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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 
Дисципліна «Бухгалтерський облік» вивчається студентами 

денної та заочної форми навчання згідно з навчальним планом.  

Метою навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є  

формування системи теоретичних знань бухгалтерського обліку і 

набуття практичних навичок ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві - документального оформлення господарських операцій, 

ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності. 

Основним завданням навчальної дисципліни є вивчення методів 

раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах на підставі використання прогресивних форм і 

національних стандартів; набуття навичок опрацювання і 

використання облікової інформації в управлінні. 

Предметом навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є  

методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

 Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

-  предмет і елементи методу бухгалтерського обліку; 

-  загальні принципи організації облікового процесу; 

- вимоги до форм і змісту первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку. 

Студенти також повинні вміти: 

- відкривати рахунки бухгалтерського обліку і відображати на 

них господарські операції; 

- записувати кореспонденцію рахунків; 

- заповнювати первинні документи та реєстри бухгалтерського 

обліку; 

- за даними реєстрів бухгалтерського обліку складати 

фінансову звітність. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1 

Теорія бухгалтерського обліку 

  

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

Роль бухгалтерського обліку в системі управління. Види 

господарського обліку. Предмет і об’єкти бухгалтерського облік. 

Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку. 

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 
Поняття балансу, його значення  та використання в управлінні. 

Побудова балансу, актив і пасив. Статті балансу, їх групування і 

оцінка. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. 

 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
Поняття про рахунки, їх призначення і будова. Зміст рахунків 

бухгалтерського обліку. Активні і пасивні рахунки. Подвійний 

запис, його зміст і контрольне значення. Рахунки синтетичного і 

аналітичного обліку. Оборотні відомості, їхні види, порядок 

складання. План рахунків бухгалтерського обліку. 

 

Тема 4. Оцінювання та калькуляція 
Сутність вимірювання та види вимірників. Оцінювання як прийом 

бухгалтерського обліку. Калькулювання як прийом вартісного 

вимірювання в бухгалтерському обліку. 

 

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми 

бухгалтерського обліку. 

Визначення первинного документа, класифікація документів, їх 

структура, вимоги до складання. Документообіг і його організація. 

Суть і значення інвентаризації, її види, порядок проведення, 

виведення та відображення результатів в бухгалтерському обліку. 

Облікові реєстри та їх класифікація. Способи виправлення помилок 

в облікових записах. Форми бухгалтерського обліку. 
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Змістовий модуль 2 

Фінансовий облік 

 

Тема 6.  Облік необоротних активів 

Визначення та класифікація необоротних активів. Основні засоби, 

їх класифікація та оцінка. Документування операцій з основними 

засобами. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. 

Нематеріальні активи, їх класифікація, синтетичний і аналітичний 

облік. 

Тема 7. Облік запасів 

Визначення запасів та їх класифікація. Облікова оцінка запасів. 

Документування операцій руху запасів. Синтетичний та 

аналітичний облік запасів. Облік МШП.  

 

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості 
Облік касових операцій. Облік операцій на розрахунковому, 

валютному та інших рахунках в банку. Облік розрахунків з 

підзвітними особами. Облік дебіторської заборгованості. 

 

Тема 9. Облік фінансових інвестицій 

Інвестиції: поняття та оцінка. Облік довгострокових фінансових 

інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. 

 

 

Тема 10. Облік власного капіталу 

Капітал та його складові. Бухгалтерський облік статутного капіталу. 

Облік акціонерного капіталу. Основні бухгалтерські записи про 

обліку формування та руху статутного капіталу. 

 

Тема 11. Облік зобов’язань 

Поняття зобов’язань, їх класифікація. Облік довгострокових 

зобов’язань. Облік поточних зобов’язань. 

 

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування 

персоналу 

Організація оплати праці. Види заробітної плати. Форми і системи 

оплати праці. Облік використання робочого часу та виробітку. 
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Облік нарахування та утримань із заробітної плати. Облік єдиного 

соціального внеску. 

 

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства 

Склад та класифікація витрат на виробництво. Методи обліку 

витрат та калькулювання собівартості продукції. Синтетичний і 

аналітичний облік витрат виробництва. Облік готової продукції. 

 

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів 

Визначення та класифікація доходу. Порядок формування та облік 

фінансових результатів. Облік використання прибутку 

підприємства. 

 

Тема 15. Фінансова звітність 

Зміст, призначення і порядок складання форм фінансової звітності. 

Якісні характеристики фінансової звітності. Взаємозв’язок форм 

фінансової звітності. 

 
Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства» на вивчення 
дисципліни “Бухгалтерський облік ” передбачено 180 годин.  
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
– підготовка до аудиторних занять – 15 год.; 

– підготовка до поточного контролю теоретичних знань – 15 

год.; 

–  систематизація вивченого навчального матеріалу з 
предмету перед іспитом – 22.5 год. 
Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють отримані 

знання та самостійно вивчають матеріал окремих тем (для заочної форми 

навчання) шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до практичних занять.  

Самостійну роботу студентів передбачено як основний засіб 

оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час, 

що також проводиться у формі наукових рефератів за нижченаведеними 

питаннями відповідно до варіантів, визначених викладачем. Текстова 

частина викладається на стандартному папері формату А4 (210мм*297мм) 

з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм. 

Самостійна робота може бути рукописною або друкованою і виконується 

українською мовою. Загальний обсяг тексту повинен становити не більше 
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10-15 сторінок. Текст поділяється на розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти відповідно до змісту. 

Завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання 

подано у табл. 1. 

Таблиця 1 

Завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання 

 

 

№ 

з/п 

Тема самостійної 
роботи 

Питання та завдання 

для самостійного 

опрацювання 

Кіл-

ть 

годин 

Література 

1 2 3 4 5 

1. Загальна 

характеристика 

бухгалтерського 

обліку, його предмет і 

метод 

 

Вивчити Закон України 

«Про бухгалтерський 

облік та фінансову 

звітність в Україні», 

ознайомитись з 

принципами б/о, 

організацією його 

ведення на 

підприємстві. 

2 [3; 7] 

2. 

Бухгалтерський 

баланс 

 

Опрацювати НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до 

фінансової звітності» та 

«Методичними 

рекомендаціями щодо 

заповнення форм 

фінансової звітності» 

таознайомитись з 

методикою складання 

бух. балансу. 

3 [ 7] 

3. Рахунки 

бухгалтерського 

обліку і подвійний 

запис 

 

Відображення операцій 

на рахунках б/о. Види 

бух. рахунків. Вплив 

господарських операцій 

на баланс та фінансову 

звітність 

3 [1, с. 63-67; 

2, с. 52-54; 

14; 15] 

4. Оцінювання та 

калькуляція 

 

Розглянути основні 

нормативні документи, 

що регулюють оцінку 

активів таформування 

калькуляції на 

підприємстві. 

3 [ 7] 
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продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

5. Документація та 

інвентаризація, 

техніка і форми 

бухгалтерського 

обліку 

Вивчити Інструкцію по 

інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних 

активів, товарно-

матеріальних цінностей, 

грошових коштів, 

документів і 

розрахунків та 

Положення про 

документальне 

забезпечення записів в 

б/о. 

3 [6;11; 12] 

6. Облік необоротних 

активів 

 

Ознайомитись з П(С)БО 

7 «Основні засоби» та 

П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи» 

3 [ 7] 

7. Облік запасів Ознайомитись з П(С)БО 

9 «Запаси» 

3 [ 7] 

8. Облік грошових 

коштів і дебіторської 

заборгованості 

 

Вивчити П(С)БО 10 

«Дебіторська 

заборгованість», 

«Положення про 

ведення касових 

операцій в національній 

валюті України», 

«Інструкцію про 

безготівкові розрахунки 

в Україні в національній 
валюті» 

3 [ 7; 8; 9; 10] 

9. Облік фінансових 

інвестицій 

 

Вивчити П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції» 

3 [ 7] 

10. Облік власного 

капіталу 

 

Особливості б/о 

акціонерного капіталу 

3 [ 1; 2] 

11. Облік зобов’язань Вивчити П(С)БО 11 

«Зобов’язання» 

3 [ 7] 

12. Облік праці, її оплати 

та соціального 

страхування 

персоналу 

Ознайомитись з 

нормативними 

документами, які 

регулюють облік 

нарахування заробітної 

плати 

3 [ 5; 13] 
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продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

13. Облік витрат 

діяльності 

підприємства 

 

Вивчити П(С)БО 16 

«Витрати» 

3 [ 7] 

14. Облік доходів і 

фінансових 

результатів 

Розглянути основні 

нормативні документи, 

що регулюють визначення 

фінансових результатів, 

податковий і 

бухгалтерський облік 

доходів 

3 [4; 5; 7] 

15. Фінансова звітність Опрацювати НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до 

фінансової звітності» та 

«Методичні рекомендації 

щодо заповнення форм 

фінансової звітності» та 

ознайомитись з 

методикою складання 

фінансової звітності. 

2.5 [7; 16] 

 Всього:  43.5  

 

 

 

3. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Картку оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Картка оцінювання студентів 

 

№ 

з/п 

Види навчальної 
діяльності 

Терміни 

виконання 

Форма 

контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

1. 
Відвідування 

лекційних занять 

за 

розкладом 

журнал 

викладача 
5 

2. 
Відвідування 

практичних занять 

за 

розкладом 

журнал 

викладача 

0,5 б. за 

академічну 

годину 
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Продовження таблиці 2 

3. 

Підготовка реферату 

на обрану та 

узгоджену тему 

протягом 

семестру 
реферат 

3б. за один 

реферат 

4. 

Захист реферату на 

обрану та узгоджену 

тему 

протягом 

семестру 
реферат 

2 б. за один 

реферат 

5. 
Написання модульної 

роботи 

протягом 

семестру 

Модульна 

робота 
10 б. 

6. 

Написання 

самостійних робіт 
протягом 

семестру 

Самостійна 

робота 

студента  

30 б. 

7. 

Виступ з доповіддю 

на студентській 

науковій конференції 

протягом 

семестру 

довідка про 

виступ 

5 б. за один 

виступ 

 

 

4. ТЕСТИ 
 

 
1 Господарський облік - це а) 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

г) 

система кількісного 

відображення і якісної 

характеристики 

господарської діяльності з 

метою управління нею; 

процес вимірювання, 

реєстрації, систематизації та 

узагальнення інформації для 

передачі користувачам з 

метою прийняття відповідних 

рішень; 

облік, що вивчає масові 

соціально-економічні явища і 

процеси; 

спосіб безперервного і 

суцільного документального 

відображення господарської 

діяльності 
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2 Основні засоби належать 

до: 

а) 

б) 

в) 

г) 

оборотних активів; 

запасів; 

грошових коштів; 

необоротних активів 

3 Кількість і назва 

аналітичних рахунків по 

відповідному 

синтетичному рахунку: 

а) 

 

б) 

 

в) 

г) 

визначається підприємством 

самостійно; 

затверджена Планом 

рахунків; 

затверджена П(С)БО; 

затверджена МСБО 

4 До джерел утворення 

господарських засобів 

належать: 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

кошти на рахунку в банку; 

статутний капітал; 

готівка у касі підприємства; 

основні засоби 

5 Основними елементами 

методу бухгалтерського 

обліку є: 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

документація та 

інвентаризація; 

первинні документи та 

регістри обліку; 

господарський та 

статистичний облік; 

повне висвітлення та 

обачність 

6 До принципів 

бухгалтерського обліку не 

належить: 

а) 

б) 

в) 

г) 

послідовність; 

автономність; 

безперервність; 

інвентаризація 

7 Якщо на рах.10 початкове 

сальдо становить 1000 

грн., придбання –  

5000 грн., вибуття – 3000 

грн., то кінцеве сальдо 

складає: 

а) 

б) 

в) 

г) 

2000 грн.; 

1000 грн.; 

3000 грн.; 

4000 грн. 

8 Основним нормативним 

документом з організації 

бухгалтерського обліку в 

Україні є: 

а) 

 

б) 

 

 

 

Наказ про облікову політику 

підприємства; 

Закон України "Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні»; 
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в) 

г) 

МСБО; 

П(С)БО 

9 Пасив балансу містить: а) 

б) 

в) 

г) 

2 розділи; 

3 розділи; 

4 розділи; 

5 розділів 

10 Елементами власного 

капіталу не є: 

а) 

б) 

в) 

г) 

короткострокові кредити; 

додатковий капітал; 

нерозподілений прибуток; 

зареєстрований капітал 

 

11 За місцем складання 

бухгалтерські документи 

поділяються на: 

а) 

б) 

в) 

г) 

зовнішні і внутрішні; 

грошові і матеріальні; 

первинні і зведені; 

разові і нагромаджувальні 

12 Визначте тип 

господарської операції 

залежно від характеру 

змін у балансі 

підприємства: «Надійшли 

гроші у касу підприємства 

з розрахункового рахунку 

в банку» 

а) 

 

б) 

 

в) 

г) 

активно-пасивна в бік 

збільшення; 

активно-пасивна в бік 

зменшення; 

активна; 

пасивна 

13 Бухгалтерський облік - це а) 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

г) 

система кількісного 

відображення і якісної 

характеристики 

господарської діяльності з 

метою управління нею; 

процес вимірювання, 

реєстрації, систематизації та 

узагальнення інформації для 

передачі користувачам з 

метою прийняття відповідних 

рішень; 

облік, що вивчає масові 

соціально-економічні явища і 

процеси; 

облік, що здійснюється 
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безпосередньо на місці і у 

момент виникнення певних 

господарських операцій 

14 За складом і розміщенням 

господарські засоби 

поділяються на 

а) 

 

 

 

б) 

 

 

 

в) 

г) 

необоротні активи і оборотні 

активи (оборотні активи 

діляться на запаси і затрати та 

кошти і розрахунки); 

необоротні активи і оборотні 

активи (необоротні активи 

діляться на запаси і затрати та 

кошти і розрахунки); 

власні і позичені; 

основні засоби, капітал та 

зобов’язання 

15 Якщо у балансі 

підприємства 

відображається 

інформація про власний 

автомобіль директора, то 

порушується принцип: 

а) 

б) 

 

в) 

г) 

обачності; 

нарахування і відповідності 

доходів і витрат; 

автономності; 

повного висвітлення 

16 Якщо неправильний запис 

закреслюється тонкою 

лінією так, щоб можна 

було прочитати 

закреслене, а зверху 

пишеться правильний 

запис, то 

використовується 

а) 

б) 

 

в) 

г) 

метод «червоного сторно»; 

коректурний спосіб 

виправлення помилок; 

метод додаткових проведень; 

метод абсолютних різниць 

17 Статистичний облік - це а) 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

в) 

облік, що здійснюється 

безпосередньо на місці і у 

момент виникнення певних 

господарських операцій ; 

система кількісного 

відображення і якісної 

характеристики 

господарської діяльності з 

метою управління нею; 

облік, що вивчає масові 
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г) 

соціально-економічні явища і 

процеси; 

процес вимірювання, 

реєстрації, систематизації та 

узагальнення інформації для 

передачі користувачам з 

метою прийняття відповідних 

рішень 

18 Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість належить 

до: 

а) 

б) 

в) 

г) 

оборотних активів; 

грошових коштів; 

необоротних активів; 

поточних зобов’язань 

19 Визначте тип 

господарської операції 

залежно від характеру 

змін у балансі 

підприємства: «Надійшли 

гроші на рахунок 

підприємства від покупців 

за готову продукцію» 

а) 

 

б) 

 

в) 

г) 

активно-пасивна в бік 

збільшення; 

активно-пасивна в бік 

зменшення; 

активна; 

пасивна 

20. Якщо на рах.20 початкове 

сальдо становить 5000 

грн., придбання –  

8000 грн., вибуття – 3000 

грн., то кінцеве сальдо 

складає: 

а) 

б) 

в) 

г) 

10000 грн.; 

0  грн.; 

4000 грн.; 

5000 грн. 

21. Нематеріальні активи 

належать до: 

а) 

б) 

в) 

г) 

оборотних активів; 

запасів; 

грошових коштів; 

необоротних активів 

22 До джерел утворення 

господарських засобів 

належать: 

 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

нематеріальні активи; 

статутний капітал; 

готівка у касі підприємства; 

необоротні активи та групи 

вибуття 

23 Основними елементами 

методу бухгалтерського 

обліку є: 

а) 

б) 

 

рахунки і подвійний запис; 

господарський та 

статистичний облік; 
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в) 

 

г) 

первинні документи та 

регістри обліку; 

періодичність та 

автономність 

24 До принципів 

бухгалтерського обліку не 

належить: 

а) 

 

б) 

в) 

г) 

превалювання сутності над 

формою; 

калькуляція; 

автономність; 

безперервність 

25 Актив балансу містить: а) 

б) 

в) 

г 

2 розділи; 

3 розділи; 

4 розділи; 

5 розділів 

26 За обсягом  бухгалтерські 

документи поділяються 

на: 

а) 

б) 

в) 

г) 

зовнішні і внутрішні; 

первинні і зведені; 

однопозиційні і 

багатопозиційні; 

разові і нагромаджувальні 

27 Визначте тип 

господарської операції 

залежно від характеру 

змін у балансі 

підприємства: «Надійшли 

гроші на рахунок 

підприємства від покупців 

за готову продукцію» 

а) 

б) 

в) 

г 

активно-пасивна в бік 

збільшення; 

активно-пасивна в бік 

зменшення; 

активна; 

пасивна 

28 Управлінський облік – це: а) 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

система кількісного 

відображення і якісної 

характеристики 

господарської діяльності з 

метою управління нею; 

сукупність методів і 

процедур, які забезпечують 

підготовку інформації для 

надання інформації для 

планування, контролю і 

прийняття рішень на різних 

рівнях управління 
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в) 

 

 

г) 

підприємством; 

облік, що вивчає масові 

соціально-економічні явища і 

процеси; 

облік, що здійснюється 

безпосередньо на місці і у 

момент виникнення певних 

господарських операцій 

29 Кореспонденція рахунків 

– це 

а) 

 

 

 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

взаємозв'язок рахунків, що 

виникає в результаті 

відображення на них 

господарських операцій 

подвійним записом; 

підрахунок оборотів по 

рахунку; 

відображення початкового 

залишку на рахунку; 

відображення кінцевого 

залишку на рахунку 

30 Спосіб розрахунку 

фактичної собівартості – 

це: 

а) 

б) 

в) 

г) 

документування; 

оцінка; 

калькуляція; 

баланс 

31 Залежно від призначення і 

характеру інвентаризації 

поділяються на: 

а) 

б) 

в) 

г) 

планові і позапланові; 

повні і часткові; 

первинні і вторинні; 

вибіркові і часткові 

32 Елементами оборотних 

активів не є: 

а) 

 

б) 

в) 

г) 

грошові кошти в касі 

підприємства; 

нерозподілений прибуток; 

дебіторська заборгованість; 

виробничі запаси 

33 Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість належить 

до: 

а) 

б) 

в) 

г) 

оборотних активів; 

грошових коштів; 

необоротних активів; 

поточних зобов’язань 

34 Обліковими вимірниками 

є: 

а) 

 

натуральні, кількісні, якісні, 

трудові, вартісні; 
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 б) 

 

в) 

г) 

вартісні, трудові, кількісні, 

якісні; 

натуральні, трудові, вартісні; 

вартісні. 

35 Основні засоби належать 

до: 

а) 

б) 

в) 

г 

необоротних активів; 

оборотних активів; 

запасів; 

грошових коштів. 

36 До основних 

господарських процесів 

належать: 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

постачання, споживання, 

виробництво; 

збут, постачання, 

споживання; 

постачання, виробництво, 

збут; 

постачання, споживання. 

37 Кількість і назва 

аналітичних рахунків по 

відповідному 

синтетичному рахунку: 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

г) 

визначається підприємством 

самостійно; 

затверджена Планом 

рахунків; 

затверджена П(с)БО; 

затверджена МСБО. 

38 Спосіб первинної 

реєстрації господарських 

операцій називається: 

а) 

б) 

в) 

г) 

інвентаризацією; 

документуванням; 

калькуляцією; 

оцінкою. 

39 До елементів методу 

бухгалтерського обліку 

належать: 

а) 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

рахунки, баланс, господарські 

засоби, оцінка, калькуляція, 

звітність; 

документування, 

інвентаризація, оцінка, 

калькуляція, бухгалтерські 

рахунки, подвійний запис, 

бухгалтерський баланс та 

звітність; 

рахунки, бухгалтерські 

проводки, первинне 
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г) 

спостереження, звітність; 

рахунки, баланс. 

40 Відповідальність за 

організацію 

бухгалтерського обліку на 

підприємстві покладена 

на: 

а) 

б) 

в) 

г) 

керівника підприємства; 

менеджера; 

головного бухгалтера; 

членів бухгалтерії. 

41 Спосіб грошового 

вимірювання засобів і 

процесів – це: 

а) 

б) 

в) 

г) 

документування; 

оцінка; 

калькуляція; 

звітність. 

42 Що таке 

документооборот? 

а) 

 

б) 

 

в) 

г) 

процес складання документів 

та їх зберігання; 

рух документів з моменту їх 

складання або отримання до 

передачі в архів; 

процес перевірки документів; 

документування. 

43 Яка господарська 

операція належить до 

процесу виробництва? 

а) 

б) 

в) 

 

г) 

відвантажена готова 

продукція покупцям; 

відвантажена готова 

продукція на склад; 

надійшли від постачальника 

виробничі запаси; 

нараховано дохід за 

реалізовану продукцію. 

44 Короткострокові кредити 

банків належать до: 

а) 

б) 

в) 

г) 

необоротних активів; 

власного капіталу; 

зобов'язань; 

грошових коштів. 

45 Стан засобів та їхніх 

джерел на кінець звітного 

періоду називається: 

а) 

б) 

в) 

г) 

початкове сальдо; 

оборот по дебету рахунку; 

оборот по кредиту рахунку; 

кінцеве сальдо. 

46 Що відноситься до 

нематеріальних активів 

 

а) 

б) 

в) 

програмне забезпечення;  

вартість акцій; 

вартісний об'єкт збудований 
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г) 

підрядним способом; 

бібліотечні фонди. 

47 В активних рахунках 

кінцевий залишок може 

бути: 

а) 

б) 

в) 

г) 

дебетовим; 

кредитовим; 

розгорнутим; 

наведені варіанти вірні. 

48 Яка господарська операція 

належить до процесу 

постачання? 

а) 

б) 

в) 

 

г) 

відвантажена готова 

продукція покупцям; 

відвантажена готова 

продукція на склад; 

надійшли від постачальника 

виробничі запаси; 

надійшли кошти за 

реалізовану продукцію. 

49 Кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги належить 

до 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

необоротних активів; 

власного капіталу; 

зобов'язань; 

грошових коштів. 

50 Закон України «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в 

Україні» увійшов у дію 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

30.06.1999 р.; 

16.07.1999 р.; 

01.01.2000 р.: 

01.01.2001 р. 

51 Бухгалтерські рахунки є а) 

б) 

в) 

г) 

активні; 

пасивні; 

активно-пасивні; 

наведені варіанти вірні.  

52 Яка господарська 

операція належить до 

процесу реалізації? 

а) 

б) 

в) 

 

г) 

відвантажена готова 

продукція покупцям; 

відвантажена готова 

продукція на склад; 

надійшли від постачальника 

виробничі запаси; 

списана сировина на 

виробництво. 

55 Спосіб виявлення а) інвентаризація; 
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фактичної наявності 

господарських засобів і 

джерел їх утворення, та 

порівняння з даними 

бухгалтерського обліку – 

це 

б) 

в) 

г) 

документування; 

калькуляція; 

оцінка. 

54 Що розуміють під 

активами підприємства? 

 

а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

ресурси, контрольовані 

підприємством в результаті 

минулих подій, використання 

яких, як очікується, призведе 

до економічних вигод у 

майбутньому; 

готівка, кошти на рахунках у 

банках та депозити до 

запитання; 

сума, на яку доходи 

перевищують пов'язані з 

ними витрати; 

заборгованість підприємства, 

яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення 

якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до 

зменшення ресурсів 

підприємства, що втілюють у 

собі економічні вигоди. 

55 Сучасними формами 

бухгалтерського обліку є 

а) 

б) 

 

в) 

г) 

журнально-ордерна;  

автоматизована 

(комп’ютерна); 

спрощена форма обліку. 

наведені варіанти вірні 

56 Оплату рахунків 

постачальника з 

поточного рахунку 

здійснюють  на підставі: 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

платіжного доручення; 

прибуткового касового 

ордера; 

платіжної відомості; 

розрахунково-платіжної 

відомості. 
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57 Підзвітна особа подає у 

бухгалтерію:  

а) 

 

б) 

в) 

г) 

звіт про використання 

коштів, наданих на 

відрядження або  під звіт;  

довідку бухгалтерії; 

виписку банку; 

прибутковий касовий ордер. 

58 До якого виду діяльності 

включається виробництво 

згідно НП(С)БО 1  

а) 

б) 

в) 

г) 

фінансова; 

операційна; 

інвестиційна; 

інша діяльність. 

59 На який з вказаних 

основних засобів не 

нараховують 

амортизацію? 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

земля; 

будівля; 

автомобіль; 

споруда. 

60 Який документ 

складається на 

оприбуткування куплених 

з різних джерел і 

зарахованих до складу 

основних засобів 

вантажних автомобілів? 

а) 

б) 

в) 

г) 

рахунок-фактура; 

товарно-транспортна 

накладна; 

акт приймання-передачі 

основних засобів; 

податкова накладна. 

61 Встановити первинний 

документ для нарахування 

оплати праці працівників 

будівельної бригади: 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

обліковий лист праці і 

виконаних робіт; 

табель обліку робочого часу; 

наряд на відрядну роботу; 

дорожній лист вантажного 

автомобіля. 

62 Сукупність коштів 

фізичних та юридичних 

осіб, добровільно 

розміщених у товаристві 

для здійснення його 

господарсько-фінансової 

діяльності, складає: 

а) 

б) 

в) 

г) 

статутний капітал; 

пайовий капітал; 

додатковий вкладений 

капітал; 

вилучений капітал. 
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63 Який документ 

передбачає умови надання 

підприємствам позички 

банком, її розміри, строки 

та відсоткову ставку? 

а) 

б) 

в) 

г) 

кредитний договір; 

заява; 

термінове зобов'язання; 

вказані варіанти вірні. 

64 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

за операцією 

«зареєстровано статутний 

капітал підприємства» 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 44  К-т 43; 

Д-т 31  К-т 46; 

Д-т 20  К-т 46; 

Д-т 46  К-т 40. 

65 Результати інвентаризації 

відображають у 

а) 

б) 

в) 

г) 

інвентаризаційному описі; 

порівняльній відомості; 

інвентарному списку; 

інвентарній картці. 

66 Для одержання матеріалів 

зі складу постачальника 

або транспортної 

організації бухгалтерія 

виписує експедитору: 

а) 

б) 

в) 

г) 

довідку бухгалтерії; 

накладну; 

довіреність; 

рахунок. 

67 Встановити регістри 

аналітичного обліку 

основних засобів 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

інвентаризаційні описи; 

інвентарні картки, інвентарні 

списки; 

журнал обліку господарських 

операцій; 

відомість нарахування 

амортизації. 

68 В якому регістрі 

синтетичного обліку при 

журнально-ордерній 

формі здійснюють облік 

оплати праці? 
 

а) 

б) 

в) 

г) 

в Журналі 2; 

в Журналі 3; 

в Журналі 4; 

в Журналі 5. 

69 Визначити первинний 

документ на списання 

автомобіля 

 

а) 

 

 

б) 

акт на списання виробничого 

і господарського інвентаря, 

малоцінних і 

швидкозношуваних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

в) 

г) 

предметів;  

акт на списання машин, 

обладнання і транспортних 

засобів; 

акт приймання-передачі 

основних засобів; 

акт на списання основних 

засобів. 

70 До первісної вартості 

запасів не включають: 

а) 

б) 

в) 

г) 

митний збір; 

оплату послуг посередника; 

відсотки за користування 

кредитом; 

ціну придбання. 

71 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

за операцією «утримано із 

заробітної плати водія 

ПДФО» 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 23   К-т 651; 

Д-т 661 К-т 641; 

Д-т 661 К-т 301; 

Д-т 661 К-т 651. 

72 Активи, які підприємство 

утримує з метою 

збільшення прибутку 

(відсотків, дивідендів 

тощо), зростання вартості 

капіталу або інших вигод 

інвестора – це 

а) 

б) 

в) 

г) 

еквівалент грошових коштів; 

довгострокові фінансові 

інвестиції; 

поточні фінансові інвестиції; 

фінансові інвестиції. 

73 Які виплати не входять до 

складу фонду оплати 

праці? 

 

а) 

б) 

в) 

 

г) 

оплата навчальних відпусток; 

оплата за відпрацьований час; 

доплата за класність водіям 

автомобілів; 

допомога з тимчасової 

непрацездатності. 

74 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

за операцією « нарахована 

заробітна плата 

менеджеру» 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 92   К-т 661; 

Д-т 23   К-т 661; 

Д-т 91   К-т 661; 

Д-т 94   К-т 661. 

75 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

а) 

б) 

Д-т 43  К-т 44; 

Д-т 44  К-т 43; 
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за операцією «за рахунок 

прибутку створено 

резервний капітал» 

в) 

г) 

Д-т 44  К-т 42; 

Д-т 42  К-т 44. 

76 Що розуміють під 

відрядною оплатою праці 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

оплата за відпрацьований час 

по встановлених ставках; 

оплата за роботу чи 

вироблену продукцію по 

встановлених розцінках; 

оплата за перевиконання 

планових завдань по 

виробництву продукції і 

поліпшенню якісних і 

економічних показників 

роботи; 

оплата за виправлення браку.  
77 З яким розділом балансу 

збігаються підсумки за 

Звітом про власний 

капітал 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

І розділ активу балансу; 

І розділ пасиву балансу; 

II + III розділ пасиву 

балансу; 

II розділ активу балансу? 

78 Визначіть дату, на яку 

складається 

бухгалтерський баланс: 

 

а) 

 

б) 

в) 

 

г) 

на будь-яке число за 

вказівкою вищестоящої 

організації; 

на 15-те число місяця 

(кварталу); 

на 1-ше число місяця 

(кварталу); 

на 30-те (31-ше) число 

місяця (кварталу). 

 

79 Чиста вартість 

дебіторської 

заборгованості – це: 

 

а) 

б) 

 

 

в) 

 

 

 

поточна дебіторська 

заборгованість; 

поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої 

існує невпевненість її 

погашення; 

 сума поточної дебіторської 

заборгованості за 
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г) вирахуванням резерву 

сумнівних боргів; 

сума поточної дебіторської 

заборгованості плюс резерв 

сумнівних боргів. 

 

80 Квартальна бухгалтерська 

звітність підприємства 

складається з: 

 

а) 

 

 

 

б) 

 

 

 

в) 

 

г) 

балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух 

грошових коштів, звіту про 

власний капітал, приміток; 

балансу, звіту про фінансові 

результати, звіту про рух 

грошових коштів, звіту про 

власний капітал; 

балансу, звіту про фінансові 

результати; 

балансу. 

 

81 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: „ Утримано із 

заробітної плати 

головного бухгалтера 

єдиний внесок” 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 23   К-т 651; 

Д-т 661 К-т 651; 

Д-т 661 К-т 301; 

Д-т 661 К-т 641 

82 Річна сума амортизації 

визначається як добуток 

вартості, що 

амортизується та 

кумулятивного 

коефіцієнту при 

застосуванні: 

а) 

б) 

в) 

 

г) 

прямолінійного методу; 

податкового методу; 

методу зменшення 

залишкової вартості; 

кумулятивного методу 

83 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: „ 

Перераховано гроші 

постачальнику за готову 

продукцію” 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 26 К-т 311; 

Д-т 26  К-т 631; 

Д-т 311 К-т 26; 

Д-т 631  К-т 311 
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84 Визначте суму ПДВ, якщо 

вартість придбання меблів 

без ПДВ складає 10000 

грн.: 

а) 

б) 

в) 

г) 

1000; 

1666,67; 

2000; 

200 

85 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: „ Утримано із 

заробітної плати 

менеджера податок з 

доходів фізичних осіб” 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 661 К-т 651; 

Д-т 661 К-т 301; 

Д-т 661 К-т 641; 

Д-т 641   К-т 661 

86 Перші 5 днів з тимчасової 

непрацездатності 

працівників оплачуються 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

г) 

Фондом соціального 

страхування на випадок 

безробіття; 

Фондом соціального 

страхування від нещасних 

випадків на виробництві; 

власне підприємством; 

Пенсійним фондом 

87 Визначте, як 

відображається на 

рахунках обліку і 

обчислюється сума ПДВ, 

якщо вартість придбання 

меблів без ПДВ складає 

20000 грн.: 

а) 

б) 

в) 

г) 

Дт 641 Кт 631 – 1000; 

Дт 702 Кт 641 - 2000 

Дт 641 Кт 631 – 4000; 

Дт 702 Кт 641 – 3333,33 

88 При обчисленні 

відпускних згідно з 

чинною методикою 

використовується 

показник: 

а) 

б) 

в) 

г) 

заробіток за 12 місяців; 

заробіток за 6 місяців; 

заробіток за 9 місяців; 

заробіток за 24 місяці 

89 Що таке "ліміт залишку 
готівки в касі"? 
 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

сума готівки, яка в обов'язковому 
порядку повинна залишатись в 
центральній касі на кінець дня; 
максимальна сума готівкових 

коштів, яка може залишатись в 
центральній касі підприємства; 
максимальна сума готівкових 
витрат; 
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г) мінімальна сума готівкових витрат 

90 Відображення ПДВ у 

складі доходу від 

реалізації готової 

продукції у сумі 18000 

грн. відбувається 

наступним чином: 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Дт 641 Кт 701 – 3600 грн.; 

Дт 641 Кт 631 – 3000 грн.; 

Дт 701 Кт 631 – 3600 грн.; 

Дт 701 Кт 641 – 3000 грн. 

91 В який термін після 

повернення з відрядження 

повинен бути наданий 

звіт про використання 

виданих коштів на 

відрядження або під звіт? 

 

а) 

 

б) 

в) 

г) 

наступного дня після видачі 

готівки під звіт; 

не пізніше 3 робочих днів; 

протягом 10 робочих днів;  

термін не встановлюється  

92 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: «Придбано 

основні засоби у 

постачальника» 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 15  К-т 63; 

Д-т 10  К-т 311; 

Д-т 20  К-т 63; 

Д-т 10  К-т 131 

93 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: „ Утримано із 

заробітної плати 

директора  податок з 

доходів фізичних осіб” 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 661 К-т 651; 

Д-т 661 К-т 301; 

Д-т 661 К-т 641; 

Д-т 641   К-т 661 

94 Нарахування амортизації 

офісних меблів 

відображається 

проведенням: 

а) 

б) 

в) 

г) 

Дт 23 Кт 131; 

Дт 92 Кт 131; 

Дт 93 Кт 131; 

Дт 94 Кт 131 

95 Створення неоплаченого 

капіталу відображається: 

а) 

б) 

в) 

г) 

за дебетом 46 рахунку; 

за дебетом 45 рахунку; 

за кредитом 45 рахунку; 

за кредитом 46 рахунку 

 

96 Форма ОЗ-6 носить назву: а) 

б) 

накладна; 

акт на списання основних 
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в) 

 

г) 

засобів; 

інвентарний список основних 

засобів; 

інвентарна картка обліку 

основних засобів 

97 Витрати на рекламу 

відносять до: 

а) 

б) 

в) 

г) 

загальновиробничих витрат; 

адміністративних витрат; 

витрат на збут; 

інших витрат операційної 

діяльності 

98 Річна сума амортизації 

визначається діленням 

вартості, що 

амортизується, на строк 

корисного використання 

об’єкта при застосуванні: 

а) 

б) 

в) 

г) 

кумулятивного методу; 

прямолінійного методу; 

податкового методу; 

методу зменшення 

залишкової вартості 

99 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: „ Нарахований 

податок на прибуток” 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 981 К-т 641; 

Д-т 981  К-т 54; 

Д-т 661 К-т 641; 

Д-т 92  К-т 641 

100 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: «Придбано 

виробничі запаси у 

постачальника» 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 22  К-т 63; 

Д-т 10  К-т 36; 

Д-т 20  К-т 63; 

Д-т 20  К-т 311 

101 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: „ 

Перераховано гроші 

постачальнику за готову 

продукцію” 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 26 К-т 311; 

Д-т 26  К-т 631; 

Д-т 311 К-т 26; 

Д-т 631  К-т 311 

102 Визначте суму ПДВ, якщо 

вартість реалізації меблів 

складає 12000 грн., в тому 

числі ПДВ: 

а) 

б) 

в) 

г) 

2400; 

1200; 

2000; 

1000 

103 Не є методом нарахування 

амортизації: 

а) 

б) 

прямолінійний; 

кумулятивний; 
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в) 

г) 

управлінський; 

податковий 

104 Переоцінена первісна 

вартість основних  засобів 

обчислюється як: 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

г) 

сума первісної вартості та 

індексу переоцінки; 

добуток первісної вартості та 

індексу переоцінки; 

частка від ділення первісної 

вартості та індексу 

переоцінки; 

різниця між первісною 

вартістю та індексом 

переоцінки 

105 Визначити 

кореспонденцію рахунків 

з операції: «Придбано 

сировину і матеріали 

через підзвітну особу»: 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Д-т 22  К-т 371; 

Д-т 20  К-т 362; 

Д-т 20  К-т 372; 

Д-т 20  К-т 361 

106 Визначте, як 

відображається на 

рахунках обліку і 

обчислюється сума ПДВ, 

якщо вартість придбання 

нетбука без ПДВ складає 

5000 грн.: 

а) 

б) 

в) 

г) 

Дт 702 Кт 641 – 2000; 

Дт 641 Кт 631 – 4000; 

Дт 702 Кт 641 – 3333,33; 

Дт 641 Кт 631 - 1000 

107 

 

Проведення Дт 23 Кт 661 

відображає: 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

нарахування заробітної плати 

адміністрації підприємства; 

нарахування заробітної плати 

працівникам відділу збуту; 

нарахування заробітної плати 

робітникам; 

видачу заробітної плати з 

каси підприємства 

108 Який документ 

використовується, якщо 

працівник підприємства 

отримує заробітну плату з 

каси: 

а) 

б) 

в) 

г) 

прибутковий касовий ордер; 

довідка бухгалтерії; 

виписка банку; 

видатковий касовий ордер 
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5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ 

СЛОВНИК

 
 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до 

отримання економічних вигод у майбутньому. (НПСБО – 1) 

Активи з розвідки запасів корисних копалин – витрати, пов’язані 

з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів корисних 

копалин, визнаних активами. (ПСБО – 33) 

Активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови: предмети, 

що продаються та купуються на цьому ринку є однорідними; у 

будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; 

інформація про ринкові ціни є загальнодоступною. (ПСБО – 8) 

109 Нарахування амортизації 

на автомобіль директора 

відображається 

проведенням: 

а) 

б) 

в) 

г) 

Дт 23 Кт 131; 

Дт 92 Кт 131; 

Дт 93 Кт 131; 

Дт 94 Кт 131 

110 Який документ 

використовується для 

оприбуткування в касі 

підприємства коштів, 

отриманих з поточного 

рахунку: 

а) 

б) 

в) 

г) 

довідка бухгалтерії; 

виписка банку; 

видатковий касовий ордер; 

прибутковий касовий ордер 

 

111 Нарахування амортизації 

на автомобіль, що 

використовується 

працівником відділу збуту 

відображається 

проведенням: 

а) 

б) 

в) 

г) 

Дт 94 Кт 131; 

Дт 23 Кт 131; 

Дт 92 Кт 131; 

Дт 93 Кт 131 

112 Рахунок  207 «Запасні 

частини» -  це: 

а) 

б) 

в) 

г) 

синтетичний рахунок; 

аналітичний рахунок; 

контр рахунок; 

субрахунок 
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Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка 

амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного 

використання (експлуатації). (ПСБО – 7) 

Амортизована собівартість фінансової інвестиції – собівартість 

фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання 

внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму 

накопиченої амортизації дисконту (премії). (ПСБО – 12) 

Асоційоване підприємство – підприємство, на яке інвестор має 

суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством 

інвестора. (НПСБО – 1) 

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає 

на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. (НПСБО 

– 1) 

Балансова вартість активу – вартість активу, за якою він 

включається до підсумку балансу. (ПСБО – 32) 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення 

боржником або за якою минув строк позивної давності. (ПСБО – 

10) 

Біологічний актив – тварина або рослина, яка в процесі 

біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську 

продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в 

інший спосіб економічні вигоди. (ПСБО – 30) 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі 

даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних 

користувачів. (НПСБО – 1) 

Валюта звітності – грошова одиниця України. (ПСБО – 21) 

Валютний курс – установлений Національним банком України 

курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни. 

(ПСБО – 21) 

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість 

необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

(ПСБО – 7) 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів 

або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками). (НПСБО – 1) 
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Відстрочене податкове зобов'язання – сума податку на прибуток, 

який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових 

податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. (ПСБО – 17) 

Відстрочений податковий актив – сума податку на прибуток, що 

підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: 

тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; 

перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку 

зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на 

майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному 

періоді неможливо. (ПСБО – 17) 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що 

залишається після вирахування його зобов'язань. (НПСБО – 1) 

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити 

до запитання. (НПСБО – 1) 

Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, 

зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання. (ПСБО 

– 19) 

Дата балансу – дата, на яку складений баланс підприємства. 

Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. 

(ПСБО – 6) 

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх 

еквівалентів або інших активів. (ПСБО – 10) 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. (ПСБО – 10) 

Дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між 

учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному 

капіталі підприємства. (ПСБО – 15) 

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного 

циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 

(ПСБО – 10) 

Довгострокові біологічні активи – усі біологічні активи, які не є 

поточними біологічними активами. (ПСБО – 30) 

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

зобов'язаннями. (НПСБО – 1) 
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Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків власників). (НПСБО – 1) 

Еквіваленти грошових коштів – короткострокові високоліквідні 

фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми 

грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни 

їх вартості. (НПСБО – 1) 

Ефективна ставка відсотка – ставка відсотка, що визначається 

діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного 

відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або 

зобов'язання) та вартості її погашення. (ПСБО – 12) 

Забезпечення – зобов'язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. (ПСБО – 11) 

Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу за 

умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі 

виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління 

підприємством. (ПСБО – 9) 

Запозичення – позики, векселі, облігації, а також інші види 

короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які 

нараховуються відсотки. (ПСБО – 31) 

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати. (НПСБО – 1) 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а 

також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її 

проведення. (НПСБО – 1) 

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

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

(НПСБО – 1) 

Звіт про рух громових коштів – звіт, який відображає 

надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності 

підприємства у звітному періоді (НПСБО – 1). 

Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і 

фінансові результати діяльності підприємства. (НПСБО – 1) 

Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів 

з початку його корисного використання. (ПСБО – 7) 
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Зобов'язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі 

економічні вигоди. (НПСБО – 1) 

Інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах 

фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які 

розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних 

платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва 

та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або 

продажу в процесі звичайної діяльності. (ПСБО – 32) 

Іноземна валюта – валюта інша, ніж валюта звітності. (ПСБО – 21) 

Консолідована фінансова звітність – звітність, яка відображає 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної 

одиниці. (НПСБО – 1) 

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що 

потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття 

рішень. (НПСБО – 1) 

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, 

яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) 

необоротних активів після закінчення строку їх корисного 

використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з 

продажем (ліквідацією). (ПСБО – 7) 

Метод ефективної ставки відсотка – метод нарахування 

амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації 

визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою 

відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на 

початок періоду, за який нараховується відсоток. (ПСБО – 12) 

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким 

балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або 

зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у 

власному капіталі об'єкта інвестування. (НПСБО – 1) 

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про 

такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у 

фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. (ПСБО 

– 21) 

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від 

звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона 
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повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному 

періоді. (НПСБО – 1) 

Накопичена амортизація нематеріальних активів – сума 

амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його 

корисного використання. (ПСБО – 8) 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання 

грошових коштів та їх еквівалентів. (НПСБО – 1) 

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи – 

капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію 

нематеріальних активів, використання яких за призначенням на 

дату балансу не відбулося. (ПСБО – 8) 

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні 
активи – капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, 

реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних 

матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату 

балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування 

будівництва. (ПСБО – 7) 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується 

підприємством з метою використання протягом періоду більше 

одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 

один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи 

надання в оренду іншим особам. (ПСБО – 8) 

Немонетарні активи – всі активи, крім грошових коштів, їх 

еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або 

визначеній) сумі грошей. (ПСБО – 19) 

Немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті балансу. 

(ПСБО – 21) 

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними. (НПСБО – 1) 

Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що 

може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства 

протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням 

запланованого обслуговування виробництва. (ПСБО – 16) 

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

підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх 

виробництвом (виконанням) витрат. (ПСБО – 16) 

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

пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

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. Якщо один об'єкт основних засобів складається з 

частин, які мають різний строк корисного використання 

(експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в 

бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. (ПСБО 

– 7) 

Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується 

підприємством з метою розподілу витрат і доходів між 

відповідними звітними періодами. (ПСБО – 6) 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання 

фінансової звітності. (НПСБО – 1) 

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 

реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу. (НПСБО – 1) 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 

діяльністю. (НПСБО – 1) 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 

діяльністю. (НПСБО – 1) 

Операційна оренда – оренда інша, ніж фінансова. (ПСБО – 14) 

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для 

здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів 

грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або 

товарів і послуг. (НПСБО –1) 

Оренда – угода, за якою орендар набуває права користування 

необоротним активом за плату протягом погодженого з 

орендодавцем строку. (ПСБО – 14) 
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Основна діяльність – операції, пов'язані з виробництвом або 

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

створення підприємства і забезпечують основну частку його 

доходу. (НПСБО – 1) 

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). (ПСБО – 7) 

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість 

необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої 

вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для 

придбання (створення) необоротних активів. (ПСБО – 7) 

Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх 

переоцінки. (ПСБО – 7) 

Подібні об'єкти – об'єкти, які мають однакове функціональне 

призначення та однакову справедливу вартість. (ПСБО – 7) 

Подія після дати балансу – подія, яка відбувається між датою 

балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, 

підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути 

на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 

підприємства. (ПСБО – 6) 

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу 

або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

(ПСБО – 10) 

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

протягом операційного циклу підприємства або повинні бути 

погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

(НПСБО – 1) 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними 

витрати. (НПСБО – 1) 

Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися 

при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при 

відображенні їх результатів у фінансовій звітності. (НПСБО – 1) 
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Прямі витрати – витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо 

до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом. 

(ПСБО – 16) 

Роялті – платежі за використання нематеріальних активів 

підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, 

програмних продуктів тощо). (ПСБО – 15) 

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та 

їхніх еквівалентів. (ПСБО – 4) 

Середньорічна кількість простих акцій – середньозважена 

кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного 

року. (ПСБО – 24) 

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін 

активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. (ПСБО – 19) 

Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, 

установленим цим Положенням (стандартом). (НПСБО – 1) 

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний 

період часу, протягом якого необоротні активи будуть 

використовуватися підприємством або з їх використанням буде 

виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції 

(робіт, послуг). (ПСБО – 7) 

Сума очікуваного відшкодування необоротного активу – 

найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня 

вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання 

необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість. 

(ПСБО – 7) 

Сума погашення – недисконтована сума грошових коштів або їх 

еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення 

зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства.       

(ПСБО -11) 

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої 

існує невпевненість її погашення боржником. (ПСБО – 10) 

Суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути 

на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість 

інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства. (НПСБО – 1) 

Суттєвий вплив – повноваження брати участь у прийнятті рішень з 

фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта 
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інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням 

суттєвого впливу, зокрема, можуть бути: 1) володіння двадцятьма 

або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства; 2) 

представництво в раді директорів або аналогічному керівному 

органі підприємства; 3) участь у прийнятті рішень; 4) взаємообмін 

управлінським персоналом; 5) забезпечення підприємства 

необхідною техніко-економічною інформацією. (ПСБО – 12) 

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за 

вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, 

буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної 

діяльності підприємства. (ПСБО – 11) 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру 

і складу власного та позикового капіталу підприємства. (НПСБО – 

1) 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства за звітний період. (НПСБО – 1) 

Фінансові витрати – витрати на проценти та інші витрати 

підприємства, пов'язані із запозиченнями. (ПСБО – 31) 

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з 

метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання 

вартості капіталу або інших вигод для інвестора. (НПСБО – 1) 

Чиста вартість реалізації активу – справедлива вартість активу за 

вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію. (ПСБО – 28) 

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації 

запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних 

витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. (ПСБО – 9) 

Чиста вартість реалізації необоротного активу – справедлива 

вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат 

на його реалізацію. (ПСБО – 7) 

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума 

поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву 

сумнівних боргів. (ПСБО – 10) 

Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його 

зобов'язань. (ПСБО – 19) 
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