 

Назва  + –  

Кількість  + –  

Ціна  – +  

Сума  – +  

кому відпущено та ін.  + –  
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Завдання 2.3 

1) Охарактеризувати номенклатури поточного обліку 

виробничих запасів у розрізі видів руху (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Перелік номенклатур поточного обліку виробничих запасів у 

розрізі видів руху 
Вид руху Підвид руху Субпідвид руху 

Надходження: 

    Зовнішнє 
 

    Внутрішнє  

 

Від постачальників 
Придбання підзвітною особою 

Від ліквідації основних засобів 

Виготовлення власними силами 

 

Від вітчизняних, від іноземних 
За видами виробничих запасів 

За видами виробничих запасів 

За видами виробничих запасів 

Переміщення в 

межах 

підприємства 

З одного цеху в інший 

Зі складу в цех 

За видами, за цехами 

За видами виробничих запасів 

Вибуття 
     Зовнішнє 

 

 
     Внутрішнє  

 
Реалізація виробничих запасів 

 

 
Відпуск у виробничі підрозділи 

 

 
 

 

Списання 
 

 
Вітчизняним, іноземним 

покупцям; юридичним особам, 

фізичним особам 
За цехами 

Виробництво продукції, 

загальновиробничі потреби, 
тощо; за структурними 

підрозділами 

У зв’язку з крадіжкою, 
псуванням 

2) Сформувати номенклатури поточного обліку основних 

засобів  у розрізі видів руху. 

 

Завдання 2.4 

Проаналізувати наказ і положення про облікову політику ПП 

«Комбінат продуктів харчування» (додаток 1).  

Запропонувати напрями їх удосконалення, зважаючи на 

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України 27.06.2013  

№ 635 [18]. 

Завдання 2.5 

1) Надати характеристику Витягу із графіка документообігу 

ПАТ „Рівненська кондитерська фабрика” в частині документування 

доходів (додаток 2).  

2) Запропонувати напрями його удосконалення. 

3) Розробити графік документообігу ПАТ „Рівненська 

кондитерська фабрика” у частині документування розрахунків з 

покупцями та постачальниками. 
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Завдання 2.6 

Надати характеристику наведеним об’єктам організації обліку  

(рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Об’єкти організації обліку на підприємстві 

 

Завдання 2.7 

1) Охарактеризувати складові таких етапів організації обліку 

на підприємстві, як: методичний, технічний та організаційний. 

2) Встановити відповідність між етапами та вказаними 

процедурами (табл. 2.3). 

 

 

Об’єкти організації обліку 

 як напрямів обліку:  
– необоротні активи;  

– оборотні активи: 

– власний капітал 
– зобов’язання; 

– доходи;  

– витрати;  

– фінансові результати 

Об’єкти організації обліку  

в розрізі етапів облікового процесу і 
його напрямів: 

– облікові номенклатури; 

– носії облікової інформації; 

– рух носіїв облікової інформації 

Об’єкти організації обліку  
як виду діяльності: 

– структура апарату бухгалтерської 

служби; 
– кількість працюючих в обліковому 

підрозділі; 

– система зв’язків між відділами 

бухгалтерської служби, працівниками, 

виконавцями окремих функцій щодо 

облікового процесу і бухгалтерії; 
– функціональні обов’язки працівників 

бухгалтерії на чолі з її керівником; 

– нормативи часу щодо виконання 
окремих облікових операцій 

 

Об’єкти організації обліку  
в межах розвитку 

бухгалтерського обліку: 

– розвиток методики та 
методології бухгалтерського 

обліку;  

розвиток професійних 

якостей та кваліфікаційного 

рівня працівників бухгалтерії 

Об’єкти організації обліку  
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Таблиця 2.3 

Етапи та процедури організації обліку 

Етап Процедура 

1.Методичний А. Визначення оптимальної структури 

облікового апарату; встановлення норм 

праці та часу, необхідного для виконання 

робіт і визначення оптимальної 

чисельності бухгалтерів; набір кадрів та їх 

навчання; організація робочих місць 

бухгалтерів; організація матеріального, 

інформаційного і технічного забезпечення 

облікових працівників; організація архіву 

бухгалтерських документів; мотивація 

працівників бухгалтерії; встановлення 

правильного і точного обліку роботи 

працівників і контроль за виконанням 

ними своїх функцій 

2.Технічний Б. Вибір способу обробки облікових даних 

за тією чи іншою технологією (в ручному 

чи комп’ютеризованому режимі); розробка 

переліку облікових регістрів за ручної 

обробки інформації, переліку 

комп’ютерних програм – для обліку за 

комп’ютеризовного обліку 

3.Організаційний В. Вибір способів та прийомів, на яких 

базується документування, інвентаризація, 

подвійний запис, калькулювання, 

бухгалтерський баланс і звітність 
 

Відповідь: 

1 2 3 

   

 

Завдання 2.7 

Охарактеризувати фрагмент робочого плану рахунків в 

частині обліку доходів і фінансових результатів ПАТ «Рівненська 

кондитерська фабрика»  (табл. 2.4, табл. 2.5).  
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Таблиця 2.4 

Робочий план рахунків у частині обліку доходів операційної 

діяльності ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» (фрагмент) 
Номер рахунку Назва рахунку 

70   Доходи від основної діяльності (доходи від 

реалізації) 

 701  Дохід від реалізації готової продукції 

  701.1 Дохід від реалізації готової продукції вітчизняним 

покупцям 

  701.2 Дохід від реалізації готової продукції іноземним 

покупцям 

 702  Дохід від реалізації товарів 

  702.1 Дохід від реалізації товарів вітчизняним покупцям 

  702.2 Дохід від реалізації товарів іноземним покупцям 

 703  Дохід від реалізації робіт і послуг 

  703.1 Дохід від реалізації робіт і послуг ПрАТ 

„Екотехніка” 

  703.11 Дохід від надання комісійних послуг ПрАТ 

„Екотехніка” 

  703.12 Дохід від надання транспортних послуг ПрАТ 

„Екотехніка” 

  703.13 Дохід від надання інших послуг ПрАТ 

„Екотехніка” 

  703.2 Дохід від реалізації робіт і послуг іншим покупцям 

  703.21 Дохід від надання транспортних послуг іншим 

покупцям 

  703.22 Дохід від надання інших послуг іншим покупцям 

71   Доходи від іншої операційної діяльності   

 711  Дохід від реалізації іноземної валюти 

  711.1 Дохід від реалізації іноземної валюти (долар) 

  711.2 Дохід від реалізації іноземної валюти (євро) 

 712  Дохід від реалізації інших оборотних активів 

 713  Дохід від операційної оренди активів 

 714  Дохід від операційної курсової різниці 

 715  Одержані штрафи, пені, неустойки 

 717  Дохід від списання кредиторської заборгованості 

 718  Дохід від безоплатно одержаних оборотних 

активів 

 719  Інші доходи від операційної діяльності 
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Таблиця 2.5 

Робочий план рахунків у частині обліку фінансових результатів 

операційної діяльності ПАТ „Рівненська кондитерська 

фабрика” (фрагмент) 
Номер рахунку Назва рахунку 

1 2 3 4 5 

79    Фінансові результати 

 791   Результат операційної діяльності 

  791.1  Результат основної діяльності 

   791.11 Результат від реалізації готової 

продукції 

   791.111 Результат від реалізації готової продукції 

вітчизняним покупцям 

   791.112 Результат від реалізації готової продукції 

іноземним покупцям 

   791.12 Результат від реалізації товарів 

   791.121 Результат від реалізації товарів 

вітчизняним покупцям 

   791.122 Результат від реалізації товарів 

іноземним покупцям 

   791.13 Результат від реалізації робіт і послуг 

   791.131 Результат від реалізації робіт і послуг 

ПрАТ „Екотехніка” 

   791.132 Результат від реалізації робіт і послуг 

іншим покупцям 

  791.2  Результат іншої операційної діяльності 

 

 

Завдання 2.8 
 

1) Перелічити позиції, які має передбачати розпорядчий 

документ про облікову політику підприємства відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, 

затверджених Наказом Міністерства фінансів України 27.06.2013  

№ 635. 

2) Визначити, який із запропонованих варіантів структури 

наказу про облікову політику є найбільш вдалим (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Структура наказу про облікову політику 
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Загальні 

положення 

Розділ 1. 

Організація 
облікового 

процесу 

Розділ 2. 

Методика 

обліку 

Розділ 3. 

Техніка 

обліку 

Преамбула 

Розділ І. 

Організація 

роботи 
бухгалтерськ

ої служби 

Розділ ІІ. 

Методика 

обліку 

Розділ ІІІ. 

Техніка 

обліку 
Додатки 

Методичні 

принципи 

побудови 

бухгалтерсь 
кого обліку. 

Техніка 

ведення 

бухгалтерсь 

кого обліку. 

Організація 

роботи 

бухгалтерсь
кої служби 

Преамбула 

(загальні 

відомості) 

1. Організація 
роботи 

бухгалтерсь- 

кої служби 

2. Методика 

бухгалтерсь- 

кого обліку 

3. 

Організацій-
но-технічні 

аспекти 

організації 

обліку 

1. Загальні 

відомості про 

підприємство. 

2. Форма 
організації обліку 

та організація 

роботи 

бухгалтерської 

служби.  

3. Види 

діяльності, які 

необхідно 
обліковувати, та 

тривалість їхнього 

операційного 

періоду.  

4. Робочий план 

рахунків 

підприємства.  
5. Організація 

обліку пасивів. 

6. Організація 

обліку активів. 

7. Організація 

роботи апарату 

бухгалтерської 

служби. 
8. Організація 

роботи 

небухгалтерських 

служб із 

виконання 

бухгалтерських 

робіт.  

9. Організація 
інвентаризації.  

10. Організація 

робіт зі складання 

звітності 

Загальні 

положення 

Розділ 1. 

Методика 
облікового 

процесу 

Розділ 2. 

Техніка 

облікового 

процесу 

Розділ 3. 

Організація 
облікового 

процесу 

 

Завдання 2.8 
1) Проаналізувати фактори формування облікової політики 

(рис. 2.3). Запропонувати доповнення. 
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Рис. 2.3. Фактори формування облікової політики 

 

 

 

Завдання 2.8 
1) Охарактеризувати принципи формування облікової 

політики (рис. 2.4). 

2) Запропонувати доповнення. 

 

 

 

Організаційно-

правова форма та 

форма власності 

Вид 

діяльності 

Система 

інформаційного та 

технічного 

забезпечення 

Рівень кваліфікації 

працівників 

бухгалтерської 

служби 

Обсяг 

діяльності 

Ступінь свободи  

з питань 

ціноутворення 

 

Облікова  

політика 

Технологічні 

особливості 

процесу 

виробництва 

Стратегія 

фінансово-

господарського 

розвитку 

Організація 

постачальницько

-збутової 

діяльності 

підприємства 

Наявність 

ефективної 

системи 

внутрішнього 

контролю 

Рівень економічної 

сміливості, 

ініціативності та 

підприємливості 

керівників 

Перелік центрів 

витрат та сфер 

відповідальності 

Система ціноутворення 

(ринкові ціни; трансфертні 

ціни; планово-

розрахункові ціни) 

Структура 

бухгалтерської служби 

та розподіл обов'язків 

між обліковими 

працівниками 
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Рис. 2.4. Принципи формування облікової політики  

Принципи формування облікової політики 

Принципи 

бухгалтерського обліку 

Загальнонаукові  

принципи 

Принципи 

організації обліку 

Обачність 

Повне висвітлення 

 

Автономність 

 

Послідовність 

 

Безперервність 

 

Нарахування та 

відповідність доходів і 
витрат 

 

Превалювання 

сутності над формою 
 

Історична (фактична) 

собівартість 
 

Єдиний грошовий 

вимірник 
 

Періодичність 

 

Системність 

Комплексність 

Законність 

Порівнюваність 

Корисність 

Достовірність 

Комплексність 

Актуальність 

Гласність 

Конфіденційність 

Обачність 

Доречність 

Індивідуальність 

Планомірність 

Динамізм 

Розподіл праці 

Локалізація 

інформації 

Методологічна 

незалежність 

Психологічний 

клімат 

Доцільність 

наближення 

функції обліку до 
центрів прийняття 

рішень 

Делегування 
повноважень і 

відповідальності 

бухгалтерів 
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Питання для обговорення: 

1) Що становить собою обліковий процес? 

2) Опишіть структуру облікової процедури. 

3) Які три технологічні стадії (етапи) виділяють у складі 

облікового процесу? 

4) У яких розрізах можливо структурувати обліковий 

процес? 

5) Від чого залежить склад облікових номенклатур? 

6) Які чинники впливу на побудову робочого плану 

рахунків вам відомі? 

7) Від яких чинників залежить формування 

документопотоків? 

8) На які види умовно поділяються операції поточного 

обліку? 

9) В якому документі наводяться принципи, методи і 

процедури, які використовуються підприємством для ведення 

бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової  звітності? 

  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 18; 35] 

 

Практичне заняття № 3 

ТЕМА: «Організація праці працівників залучених до 

процесу створення, використання та зберігання облікової 

інформації» 
План заняття: 

1) Принципи i форми організації роботи облікового 

персоналу.  

2) Поділ і кооперування праці облікового персоналу.  

3) Визначення чисельності облікового персоналу.  

4) Організаційні регламенти праці облікового персоналу та 

методика їх розроблення.  

5) Організація умов праці облікового персоналу. 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

теоретичними основами організації праці працівників залучених до 

процесу створення, використання та зберігання облікової 

інформації», і апробування на практиці окремих її елементів. 
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Завдання 3.1 

Проаналізувати положення про бухгалтерію ТзОВ 

«Рівнебудальянс» (додаток 3) та охарактеризувати посадову 

інструкцію бухгалтера з обліку реалізації (додаток 4). Виявити 

недоліки, запропонувати напрями удосконалення. 

 

Завдання 3.2 

Надати характеристику Плану розвитку бухгалтерії ПАТ 

„Рівненська кондитерська фабрика” (додаток 5). Які позиції даного 

документу варто удосконалити? 

 

Завдання 3.3 
З використанням Міжгалузевих нормативів чисельності 

працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 

№ 269 розрахувати загальну нормативну чисельність апарату 

бухгалтерії підприємства за такими показниками: 

1. Середньоспискова чисельність працівників – 250 осіб. 

2. Кількість самостійних структурних підрозділів – 10 од. 

3. Частка облікових робіт, що виконуються на ПЕОМ < 70 %. 

Завдання 3.4 
Висловити власну думку щодо вимог сучасної ергономіки 

стосовно предметів офісних меблів, якими можуть користуватися 

працівники бухгалтерії (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Сприйняття основних кольорів людиною 
№ 

з/п Колір 
Аналог 

відчуття 

Здатність привертати 

увагу 

Відчуття 

простору 

1. Жовтий Тепло Велика, без втоми Віддаляє 

2. Помаранчевий Тепло Велика Наближує 

3. Рожевий Тепло Легка Наближує 

4. Червоний Спека Дуже велика, втомлює Наближує 

5. Коричневий Тепло Середня втомлює Наближує 

6. Сірий Прохолода Невелика, без втоми Наближує 

7. Блакитний Холод Невелика, без втоми Наближує 

8. Зелений Прохолода Невелика, не втомлює 

за будь яких умов 

Наближує 

9. Фіолетовий Свіжість Легка Наближує 



27 

Питання для обговорення: 

1) Які існують типи структурної побудови облікового 

апарату? 

2) Яким документом регулюється нормування праці 

бухгалтера? 

3) Якою є сутність поняття «організаційні регламенти»? 

4) Що ви знаєте про мікроклімат робочого місця бухгалтера, 

режим праці і відпочинку бухгалтерів? 

5) Які існують види організаційних документів за ознакою 

обов’язковості застосування? 

6) З позиції поширення на елементи організаційної структури 

організаційні документи поділяються на які види?  

7) В якому документі визначається перелік конкретних робіт, 

які має виконувати відділ бухгалтерії? 

  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 20] 

 

Практичне заняття № 4 

ТЕМА: «Організація обліку активів» 
 

План заняття: 

1) Організація обліку необоротних активів.  

2) Організація обліку запасів.  

3) Організація обліку коштів і дебіторської заборгованості. 

Кількість годин: 4 год. 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

організацією обліку активів і апробування на практиці окремих її 

елементів. 
 

Завдання 4.1 

Проаналізувати Витяг з Наказу про організацію 

бухгалтерського обліку і облікову політику в частині обліку 

основних засобів (додаток 6). 

Завдання 4.2 

1) Розробити типові номенклатури з обліку нематеріальних 

активів та грошей. 

2) Запропонувати номенклатуру рахунків бухгалтерського 

обліку нематеріальних активів та грошей. 
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Завдання 4.3 

Надати характеристику номенклатурі субрахунків другого 

порядку ТОВ «Волинь-шифер» (табл.4.1). 

Таблиця 4.1 

Субрахунки другого порядку в частині обліку основних засобів 

ТОВ «Волинь-шифер» 
Субрахунки основних 

засобів 
Пропоновані субрахунки другого порядку 

103 «Будинки та 

споруди» 

1031 «Будинки виробничо-господарського 

призначення» 

1032 «Будинки адміністративного призначення» 

1033 «Лінії електропередач, трубопроводи, 

пристрої для трансформації» 

1034 «Інші будинки та споруди» 

104 «Машини та 

обладнання» 

1041 «Силові машини та обладнання» 

1042 «Робочі машини та обладнання» 

1043 «Вимірювальні прилади» 

1044 «Комп'ютерна техніка і її комплектуючі» 

1045 «Інші машини та обладнання» 

105 «Транспортні 

засоби» 

1051 «Легкові автомобілі» 

1052 «Вантажні автомобілі та трактори-тягачі» 

1053 «Вагони та платформи» 

1054 «Виробничий транспорт» 

1055 «Інші транспортні засоби» 

106 «Інструменти, 

прилади та інвентар» 

1061 «Механічні та немеханічні інструменти» 

1062 «Виробничий інвентар та приладдя» 

1063 «Господарський інвентар» 

 

Завдання 4.4 

Розробити графік проведення інвентаризації основних засобів 

ПрАТ „Славутський хлібозавод”, вказавши групу основних засобів, 

дату проведення інвентаризації, склад комісії.  

 

 

Завдання 4.5 

Охарактеризувати перелік облікових номенклатур основних 

засобів (табл. 4.2) 
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Таблиця 4.2 

Перелік облікових номенклатур основних засобів   

ПрАТ «Славутський хлібозавод» 

Характеристика 

даних для обліку 

Використання 

облікових даних 

У вираженні 

У яких носіях  

інформації 

з’являються вперше 
Натура-

льному 
Вартісному 

Надходження 

основних засобів: 

Для обліку 

наявності та 

руху, контролю 
своєчасного 

надходження та 

проведення 

розрахунків 

   

- придбання    Договір, рахунок, 

накладна,  товарно-тран-
спортна накладна, акт 

приймання-передачі 

(внутрішнього 
переміщення 

основних засобів) 

Назва  + –  

Кількість  + –  

Ціна  – +  

Сума  – +  

від кого надійшли  + –  

Постачальник  + –  

Вибуття основних 

засобів: 

Для обліку 
наявності та 

руху, контролю 

своєчасного 
вибуття та 

проведення 

розрахунків 

   

- списання    Акти інвентаризації, 
акти на списання 

типової форми ОЗ-3 

- реалізація    Рахунок, видаткова 

накладна, податкова 
накладна, договір 

Назва  + –  

Кількість  + –  

Ціна  – +  

Сума  – +  

Покупець  + –  
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Завдання 4.6 

1) Проаналізувати дані табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Відповідність скасованих і чинних форм первинних 

документів з обліку основних засобів 
Скасовані типові форми первинного 

обліку основних засобів для 

підприємств 

Чинні типові форми первинного обліку 

основних засобів для суб’єктів державного 

сектору 

Акт   приймання-передачі   

(внутрішнього   переміщення) 
основних засобів  

(ф. № ОЗ-1) 

Акт введення в експлуатацію основних засобів 

Акт приймання-передачі основних засобів 

Акт внутрішнього переміщення основних засобів 

Акт приймання-здачі  відремонтованих,  

реконструйованих та модернізованих 

об'єктів  

(ф. № ОЗ-2) 

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та 

модернізацію основних засобів 

Акт приймання відремонтованих, 

реконструйованих та модернізованих основних 
засобів 

 Акт списання основних засобів  

(ф. № ОЗ-3) 

Акт списання основних засобів (часткової 

ліквідації) 

Акт списання групи основних засобів 

Акт списання вилучених документів з 

бібліотечного фонду 

Акт на списання автотранспортних 
засобів (ф. № ОЗ-4) 

Акт списання транспортних засобів 

Акт N  про  установку,  пуск  та  

демонтаж  будівельної 
Машини (ф. № ОЗ-5) 

- 

ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку 

основних засобів» 

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів 

Інвентарна картка групового обліку основних 

засобів 

Інвентарна картка обліку тварин і багаторічних 

насаджень 

Опис інвентарних карток по обліку 

основних засобів (ф. № ОЗ-7) 

- 

Картка обліку руху основних засобів 

(ф. № ОЗ-8) 

- 

Інвентарний список основних засобів 

(ф. № ОЗ-9) 

- 

Розрахунок   амортизації   основних   

засобів»   (для 

промислових підприємств)  

(ф. № ОЗ-14). 

Розрахунок   амортизації   основних   

засобів"    (для 
будівельних організацій) (ф. № ОЗ-15) 

Розрахунок амортизації основних засобів (крім 

інших необоротних матеріальних активів) 

Розрахунок амортизації інших необоротних 

матеріальних активів; 

Розрахунок амортизації по 

автотранспорту (ф. № ОЗ-1) 

- 

- Акт переоцінки основних засобів 
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2) Висловіть свою точку зору з такої проблематики: 

Державною службою статистики наказами № 266 від 22.10.2021 р. 

та № 238 від 17.09.2021 р. скасовано наказ про затвердження 

типових форм первинного обліку основних засобів. Однак, на 

практиці суб’єкти господарювання все ще продовжують 

застосовувати типові форми первинних документів, що затверджені 

наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995 № 352. 

Порядок складання типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб’єктами державного сектору регулюється 

Наказом № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та 

списання основних засобів суб’єктами державного сектору та 

порядку їх складання». Отже, підприємства можуть і надалі 

використовувати скасовані типові форми з Наказу № 352, водночас 

можуть застосовувати форми Порядку № 818, незважаючи на те, що 

дані документи були розроблені для суб’єктів державного сектору. 

Завдання 4.7 

Проаналізувати номенклатури з обліку запасів (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Перелік номенклатур з обліку запасів 

 

https://ips.ligazakon.net/document/FN070585?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_campaign=LZtest&utm_content=cons01&_gl=1*1msi5og*_ga*MTc5MzkwNDA0My4xNjMyNDY2ODQw*_ga_DTFQWX6QG5*MTY0NDQxMzEyMC40LjAuMTY0NDQxMzEyMC4w&_ga=2.164373311.1887273792.1644413121-1793904043.1632466840
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Завдання 4.8 

1) Проаналізувати номенклатури з обліку необоротних 

матеріальних активів (рис. 4.1). 

2) Розробити облікові номенклатури нематеріальних активів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Облікові номенклатури  

необоротних матеріальних активів 
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Питання для обговорення: 

1) Що становить собою «раціональна організація обліку 

активів»? 

2) Перерахуйте існуючі принципи організації обліку 

основних засобів. 

3) Які є варіанти організації обліку основних засобів, 

окресліть їх переваги та недоліки. 

4) Які типові форми первинних документів з обліку основних 

засобів вам відомі? 

5) Що вам відомо про класифікацію нематеріальних активів? 

6) Окресліть елементи облікової політики щодо запасів. 

7) Охарактеризуйте блок-схему обліку касових операцій. 

8) Надайте характеристику первинним документам, які 

використовуються при здійсненні безготівкових розрахунків. 

9) Які платіжні інструменти, що не використовуються нині, 

не заборонені банківськими нормативно-правовими документами? 

 

  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 22; 23] 

 

Практичне заняття № 5 

ТЕМА: «Організація обліку зобов’язань» 
 

План заняття: 

1) Організація обліку зобов’язань.  

2) Організація обліку заробітної плати, нарахувань та 

утримань. 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

теоретичними основами організації обліку зобов’язань і 

апробування на практиці окремих її елементів. 

 

Завдання 5.1 

Віднайти відповідне визначення для кожного наведеного 

поняття (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Вихідні дані до виконання завдання 
 Поняття  Визначення  

1. Заробітна плата А. Це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 

обслуговування, посадові обов’язки) 

2. Єдиний внесок на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

Б. Винагорода за працю понад установлені норми, за 

трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови 

праці 

3. Додаткова 

заробітна плата 

В. Це ті суми, на які зменшується сума заробітної 

плати при її виплаті 

4. Основна заробітна 

плата 

Г. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором роботодавець 

виплачує працівникові за виконану ним роботу  

5. Утримання із 

заробітної плати 

Д. Консолідований страховий внесок, збір якого 

здійснюється до системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування в обов’язковому 

порядку та на регулярній основі з метою забезпечення 

захисту у випадках, передбачених законодавством, 

прав застрахованих осіб на отримання страхових 

виплат (послуг) за діючими видами 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування 

6.Податок на доходи 

фізичних осіб 

Е. Утримується із заробітної плати за ставкою 1,5 % 

7.Військовий збір Є. У світовій практиці цей податок називають «income 

tax», або «individual income tax» 

8.Забезпечення Ж. Недисконтована сума грошових коштів або їх 

еквівалентів,  яка,  як очікується,  буде сплачена  для  

погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності 

підприємства 

9.Сума погашення З. Зобов'язання з невизначеними сумою  або  часом 

погашення на дату балансу 

 

10.Довгострокові 

зобов’язання 

Е. Зобов'язання,  які  будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або повинні бути 

погашені протягом  дванадцяти  місяців, починаючи з 

дати балансу 

 

11.Поточні 

зобов’язання 

Є. Всі  зобов'язання,  які  не є поточними 

зобов'язаннями. 

 

Відповідь: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Завдання 5.2 

Проаналізувати номенклатуру рахунків аналітичного обліку 

виплат працівникам, запропоновану науковцями (табл. 5.2) 

Таблиця 5.2 

 Рахунки аналітичного обліку виплат працівникам  

Науковець Субрахунок Назва 

Покатаєва О.В. 661  «Розрахунки за заробітною платою»  

6611 «Розрахунки за нарахованими 

виплатами» 

66111 «Поточні виплати» 

66112 «Заробітна плата за окладами і 

тарифами» 

66113 «Інші нарахування з оплати праці» 

66114 «Виплати за невідпрацьований час» 

66115 «Премії та інші заохочувальні виплати» 

66116 «Комісійні винагороди» 

6612 «Виплати при звільненні» 

6613 «Виплати після закінчення трудової 

діяльності» 

6614 «Розрахунки за виплатою відпускних» 

Корягін М.В.  

 

661 «Розрахунки з оплати праці» 

6611 «Основна заробітна плата» 

6612 «Додаткова заробітна плата» 

6613 «Премії та інші заохочувальні виплати» 

6614 «Компенсаційні виплати» 

662 «Розрахунки з депонентам»и 

663 «Розрахунки за іншими виплатами» 

Мельянкова 

Л.В.  

 

661 «Розрахунки за заробітною платою» 

662 «Розрахунки з депонентами» 

663 «Розрахунки за іншими виплатами» 

664 «Розрахунки за виплатами заробітної 

плати в формі натуроплати» 

665 «Розрахунки з депонентами при 

натуральній формі оплати праці» 

 

Завдання 5.3 

1) Проаналізувати графік документообігу первинних 

документів щодо виплат працівникам  (табл. 5.3). 

2) Скласти графік документообігу первинних документів 

щодо розрахунків за податками і платежами. 
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3) Скласти графік документообігу первинних документів 

щодо розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

Таблиця 5.3 

Графік документообігу первинних документів щодо виплат 

працівникам Комунального автотранспортного підприємства  
№ 

з/

п 

Назва 

документу 

К-

ть 

пр. 

Ким 

скла 

дається 

Документи на 

основі яких 

складається 

Період 

складання 

Місце 

передачі 

Місце 

зберіг

ання 

1. Табель 
обліку 

використан

ня робочого 

часу 

1 

Відділ 

кадрів 

Табельний облік, 
листи 

непрацездатності 

Щоденно в 
робочі дні 

 

 

Бухгалте
рія 

Бухгал
терія 

2. Штатний 

розклад 

Тарифно-

кваліфікаційний 

довідник робіт та 

професій, тарифна 

сітка, 
організаційна 

структура 

На дату 

створення 

організації 

та введення 

змін 
 

 

 

Відділ 

кадрів, 

бухгалте

рія 

Відділ 

кадрів 

3. Наказ про 

прийняття  

на роботу 

Заява працівника Не пізніше 

першого 

робочого 

дня 

Відділ 

кадрів 

4. Особова 

картка 

Наказ про 

прийняття 

працівника, 

анкетні дані 
працівника 

Одразу 

після 

прийняття 

працівника 

5. Наказ про 

надання 

відпустки 

Заява працівника За три дні 

до початку 

відпустки 

6. Графік 

відпусток 

Щорічно не 

пізніше 5 

січня 

7. Наказ про 

припинення 
трудового 

договору 

Не пізніше 

останнього 
робочого 

дня 

8. Розрахунко

ва відомість 

Бухга- 

лтер 

Табель обліку 

використання 

робочого часу 

За три дні 

до виплати 

заробітної 

плати 

Бухгалте

рія 

Каса 

9. Відомість 

на виплату 

грошей 

Розрахункова 

відомість 

За день до 

видачі 

зарплати 

Каса Каса 

Завдання 5.4 

Доповнити дані табл. 5.4 іншими нормативними 

документами.  



37 

Таблиця 5.4 

Характеристика нормативно-довідкової інформації з обліку 

виплат працівникам  
Документ Коли і ким 

затверджений 

Зміст Використання в 

обліково-

аналітичному 

процесі 

Конститу- 

ція України 

 

Затверджено 

Верховною 

Радою України 

від 28 червня 

1996 року № 

254к/96 (із 

змінами і 

доповненнями 

від 21.02.2019) 

Відповідно до статті 43 

Конституції кожному 

гарантується право на 

працю, яку людина 

вільно обирає і на яку 

вільно погоджується. 

Ст. 44 – 46 КУ 

гарантують працівникам 

права захисту своїх 

економічних і 

соціальних інтересів, 

право на соціальний 

захист. 

Регулює основні 

права та обов'язки 

громадян України, 

визначає право 

громадянина на 

працю та її оплату. 

Кодекс 

законів про 

працю 

України 

Затверджено 

Верховною 

Радою України 

від 10 грудня 

1971 року № 322 

– VIII (із змінами 

та доповненнями 

від 25.09.2019) 

Главами ІІ, VІ, VІІ, VІІІ 

визнаються правові 

засади і гарантії 

громадян України права 

розпоряджатися своїми 

здібностями до 

продуктивної і творчої 

праці. 

Регулює трудові 

відносини всіх 

працівників з 

метою зростання 

якості роботи, 

продуктивності 

праці, підвищення 

ефективності 

виробництва, 

зміцненню 

трудової 

дисципліни.  

Закон 

України 

«Про 

оплату 

праці» 

Затверджено 

Верховною 

Радою України 

від 24 березня 

1995 року № 

108/95  (зі 

змінами і 

доповненнями 

від 01.01.2017) 

Визначає економічні, 

правові та організаційні 

засади оплати праці 

працівників, які 

знаходяться у трудових 

взаєминах. 

Використовується 

при нарахуванні 

заробітної плати 

працівникам 

підприємства. 

……… ……… ……… ……… 
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Завдання 5.5 

1) Проаналізувати перелік номенклатур підсумкового обліку 

виплат працівникам (табл. 5.5). 

2) Скласти перелік номенклатур підсумкового обліку щодо 

розрахунків за податками і платежами. 

Таблиця 5.5 

Перелік номенклатур підсумкового обліку виплат працівникам 

Показник 

Рахунок 

поточно 

го обліку 

Форма звітності 
Код і 

назва рядка 
Сутність 

Витрати на 

оплату праці 

Дані за 

Кт 66 

Форма 2 Звіт про 

фінансові 

результати (Звіт 
про сукупний 

дохід) 

2505 

«Витрати на 
оплату праці» 

Сума заробітної 

плати за окладами, 

тарифами, суму 

премій, заохочень, 
оплати відпусток та 

інших витрат на 

оплату праці 

Нарахована 

заробітна 
плата 

працівни- 

кам 
виробниц- 

тва 

Оборот 

за Дт 661 

та Кт 23 

Форма 2 Звіт про 
фінансові 

результати (Звіт 

про сукупний 
дохід) 

2050 

«Собівартість 

реалізованої 
продукції 

(товари, роботи, 

послуги)» 

Сума заробітної 

плати працівникам, 
які задіяні у 

виробництві 

Відраху- 
вання на 

соціальні 

заходи 

Дані за 

Кт 65 

Форма 2 Звіт про 

фінансові 

результати (Звіт 
про сукупний 

дохід) 

2510 
«Відрахування 

на соціальні 

заходи» 

Сума відрахування 
на обов’язкове 

соціальне 

страхування 

Заборго- 

ваність по 
заробітній 

платі 

Сальдо 

кінцеве 
рахунку 

661 

Форма 1 Баланс 

(Звіт про 

фінансовий стан) 

1630 

«Поточна 

кредиторська 
заборгованість за 

розрахунками з 

оплати праці» 

Сума заборгованості 

по заробітній платі 

на певну дату 

Заборго- 

ваність з 
ЄСВ 

Сальдо 
кінцеве 

рахунку 

651 

Форма 1 Баланс 

(Звіт про 
фінансовий стан) 

1625 «Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками зі 

страхування» 

Сума ЄСВ 

(сплачується з фонду 

оплати праці), яку 
заборгувало 

підприємство 
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Питання для обговорення: 

 

1) Який документ визначає методологічні засади формування 

в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її 

розкриття у фінансовій звітності? 

2) Сформулюйте класифікацію зобов’язань, передбачену 

чинними НП(С)БО.  

3) Охарактеризуйте порядок нарахування заробітної плати. 

4) Як відбувається документування процесу нарахування та 

виплати заробітної плати? 

5) Що становить собою непередбачене зобов’язання? 

6) Як відбувається організація обліку кредиторської 

заборгованості за товари (роботи, послуги)? 

7)  Охарактеризуйте організацію обліку зобов’язань за 

кредитом. 

8) Що вам відомо про організацію обліку забезпечень 

майбутніх витрат і платежів? 

9) Якою є послідовність організації обліку авансів 

одержаних? 

 
  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; 15] 

 

 

Практичне заняття № 6 

ТЕМА: «Організація обліку власного капіталу» 
 

План заняття: 

1. Особливості організації обліку власного капіталу. 

2. Організація облікових номенклатур в обліку власного 

капіталу.  
Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

теоретичними основами організації обліку власного капіталу і 

апробування на практиці окремих її елементів. 
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Завдання 6.1 

Віднайти відповідне визначення наведених понять (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Вихідні дані до виконання завдання 
 Поняття  Визначення  

1. Капітал у дооцінках А. Утворюється за рахунок пайових внесків членів 

спілок та інших підприємств (колективного 

сільськогосподарського підприємства, споживчого 

товариства, житлово-будівельного кооперативу, 

кредитної спілки тощо), що передбачені установчими 

документами, 

для здійснення господарсько-фінансової діяльності 

2. Додатковий 

капітал 

Б. Сума дооцінки необоротних активів і фінансових 

інструментів 

3. Пайовий капітал В. Емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу 

акцій власної емісії перевищує їхню номінальну 

вартість), вартість безкоштовно отриманих 

необоротних активів, сума капіталу, який вкладено 

засновниками понад статутний капітал, накопичені 

курсові різниці, які відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

відображаються у складі власного капіталу та інші 

складові додаткового капіталу 

Відповідь: 
1 2 3 

   

 

Завдання 6.2 

 
Із переліченого обрати позиції, які слід зафіксувати в наказі 

про облікову політику підприємства: 

– склад нормативного забезпечення й перелік НП(С)БО, 

якими підприємство керується при  веденні обліку власного 

капіталу;  

– номенклатуру бухгалтерських рахунків з обліку 

кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги);  

– порядок збільшення статутного капіталу;  

– порядок утворення та використання резервного капіталу;  

– порядок розподілу чистого прибутку;  

– склад і порядок утворення й використання фондів 

спеціального призначення;  
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– встановлення порядку визначення складу учасників та  

процедури контролю за формуванням власного капіталу;  

– документування обліку забезпечень майбутніх витрат і 

платежів; 

– встановлення порядку вибуття учасників і визначення 

розміру частки належного їм капіталу;  

– порядок створення забезпечення зобов'язань;  

– первинні документи з обліку власного  капіталу;  

– графік  документообігу в частині власного капіталу. 

 

Завдання 6.3 

Встановити відповідність між поняттями капіталу та їх 

характеристиками на прикладі інформації звіту про управління 

ПрАТ «Монделіс Україна» за 2020 р. (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Висвітлення інформації щодо капіталів в Звіті про управління 

ПрАТ «Монделіс Україна» за 2020 р. 
Вид капіталу Інформація в звіті  

1.Фінансовий 

капітал 

А. Станом на 31.12.2020 р. материнська компанія має чинну 

ліцензію на придбання, зберігання та використання 

прекурсорів, видану 18.05.2017 р. Державною службою 

України з контролю за наркотиками 

2.Людський 

капітал 

Б. Компанія демонструє пріоритетність принципів 

задоволення Споживача та постійного розширення споживчої 

групи через виробництво і постачання на ринок продукції 

стабільної якості та безпечності 

3.Інтелектуальний 

капітал 

В. Чистий дохід від реалізації на зовнішніх ринках в 2020р. 

склав 56277 тис. грн., що на 9281 тис. грн. менше від 2019 р. 

Це обумовлено введенням карантинних заходів, пов’язаних з 

пандемією «Covid-19». 

4.Соціально-

репутаційний 

капітал 

Г. Загальна чисельність працівників станом  на 31.12.2020 

складає 1124 ос., з них 79 ос. займають керівні посади (в тому 

числі 37 жінок) 

Відповідь: 
1 2 3 4 

    

 

Завдання 6.4 

1) Скласти перелік номенклатур підсумкового обліку щодо 

власного капіталу. 

2) Запропонувати номенклатуру рахунків для обліку власного 

капіталу будь-якого підприємства. 
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Питання для обговорення: 

 

1) Що є основною метою організації обліку власного 

капіталу? 

2) Про що йдеться? Це процес безупинного, 

цілеспрямованого вибору і  застосування  найбільш  раціональних 

засобів  і  технологічних  прийомів  збору  та  обробки  облікової 

інформації  й упорядкування  звітності  щодо  наявності, 

формування і використання фондів, резервів і фінансових  

результатів. 

3) Сформулюйте класифікацію власного капіталу. 

4) Перерахуйте складові, які слід відобразити в наказі про 

облікову політику у частині організації та методики обліку власного 

капіталу. 

5) Чи є капітал однією з найважливіших категорій 

економічної науки, обов'язковим елементом ринкової економіки, 

необхідним фактором і ресурсом виробництва, головним об'єктом 

ринку капіталу? Відповідь обґрунтуйте.  

6) Якою є послідовність організації обліку власного капіталу? 

7) Як відбувається документування обліку власного капіталу? 

  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6] 

 

 

Практичне заняття № 7 

ТЕМА: «Організація обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів» 
 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1. Організація обліку доходів і витрат. 

2. Організація обліку фінансових результатів.. 
Кількість годин: 4 год. 

 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

теоретичними основами організації обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів та апробування на практиці окремих її 

елементів. 
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Завдання 7.1 

Віднайти відповідне визначення наведених понять (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Вихідні дані до виконання завдання 
 Поняття  Визначення  

1. Доходи А. Вираження у грошовій формі поточних витрат трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів на виробництво продукції 

2.  Чистий дохід Б. Витрати, які пов’язані з виробництвом певного виду продукції. 

В момент виникнення такі витрати прямо відносять на собівартість 

продукції 

3. Процес 

виробництва 

В. Виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі 

стадії обробки на даному підприємстві, відповідають 

затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті 

технічним контролем підприємства і здані на склад або замовнику 

4. Процес реалізації  Г. Сукупність операцій по  придбанню підприємством у 

постачальників сировини та матеріалів, інших ресурсів, що 

забезпечують безперервний процес виробництва 

5.Витрати на збут Д. Витрати, спрямовані на управління підприємством 

6. Витрати 

виробництва 

Ж. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була 

реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 

загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат 

7. Прямі витрати  З. Сукупність операцій по  виготовленню готової продукції 

8. Непрямі 

витрати 

К. Сукупність операцій, при здійсненні яких відбувається передача 

права власності на продукцію іншому суб’єкту підприємницької 

діяльності в обмін на еквівалентну суму засобів або боргових 

зобов’язань 

9. Готова продукція  Л. Витрати, які пов’язані з виробництвом певного виду продукції. 

В момент виникнення такі витрати прямо не відносять на 

собівартість продукції 

10. Собівартість 

реалізованої 

продукції 

М. Зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів 

або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення 

власного капіталу 

(за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками) 

11.Витрати Н. Збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів 

або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного 

капіталу  

(за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) 

12.Процес 

придбання 

О. Визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості 

повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами 

належать комітентам  

(принципалам тощо), та податків і зборів 

13.Адміністративні 

витрати 

П. Витрати, пов’язані з реалізацією продукції, робіт, послуг 
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Відповідь: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Завдання 7.2 

1) Проаналізувати облікову номенклатуру витрат діяльності 

ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (рис. 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Облікова номенклатура витрат діяльності  

ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» 

 

2) Оцінити статті аналітичного обліку адміністративних 

витрат ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (табл. 7.2) 

Витрати 

 

Припинена діяльність 

Безперервна діяльність 

(Елементи фінансової звітності) 

Витрати операційної діяльності (Звіт про сукупний дохід) 

За елементами операційних 

витрат (3 розділ) 
За видами діяльності 

(1 розділ) 

- Адміністративні витрати 

(службові відрядження, заробітна плата працівників 

управління, енергоносії, амортизація, витрати на зв'язок, 

подати, заробітна плата господарського відділу, заробітна 

плата робітників управління, відрахування на соціальні 

заходи, касове обслуговування, санепідемстанція 

(дезінфекційні роботи), аудиторські витрати, послуги 

нотаріуса, підвищення кваліфікації, знос малоцінного 

інвентарю, ремонти, охорона праці (інформаційні стенди, 

вогнегасники, 

- Витрати на збут (заробітна плата працівників 

комерційного відділу, відрахування на соціальне 

страхування, охорона праці (інформаційні стенди, 

вогнегасники, спецодяг) 

- Інші операційні витрати (витрати на медпункт, базу 

відпочинку, оренду, та інші витрати, що не включаються 

до собівартості продукції) 

- Матеріальні 

затрати 

- Витрати на 

оплату праці 

- Відрахування 

на соціальні 

заходи 

- Амортизація 

- Інші 

операційні 

витрати 
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Таблиця 7.2 

Статті аналітичного обліку адміністративних витрат  

ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» 

№ 

з/п 
Статті витрат Рахунок 

1. Службові відрядження 92.1 

2. Заробітна плата управління 92.2 

3. Нарахування ЄСВ 92.3 

4. 

Утримання пожежної частини: 92.4.1 

- заробітна плата 92.4.1.1 

- ЄСВ 92.4.1.2 

- реманент 92.4.1.3 

5. 

Утримання сторожової охорони: 92.5 

- заробітна плата 92.5.1 

- ЄСВ 92.5.2 

- реманент 92.5.3 

6. 

Комунальні послуги та енергоносії: 92.6 

- електроенергія 92.6.1 

- теплоенергія 92.6.2 

- водопостачання 92.6.3 

- очистка стічних вод 92.6.4 

7. Авторизація 92.7 

8. 

Витрати на зв’язок: 92.8 

- Рівне-пошта 92.8.1 

- мобільний 92.8.2 

9. 

Податки: 92.9 

- на землю 92.9.1 

- екологічний 92.9.2 

Заробітна плата господарського відділу 92.10 

10. Заробітна плата робітників управління 92.11 

11. Відрахування на соцстрах. 92.12 

12. Касове обслуговування (охорона, пульт) 92.13 

13. Санепідемстанція 92.14 

14. Аудиторські витрати 92.15 

15. Послуги нотаріуса 92.16 

16. Підвищення кваліфікації 92.17 

17. Матеріали: 92.18 

18. 

- потреби адмінбудинку 92.18.1 

- канцтовари 92.18.2 

Знос малоцінного інвентарю 92.19 

19. Ремонти 92.20 

20. 
Охорона праці,техніка безпеки, (спецодяг, 

інформаційні стенди) 
92.21 
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3)Оцінити статті аналітичного обліку витрат виробництва 

ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3 

Статті аналітичного обліку витрат виробництва 

 ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» 

№ 

з/п 
Статті витрат 

Рахунок 

Основного 

виробництва 

Допоміжного 

виробництва 

1. 
Заробітна плата інженерно-технічних 

працівників 
231.1 232.1 

2. Нарахування ЄСВ 231.2 232.2 

3. Комунальні послуги та енергоносії: 231.3 232.3 

4. - електроенергія 231.3.1 232.3.1 

5. - теплоенергія 231.3.2 232.3.2 

6. - водопостачання 231.3.3 232.3.3 

7. - очистка стічних вод 231.3.4 232.3.4 

8. Амортизація 231.4 232.4 

9. Ремонт обладнання 231.5 232.5 

10. 
Охорона праці, техніка безпеки (спецодяг, 

інформаційні стенди) 
231.6 232.6 

11. Матеріальні виплати 231.7 232.7 

 

4)Оцінити статті аналітичного обліку витрат на збут ПАТ 

«Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (табл. 7.4). 

Таблиця 7.4 

Статті аналітичного обліку витрат на збут  

ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» 

№ 

з/п 
Статті витрат Рахунок 

1. Заробітна плата комерційного відділу 93.1 

2. Нарахування ЄСВ 93.2 

3. 
Охорона праці,техніка безпеки, (спецодяг, 

інформаційні стенди) 

93.3 

 

Завдання 7.3 

1) Проаналізувати номенклатуру рахунків з обліку доходів 

ФГ «Світоч» (табл. 7.5). 
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Таблиця 7.5 

Номенклатура рахунків з обліку доходів ФГ «Світоч» 

Рахунок, що 

використовується на 

підприємстві 

Субрахунки, що рекомендуються до 

впровадження 

Дохід від реалізації с/г 

продукції (рахунок 70) 
701. Дохід від реалізації готової с/г 

продукції  

701.1.Дохід від реалізації зернових та 

зернобобових культур (пшениці, гречки, 

кукурудзи тощо) 

701.2.Дохід від реалізації олійних культур 

(ріпака, сої тощо) 

701.3.Дохід від реалізації іншої продукції 

рослинництва 

701.4.Дохід від іншої реалізації  

 

2)Проаналізувати номенклатуру рахунків з обліку фінансових 

результатів ФГ «Світоч» (табл. 7.6). 

Таблиця 7.6 

Номенклатура рахунків з обліку  

фінансових результатів ФГ «Світоч» 
Рахунок, що 

використовується на 

підприємстві 

Субрахунки, що рекомендуються до 

впровадження 

79 «Фінансові результати» 791. Результат операційної діяльності від 

реалізації готової с/г продукції 

791.1.Фінансовий результат від реалізації 

зернових та зернобобових культур (пшениці, 

гречки, кукурудзи тощо) 

791.2.Фінансовий результат від реалізації 

олійних культур (ріпака, сої тощо) 

791.3.Фінансовий результат від реалізації 

іншої продукції рослинництва 

791.4.Фінансовий результат від іншої 

реалізації 
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Завдання 7.4 

1) Сформувати перелік первинних та зведених документів, на 

підставі яких в обліку відображається інформація про доходи та 

витрати підприємства.  

2) Проаналізувати Витяг з Наказу про облікову політику в 

частині обліку доходів (додаток 7). 

3) Вказати, якими положеннями необхідно доповнити Наказ 

про облікову політику підприємства в частині обліку доходів. 

4) Розробити Витяг з Наказу про облікову політику в частині 

обліку витрат. 

 

 

Питання для обговорення: 

1) Що становлять собою доходи, витрати та фінансові 

результати? 

2) Які основні завдання організації обліку процесу 

виробництва та завдання організації обліку витрат діяльності? 

3) Як організовувати аналітичний та синтетичний облік 

виробничих витрат? 

4) Які основні завдання організації обліку доходів і 

результатів діяльності підприємства? 

5) Яка інформація про доходи і результати діяльності 

зазначається в наказі про облікову політику підприємства? 

6) Як організувати аналітичний облік доходів і результатів 

діяльності підприємства? 

7) Який документ визначає методологічні засади формування 

в бухгалтерському обліку інформації про доходи та її розкриття у 

фінансовій звітності? 

8) У яких розрізах можливо структурувати обліковий 

процес одержання доходів і результатів діяльності підприємства? 

9) У яких розрізах можливо структурувати обліковий 

процес здійснення витрат підприємством? 

 

  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 13; 14; 25; 26; 29; 30] 
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Практичне заняття № 8 

ТЕМА: «Організація звітності» 
ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

1. Сутність, класифікація, користувачі звітності.  

2. Якісні характеристики, принципи, склад фінансової 

звітності.  

3. Фінансова звітність малих та мікропідприємств.  

4. Організація формування фінансової, управлінської та 

податкової звітності підприємств з урахуванням особливостей їх 

організаційно-правових форм. 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

теоретичними основами організації звітності та апробування на 

практиці окремих її елементів. 

Завдання 8.1 

Доповнити дані табл. 8.1 

Таблиця 8.1 

Узгодженість фінансової звітності з Планом рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій 
План рахунків Форми звітності 

Клас Назва класу 

1 Необоротні активи 

Б
а

ла
н
с 

(З
ві

т
 п

р
о

 ф
ін

а
н
со

ви
й

 

ст
а

н
) 

Розділ ____ активу 

2 Запаси Розділ ____ активу 

3 Кошти, розрахунки та інші 

активи Розділи _______ активу 

4 Власний капітал та 

забезпечення зобов’язань 
Розділи _____ пасиву 

Розділи _____ пасиву 

Розділи _____ пасиву  
5 Довгострокові зобов’язання 

6 Поточні зобов’язання 

7 Доходи і результати діяльності 

Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) 

 

8 Витрати за елементами 

9 Витрати діяльності 

0 Позабалансові рахунки Примітки до річної фінансової звітності 
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Завдання 8.2 

Віднайти відповідні визначення наведених понять (табл. 8.2). 

Таблиця 8.2 

Вихідні дані до виконання завдання 
 Поняття  Визначення  

1. Бухгалтерська 

звітність 

А. Звіт про фінансовий стан підприємства, який 

відображає на певну дату його активи, зобов’язання і 

власний капітал 

2.Звіт про 

власний капітал 

Б. Звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних 

користувачів 

3.Користувачі 

звітності 

В. Звіт про доходи, витрати, фінансові результати та 

сукупний дохід 

4.Звіт про рух 

грошових коштів 

Г. Звіт, який відображає зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом звітного періоду 

5.Баланс (Звіт 

про фінансовий 

стан) 

Д. Фізичні та юридичні особи, що потребують 

інформації про діяльність підприємства для прийняття 

рішень 

6.Примітки  

до фінансової 

звітності 

Е. Надання користувачам для прийняття рішень повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий 

стан та результати діяльності підприємства 

7.Звіт про 

фінансові 

результати  

(Звіт про 

сукупний дохід) 

Є. Звіт, який відображає надходження і вибуття 

грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в 

результаті операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності 

8.Мета  

складання 

фінансової 

звітності 

Ж. 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 

9.Фінансова 

звітність 

З. Елемент фінансового звіту, який відповідає 

критеріям, установленим Національним положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 

10.Стаття К. Звітність, що містить інформацію про фінансовий 

стан та результати діяльності підприємства 

 

Відповідь: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Завдання 8.3 

Проаналізувати номенклатуру фінансової звітності малого 

підприємства ПП «Сніжинка» (рис. 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Облікова номенклатура фінансової звітності малого 

підприємства ПП «Сніжинка» 

Фінансова звітність малого підприємства 

 

ф. 1-м «Баланс»  

Актив Пасив 

Основні засоби 

Оборотні  

активи 

Необоротні 

активи 

Запаси 

 

Дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 

 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками з 

бюджетом 

 

Гроші та їх 

еквіваленти 

 

Власний  

капітал 

Поточні 

забезпечення 

Зареєстрований 

(пайовий) капітал 

 

Додатковий капітал 

 

Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за: 

 - товари, роботи,  

послуги; 
- розрахунками з 

бюджетом; 
- розрахунками зі 

страхування; 
- розрахунками з 

оплати праці 

 

Інші поточні 

зобов'язання  

 ф. 2-м «Звіт про фінансові результати»  

Разом доходи Разом витрати 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

Собівартість реалізованої  

продукції (товарів, робіт, послуг) 

Інші операційні витрати 
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Завдання 8.4 

Віднайти в мережі «Інтернет» фінансову звітність 

підприємств, складену за міжнародними стандартами фінансової 

звітності і сформувати їх облікові номенклатури. 

 

Завдання 8.5 

Оцінити графік складання і подання  звітності ПП «Сніжинка» 

(табл 8.3). 

Таблиця 8.3 

Графік складання і подання  звітності ПП «Сніжинка» 
№ 

з/п 

Назва форми Код Звітний 

період 

Хто 

готує 

Куди 

подається 

Термін здачі 

1. Фінансова 

звітність малого 

підприємства 
 

ф. №  

1-м 

ф. №  
2-м 

квартал 

рік 

директор ДССУ Квартальна – не 

пізніше 25 числа, 

що настає за 
звітним кварталом; 

річна – не пізніше 28 

лютого наступного 
за звітним роком 

2. Податкова 

декларація 

платника 
єдиного 

податку третьої 
групи  

- квартал 

 

директор ДПІ  

 

Протягом 40 

календарних днів 

після закінчення 
звітного кварталу 

3. Податковий 

розрахунок 

сум доходу, 
нарахованого 

(сплаченого) 

на користь 
платників 

податків – 

фізичних осіб, 
і сум 

утриманого з 

них податку, а 
також сум 

нарахованого 

єдиного внеску 

- квартал 

 

директор ДПІ 

 

Питання для обговорення: 

1) З якою метою складається звітність та які її якісні 

характеристики? 

2) Назвати користувачів фінансової звітності. 

3) Які вимоги користувачів до звітності? 
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4) За якими ознаками можна класифікувати звітність? 

5) Які види фінансової звітності вам відомі? 

6) Яке призначення фінансової звітності? 

7) У чому полягає зв’язок звітності та бухгалтерського 

обліку? 

8) Які документи визначають методологічні засади складання 

фінансової звітності? 

9) Які міжнародні стандарти фінансової звітності вам відомі? 

 

  Література: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 19; 27]. 

 

4. Термінологічний словник 

 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до 

отримання економічних вигод у майбутньому. 

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка 

амортизується, необоротних активів протягом строку їх  корисного 

використання (експлуатації). 

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів 

з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також 

перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб 

коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки 

отримувачів коштів. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна 

дебіторська заборгованість,  щодо якої існує впевненість про її  

неповернення боржником або за якою минув строк позивної 

давності. 

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 

інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 

користувачам для прийняття рішень. 

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді 

вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу 

внаслідок його вилучення чи розподілу власниками). 
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Дебітори - юридичні та фізичні особи,  які внаслідок  минулих  

подій  заборгували  підприємству  певні  суми грошових коштів,  їх  

еквівалентів або інших активів. 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. 

Дивіденди – це частина чистого прибутку, розподілена між 

учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному 

капіталі банку (підприємства).  

Дисконт – це різниця між номінальною вартістю цінних паперів 

та їх вартістю під час первісного визнання без урахування нарахованих 

на час придбання процентів, якщо така вартість нижча номінальної 

вартості.  

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума 

дебіторської заборгованості, яка не виникає в  ході  нормального 

операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з 

дати балансу. 

Довгострокові зобов'язання – всі  зобов'язання,  які  не є 

поточними зобов'язаннями. 

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді 

збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до 

збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за 

рахунок внесків акціонерів). 

Дочірня компанія – це компанія, яку контролює інша компанія 

(відома як материнська компанія). 

Емісійні різниці (емісійний дохід) – це перевищення суми 

коштів, отриманих від первинного випуску або продажу власних 

акцій (інших корпоративних прав), над їх номіналом або 

перевищення номіналу акцій (інших корпоративних прав) над 

вартістю їх викупу. 

Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу 

(розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності; 

перебувають у  процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва; утримуються для споживання під час 

виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також 

управління підприємством.  

Застава – спосіб забезпечення повернення кредиту, коли 

банк-кредитор у разі невиконання позичальником зобов’язань щодо 
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повернення кредиту і сплати процентів за ним має право 

задовольнити свої вимоги з вартості заставного майна. 

Звіт про управління – документ, що містить фінансову та 

нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи 

розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 

невизначеності його діяльності. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, що виникла 

внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що 

втілюють у собі економічні вигоди; 

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи – 

витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші 

поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), 

виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних 

активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, 

призначених для заміни діючих, і устаткування  для  монтажу), що 

здійснюються підприємством.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності – прийняті 

Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

документи, якими визначено порядок складання фінансової 

звітності. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 

нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи 

ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності 

підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства 

складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на 

основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства 

Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та 

затверджений центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

бухгалтерського обліку. 

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи – 

капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію 

нематеріальних активів, використання яких за призначенням на 

дату балансу не відбулося.  
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Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми та може бути ідентифікований.  

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. 

Об'єкт основних засобів – це: закінчений пристрій з усіма 

пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно 

відокремлений предмет, призначений для  виконання  певних 

самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно 

з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають 

для їх обслуговування загальні пристосування,  приладдя, 

керування та єдиний фундамент, унаслідок  чого  кожен предмет 

може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в 

складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає 

визначенню основних засобів, або частина такого активу, що 

контролюється підприємством.  

Облікова політика – сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для ведення 

бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. 

Організація бухгалтерського обліку – це система методів, 

способів та заходів, які забезпечують оптимальне функціонування 

такого обліку та подальший його розвиток. 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство 

утримує з метою використання  їх у  процесі  виробництва або 

постачання товарів, надання  послуг,  здавання в оренду іншим 

особам або для здійснення адміністративних і соціально-

культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких більше одного  року  (або  операційного циклу, 

якщо він довший за рік).  

Первинний документ – документ, який містить відомості про 

господарську операцію. 
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Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості,  яка виникає в ході нормального операційного 

циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати 

балансу. 

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком 

клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення 

розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних 

інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства 

України.  

Поточні зобов'язання – зобов'язання,  які  будуть погашені 

протягом операційного циклу підприємства або повинні бути 

погашені протягом  дванадцяти  місяців, починаючи з дати балансу. 

Сума погашення – недисконтована сума грошових коштів або 

їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для  погашення 

зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства. 

Сумнівний борг – поточна  дебіторська заборгованість, щодо 

якої  існує  невпевненість  її погашення боржником. 

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.  

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації 

запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних 

витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. 
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Витяг із графіка документообігу ПАТ „Рівненська кондитерська 

фабрика” в частині документування доходів 

Назва 

документа 

 

К-

сть 

екз. 

Відпові- 

дальний 

за 

виписку 

 

Відпові- 

дальний за 

оформлен 

ня 

Посадова 

особа, яка 

підписує 

документ 

Коли 

створений 

документ 

Куди 

пере 

дається 

на 

виконан

ня 

Термін 

зберіга

ння в 

бухгал

терії 

Прибутковий 

касовий  

ордер 

1 Бухгалтер-

касир 

Бухгалтер-

касир 

Головний 

бухгалтер, 

бухгалтер- 
касир 

В день 

надходження 

готівки 

До 

бухгалтерії 

А
р

х
ів

 б
у
х

га
л
те

р
ії

 –
 

 3
 р

. 

Платіжне 

доручення 

2 Заступник 

головного 

бухгалтера 

Заступник 

головного 

бухгалтера 

Голова  

дирекції, 

головний 

бухгалтер, 

уповноважений 

представник 
банку 

При наявності 

коштів на 

розрахун- 

ковому 

рахунку 

1 примірник 

– до 

бухгалтерії,  

1 – до банку 

Рахунок-

фактура 

2 Заступник 

головного 

бухгалтера 

Заступник 

головного 

бухгалтера 

Голова  

дирекції, 

головний 
бухгалтер 

При відпуску 

товарів чи 

наданні послуг 

1 примірник 

– до 

бухгалтерії,  
1 - покупцеві 

Накладна 2 Бухгалтер з 
обліку 

матеріалів 

Бухгалтер з 
обліку 

матеріалів 

Бухгалтер з 
обліку  

матеріалів 

При реалізації 
товарів 

1 примірник 
– до 

бухгалтерії,  

1 - покупцеві 

Податкова 

накладна 

2 Бухгалтер з 

обліку 

матеріалів 

Бухгалтер з 

обліку 

матеріалів 

Бухгалтер з 

обліку  

матеріалів 

При реалізації 

товарів 

1 примірник 

– до 

бухгалтерії,  

1 - покупцеві 

Акт здачі-

прийняття 

робіт  
(надання 

послуг) 

2 Головний 

бухгалтер 

Головний 

бухгалтер 

Головний 

бухгалтер 

Після 

виконання 

робіт (надання 
послуг) 

1 примірник 

– до 

бухгалтерії, 
1 – 

замовнику 
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Додаток 3 
ТзОВ «Рівнебудальянс» 

Положення про Бухгалтерію 

 

Затверджую: 

_______________  

«__» ___________ 2022 р. 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Це Положення визначає основні завдання, структуру, функції, права й 

відповідальність бухгалтерії, порядок проведення робіт із підбору та розміщення 

кадрів, кадрового обліку, керування трудовою дисципліною у підрозділі, а також 

відносини підрозділу з іншими структурними підрозділами підприємства. 

1.2. Бухгалтерський облік в установі здійснюється бухгалтерією, яка діє на 

засадах самостійного структурного підрозділу установи і підпорядковується 

безпосередньо директору підприємства. 

1.3. Бухгалтерія утворюється та ліквідується наказом директора 

підприємства. 

1.4. Штатна чисельність бухгалтерії  та структура бухгалтерії визначаються 

штатним розкладом установи, який затверджується за погодженням керівника 

підприємства. 

1.5. Бухгалтерія в своїй діяльності керується чинним законодавством 

України, статутом підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими 

нормативними документами. 

1.6. Бухгалтерський підрозділ очолює головний бухгалтер, який 

призначається і звільняється з посади наказом керівника установи. Така особа 

повинна мати вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), 

післядипломну освіту в галузі управління та стаж роботи бухгалтерської або 

фінансової роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 3 років. 

1.7. На період відсутності головного бухгалтера  (відпустка, відрядження, 

хвороба тощо) його обов’язки покладаються на заступника головного бухгалтера 

(чи особу, яка визначається відповідним чином), який набуває відповідних прав і 

несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених цим Положенням, 

посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими 

нормативними документами. 

1.8. Обов’язки заступника головного бухгалтера визначаються головним 

бухгалтером. 

1.9. Заступник головного бухгалтера, а також інші співробітники підрозділу 

призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора 

підприємства за поданням головного бухгалтера. 

1.10. Зміни і доповнення до цього Положення узгоджуються з головним 

бухгалтером, а також із керівниками тих підрозділів (відділів), із якими взаємодіє 

бухгалтерія, і вноситься в положення на підставі наказу директора підприємства. 
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ІІ. Основні завдання 

2.1.До основних завдань бухгалтерської служби входить: 

2.1.1. Ведення бухгалтерського обліку підприємства; 

2.1.2. Організація обліку фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

2.1.3. Здійснення контролю за збереженням власності, правильним 

використанням грошових коштів і матеріальних ресурсів. 

 

 

 

 

ІІІ. Функції  

3.1. Загальна функція бухгалтерського підрозділу, а саме: ведення 

бухгалтерського обліку на основі натуральних вимірників в грошовому виразі 

шляхом суцільного, безперервного та взаємозв’язаного відображення у відповідних 

носіях інформації та організація бухгалтерського обліку, реалізується за такими 

складовими: 

3.1.1. облік доходів; 

3.1.2. облік витрат; 

3.1.3. облік касових операцій; 

3.1.4. облік грошових коштів на рахунках підприємства; 

3.1.5. облік розрахунків по заробітній платі; 

3.1.6. облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними 

фондами; 

3.1.7. облік розрахунків з підзвітними особами; 

3.1.8. облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами; 

3.1.9. облік необоротних активів; 

3.1.10. облік запасів та МШП; 

3.1.11. облік виробничих витрат; 

3.1.12. облік власного капіталу; 

3.1.13. складання і подання звітності до відповідних органів; 

3.1.14. організація проведення інвентаризації; 

3.1.15. організації технології облікового процесу (облікових номенклатур, 

носіїв облікової інформації, графіків руху носіїв облікової 

інформації, архіву підприємства тощо); 

3.1.16. організація контролю за фінансово-господарською діяльністю 

підприємства; 

3.1.17. організація забезпечення бухгалтерського обліку; 

3.1.18. організація розвитку бухгалтерського обліку. 

 

ІV. Права і обов’язки. 

4.1. Вимагати від структурних підрозділів установи та окремих посадових 

осіб своєчасного відповідно до графіків руху носіїв облікової інформації подання 

оформлених відповідним чином матеріалів (планів, звітів, табелів, довідок тощо). 

4.2. Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які 

порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, 
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оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, 

матеріальних і інших цінностей. 

4.3. Надавати керівництву підприємства пропозиції про покарання осіб, які є 

винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, несвоєчасній 

передачі їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та відображенні 

в документах недостовірної інформації. 

4.4. Здійснення зв’язку з іншими організаціями за запитаннями, що входять 

до компетенції бухгалтерії. 

4.5. Вказівки бухгалтерії в межах функцій, що визначені даним Положенням, 

є обов’язковими до виконання підрозділами підприємства. 

 

V. Відповідальність. 

5.1. Відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених на 

бухгалтерію даним Положенням задач і функцій несе головний бухгалтер. 

5.2. Ступінь відповідальності інших працівників бухгалтерії встановлюється 

посадовими інструкціями. 

 

VІ. Взаємовідносини. 

З адміністративною службою (в особі секретаря та заступника директора): 

 отримує: копії наказів і розпоряджень директора по основній діяльності, 

кореспонденцію на адресу бухгалтерії; 

 надає: проекти наказів і розпоряджень з питань фінансової діяльності, довідки, 

дані на запит керівника, звіти про результати діяльності. 

Відділ кадрів (в особі менеджера з персоналу): 

 отримує: копії наказів по особовому складу (накази про зарахування на 

роботу, звільнення, відпустку), табелі обліку робочого часу, лікарняні 

листки, звіти про використання бланків трудових книжок, Положення про 

оплату праці і преміювання окремих категорій працюючих, зміни ставок, 

окладів; 

 надає: відомості про використання чергових відпусток, бланки трудових 

книжок і додатки до них. 

Відділ збуту (на чолі з  комерційним директором): 

 отримує: господарські контракти та договори, кошториси, акти та інші 

матеріали з питань виконання договірних зобов’язань, рахунки на придбання 

товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти співробітників; 

 надає: дані про норми витрачання грошових коштів і матеріалів, дані про 

витрати за видами діяльності та окремими договорами, дані про оплату 

рахунків, дебіторів та кредиторів, вказівки з питань оформлення для 

обліку документів та даних. 

Планово-економічним відділом (в особі економіста та начальника управління 

розвитку торгової марки): 

 отримує: затверджені розробки планових показників за всіма видами 

діяльності підприємства (бізнес-план, планів витрат і доходів); 

 надає: документацію з питань забезпечення показниками для здійснення 

процесу та складання проектів планування витрат і доходів). 

Відділом постачання (в особі менеджера по постачанню): 
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 отримує: здійснює своєчасне необхідне матеріально-технічне забезпечення, 

перевірка документів по виробництву; 

 надає: вказівки щодо організації роботи та з питань забезпечення показниками 

для здійснення процесу постачання, беруть участь в проведенні інвентаризацій.  

Цехами (на чолі з заступником директора): 

 отримує: звіти майстрів; 

 надає: документи по окремих господарських операціях (на випуск 

продукції тощо), виробничі звіти по витратах тощо; 

Обслуговуючою службою (на чолі з головним інженером): 

 отримує: документи про проведення ремонтних робіт обладнання, 

обслуговування автотранспорту тощо; 

 надає: документи про рух обладнання та його ремонт, про роботу 

автотранспорту тощо. 

Юридичним відділом (в особі юриста): 

 отримує: документи про підготовку договорів; 

 надає: документи з питань регулювання фактів матеріальної, 

адміністративної та інших видів відповідальності, підготовки юридичних 

документів.  

 

VІІ. Організація роботи. 

7.1. Бухгалтерський підрозділ установи працює відповідно до Правил 

внутрішнього трудового розпорядку установи. 

7.2. Робочий час працівників бухгалтерії нормований в межах п’ятиденного 

робочого тижня з встановленими термінами (часовими) — з 8:00 до 17:00 з 

перервою трудового дня з 13:00 до 14:00. 
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Додаток 4 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ  

ТзОВ «Рівнебудальянс» 

 

I. Загальні положення 

 

1. Бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали». 

2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється 

наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера з 

дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. 

3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру 

підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу 

головної бухгалтерії. 

4. За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, призначена у 

встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе 

відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків. 

II. Завдання та обов'язки 
 

Бухгалтер: 

1. Самостійно і в повному обсязі веде облік доходів з реалізації за 

прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з 

додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з 

урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології 

оброблення даних. 

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у 

прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

3. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні 

матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, 

крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану 

бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших 

відокремлених підрозділах підприємства. 

4. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання 

окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка 

ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. 

5. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для 

зберігання їх протягом установленого терміну. 

6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної 

облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку та правил документообігу; розроблення 

додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й 

контролю господарських операцій; забезпечення збереження майна, 

раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання 

діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про 



81 

фінансове становище підприємства та результати його діяльності. 

7. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові 

документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та 

вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві. 

8. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.  

 

III. Права 
Бухгалтер має право: 

1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що 

стосуються його діяльності. 

2. Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконалення 

роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 

3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про 

всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції 

щодо їх усунення. 

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного 

бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію 

та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. 

5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених 

на нього завдань. 

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх 

посадових обов'язків 

 

IV. Відповідальність 
Бухгалтер несе відповідальність: 

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним 

законодавством України про працю. 

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та 

цивільним законодавством України. 

3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України 

 

V. Бухгалтер повинен знати: 

1. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й 

технологію оброблення облікової інформації на підприємстві. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій. 

4. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, 

звітності й контролю. 

5. Основи трудового законодавства. 

6. Правила та норми охорони праці. 
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VI. Кваліфікаційні вимоги 
1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

 

 

УЗГОДЖЕНО  

Керівник 

структурного 

підрозділу: 

________ 

(підпис) 

______________________ 

(ПІБ) 

"____" 

____________ 

____р. 

Начальник 

юридичного 

відділу: 

________ 

(підпис) 

______________________ 

(ПІБ) 

"____" 

____________ 

____р. 

З інструкцією 

ознайомлений: 

________ 

(підпис) 

______________________ 

(ПІБ) 

"____" 

____________ 

____р. 
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Додаток 5 

План розвитку бухгалтерії ПАТ «Рівненська кондитерська 

фабрика» 
 

№

з/

п 

 

Назва заходу 

 

Обґрунтування заходу 

Витрати 

на 

здійснен

ня заходу 

 

Відповідаль

ний за 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Удосконалення 

та оновлення 

Наказу про 

облікову 

політику 

Доповнення Наказу про 

облікову політику новими 

пунктами щодо важливих 

аспектів облікової політики, які 

у теперішньому Наказі не 

зазначені. Детальніше 

розкриття вже існуючих 

пунктів сприятиме 

формуванню якісної 

інформаційної бази 

бухгалтерського обліку та 

оптимальному висвітленню 

інформації у фінансовій 

звітності підприємства. 

0 грн. Голова 

дирекції, 

головний 

бухгалтер  

2. Розробка 

Наказу про 

організацію 

обліку 

Оскільки Наказу про 

організацію обліку у ПАТ 

„Рівненська кондитерська 

фабрика” зараз немає, то його 

бажано було б розробити, і у 

теперішньому Наказі про 

облікову політику розподілити 

пункти на ті, що стосуються 

організації обліку, та ті, які 

відносяться до облікової 

політики. 

0 грн. Голова 

дирекції, 

головний 

бухгалтер  

3. Розробка 

графіків 

підготовки та 

подання 

звітності 

Формування графіків 

підготовки та подання звітності 

покращить якість і вчасність 

складання звітних форм на 

підприємстві. 

0 грн. Головний 

бухгалтер  

4. Удосконалення 

робочого 

плану рахунків 

бухгалтерськог

о обліку 

Формування робочого плану 

рахунків із використанням 

рахунків не лише першого та 

другого, а й третього, 

четвертого і п’ятого порядків 

сприятиме покращенню роботи 

у сфері управлінського обліку. 

0 грн. Головний 

бухгалтер  
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продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 

5. Розробка 

посадових 

інструкцій 

працівників 

бухгалтерії 

Формування та затвердження 

на підприємстві посадових 

інструкцій бухгалтерів 

сприятиме підвищенню 

ефективності їх праці і 

покращенню організації роботи 

у бухгалтерії в цілому. 

0 грн. Голова 

дирекції, 

головний 

бухгалтер  

6. Встановленн

я нової версії 

програми 

„1С: 

Бухгалтерія 

8.3” 

Оновлення програмного 

забезпечення позитивно вплине 

на якість і швидкість роботи 

усіх працівників бухгалтерії, в 

тому числі і головного 

бухгалтера, до обов’язків якого 

входить облік доходів і 

фінансових результатів. 

≈ 50000 грн. Голова 

дирекції, 

головний 

бухгалтер, 

програміст 

7. Розробка 

графіків 

документообі

гу 

Запровадження раціональних 

схем документообігу дозволить 

із найменшими затратами 

трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів 

забезпечити своєчасне 

виконання поставлених 

завдань. 

0 грн. Головний 

бухгалтер  

8. Проведення 

заходів щодо 

навчання і 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

бухгалтерськ

ої служби 

Удосконалення теоретичних 

знань і практичних вмінь, а 

також навчання працівників 

бухгалтерії міжнародним 

стандартам фінансової звітності 

є особливо актуальним, якщо в 

майбутньому підприємство не 

хоче витрачати значні кошти на 

послуги аутсорсингових та 

аудиторських фірм. 

≈ 5000 грн. 

(участь у 

семінарі 

щодо 

формування 

звітності за 

МСФЗ у 

розрахунку 

на одного 

працівника 

бухгалтерії) 

Голова 

дирекції, 

головний 

бухгалтер 

9. Озеленення 

кабінетів 

бухгалтерськ

ого 

підрозділу 

Поліпшення умов праці вплине 

на організацію обліку у ПАТ 

„Рівненська кондитерська 

фабрика” лише в позитивному 

напрямку. Крім того, якщо 

кожний бухгалтер добросовісно 

поставиться до цього заходу, то 

для підприємства це не 

зумовить жодних витрат. 

0 грн. Працівники 

бухгалтерії 
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Додаток 6 

Витяг з Наказу про організацію бухгалтерського обліку і 

облікову політику в частині обліку основних засобів 

 

Наказую:  

Затвердити наступний порядок ведення обліку основних 

засобів.  

1. Під основними засобами розуміти матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі 

виробництва/діяльності  або  постачання  товарів,  надання послуг, 

здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 

строк корисного використання   (експлуатації)   яких   більше   

одного  року  (або операційного  циклу,  якщо  він  довший  за  рік) і 

вартість яких становить більше 20000 грн. Нематеріальним  активом  

вважати немонетарний  актив,  який  не  має матеріальної  форми  та 

може бути ідентифікований. 

2. Для цілей бухгалтерського обліку до складу основних 

засобів включати: 

1. Основні засоби 

- Земельні ділянки. 

- Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 

будівництвом. 

- Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 

- Машини та обладнання. 

- Транспортні засоби. 

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 

- Тварини.   

- Багаторічні насадження. 

- Інші основні засоби. 

2. Інші необоротні матеріальні активи 

- Бібліотечні фонди. 

- Малоцінні необоротні матеріальні активи. 

- Тимчасові (нетитульні) споруди. 

- Природні ресурси. 

- Інвентарна тара. 

- Предмети прокату. 

- Інші необоротні матеріальні активи.  
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3. Одиницею бухгалтерського обліку вважати об'єкт 

основних  засобів, що  визнається активом, якщо існує імовірність 

того,  що підприємство/установа отримає в майбутньому економічні 

вигоди від його використання та вартість його може бути 

достовірно визначена. 

4. Придбані (створені) основні засоби зараховувати на 

баланс підприємства/установи   за  первісною  вартістю.  Первісна  

вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат: 

-суми, що сплачують постачальникам активів та  

підрядникам  за виконання будівельно-монтажних робіт (без 

непрямих податків); 

-реєстраційні  збори,  державне мито та аналогічні платежі, 

що здійснюються  в  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/установі);   

-витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; 

-витрати на транспортування, установку, монтаж, 

налагодження основних  засобів;  

-інші витрати,  безпосередньо пов'язані з доведенням 

основних засобів  до  стану,  у  якому  вони  придатні  для 

використання із запланованою метою. 

Первісна вартість безоплатно отриманих  основних  засобів 

дорівнює  їх справедливій вартості на дату отримання.  Первісною 

вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу 

підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками)  

підприємства  їх  справедлива вартість.  

5.Первісна вартість об'єктів, переведених  до  основних 

засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції  тощо 

дорівнює її  собівартості. Первісна вартість об'єкта основних 

засобів,  отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює 

залишковій вартості переданого об'єкта  основних  засобів.  Якщо  

залишкова  вартість  переданого об'єкта перевищує його 

справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних 

засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива 

вартість переданого об'єкта з  включенням  різниці  до витрат 
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звітного періоду. Первісна вартість об'єкта основних засобів, 

придбаного в обмін (або частковий  обмін)  на  неподібний  актив, 

дорівнює справедливій  вартості переданого немонетарного активу, 

збільшеній (зменшеній)  на  суму  грошових коштів чи їх 

еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. Первісна  

вартість  основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних 

з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація,   добудова,  

дообладнання,  реконструкція  тощо),  що призводить до 

збільшення  майбутніх  економічних  вигод,  первісно очікуваних  

від  використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів  

зменшується  у  зв'язку  з  частковою ліквідацією об'єкта основних 

засобів. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може 

бути  збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та 

ремонтом  об'єкта,  визначену  у порядку, встановленому 

податковим законодавством. 

6.Витрати, що  здійснюються  для  підтримання  об'єкта  в 

робочому стані  (проведення   технічного огляду, нагляду, 

обслуговування, ремонту  тощо) та  одержання первісно визначеної 

суми майбутніх економічних вигод від його  використання, 

включаються до складу витрат. 

7.Підприємство може переоцінювати об'єкт основних 

засобів, якщо залишкова   вартість цього об'єкта суттєво 

відрізняється  від  його справедливої вартості на дату балансу. У 

разі переоцінки об'єкта  основних засобів  на  ту  саму  дату 

здійснюється  переоцінка  всіх об'єктів групи основних засобів, до 

якої  належить  цей  об'єкт.   

Переоцінка  основних  засобів  тієї  групи,  об'єкти якої вже 

зазнали  переоцінки,  надалі має проводитися з такою регулярністю, 

щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не  відрізнялася 

від  справедливої  вартості.   

Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів 

може бути   збільшена   на   суму  індексації,  проведеної  у  

порядку, встановленому   податковим   законодавством,   з  

відображенням  у бухгалтерському  обліку. 

8. Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім 

вартості  земельних  ділянок,  природних  ресурсів  і  капітальних 

інвестицій). 
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Нарахування   амортизації  здійснювати  протягом  строку 

корисного використання (експлуатації) об'єкта, який 

встановлюється підприємством  (у  розпорядчому акті) при визнанні 

цього об'єкта  активом  (при зарахуванні на баланс), і 

призупиняється на період його реконструкції, модернізації, 

добудови, дообладнання та консервації. 

При визначенні строку корисного використання 

(експлуатації) слід ураховувати: 

– очікуване використання  об'єкта  

підприємством/установою  з урахуванням  його  потужності  або  

продуктивності; 

– фізичний та моральний знос, що передбачається; 

– правові або  інші обмеження щодо строків використання 

об'єкта та інші фактори. 

Амортизацію основних засобів (крім інших  необоротних 

матеріальних  активів)  нараховувати із застосуванням 

прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації 

визначається діленням вартості, яка амортизується, на  строк 

корисного  використання  об'єкта  основних  засобів;   

Нарахування  амортизації  може  здійснювати  з  урахуванням 

мінімально  допустимих  строків корисного використання основних 

засобів, встановлених податковим  законодавством  (крім  випадку 

застосування  виробничого  методу).   

Амортизацію малоцінних  необоротних матеріальних активів 

і бібліотечних фондів   нараховувати  у  першому  місяці  

використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. 

Нарахування  амортизації проводити   щомісячно.  

9. Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з 

балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або 

невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат 

від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з 

доходу від вибуття основних засобів  їх залишкової  вартості, 

непрямих  податків  і  витрат, пов'язаних з вибуттям основних 

засобів. 

 

 

Директор_______________ 
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Додаток 7 

ФГ «Світоч» 

Витяг з Наказу про облікову політику  

(у частині обліку доходів) 

НАКАЗУЮ: 

Затвердити наступний порядок ведення обліку доходів та 

фінансових результатів: 

 

Дохід визнавати під час збільшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників 

підприємства),  за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена. 

Не визнавати доходами такі надходження від інших осіб: 

– Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків 

і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету 

й позабюджетних фондів. 

– Сума надходжень  за  договором  комісії,  агентським та 

іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала 

тощо. 

– Сума попередньої  оплати  продукції  (товарів,  робіт, 

послуг). 

– Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів,  робіт, 

послуг). 

– Сума  завдатку під заставу або в погашення позики,  

якщо це передбачено відповідним договором. 

– Надходження, що належать іншим особам. 

– Надходження  від  первинного розміщення цінних 

паперів.  

– Сума балансової вартості валюти. 

Визнані доходи класифікувати в бухгалтерському обліку за 

такими групами: 

     а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,  робіт, 

послуг); 

     б) інші операційні доходи; 

     в) фінансові доходи; 

     г) інші доходи. 
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     Дохід (виручку) від реалізації продукції  (товарів,  інших 

активів) визнавати в разі наявності всіх наведених нижче умов: 

– покупцеві передані  ризики  й  вигоди,  пов'язані  з   

правом власності на продукцію (товар, інший актив); 

– підприємство не здійснює надалі управління та контроль 

за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 

– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

– є впевненість, що в результаті операції відбудеться 

збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з 

цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнавати, виходячи зі 

ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, 

якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. 

Результат операції  з надання  послуг може  бути достовірно 

оцінений за наявності всіх наведених нижче умов: 

– можливості достовірної оцінки доходу; 

– імовірності надходження економічних вигод від надання 

послуг; 

– можливості достовірної  оцінки  ступеня  завершеності 

надання послуг на дату балансу; 

– можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для 

надання послуг та необхідних для їх завершення. 

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості 

дій  (операцій) за визначений період часу, то дохід визначати 

шляхом рівномірного його нарахування за цей період. Якщо дохід  

(виручка) від  надання  послуг не може бути достовірно визначений, 

то відображати його в бухгалтерському обліку в розмірі визначених 

витрат, що підлягають відшкодуванню. Дохід відображати в 

бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості  активів,  що 

отримані або підлягають отриманню. 


