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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ 

ВКАЗІВОК 

 

Мета проведення практичних завдань з дисципліни «Облік 

інвестицій» – це формування у студентів сучасної системи знань про 

облік інвестицій. На практичному занятті студенту, який працює з 

методичними вказівками, необхідно дотримуватися таких порад: 

- не намагатися виконувати завдання, попередньо не 

опрацювавши лекційний матеріал; 

- починаючи виконувати завдання, переконатися, що умова 

завдання зрозуміла,  

- слід з’ясувати мету та кінцеві результати, яких необхідно 

досягнути; 

- щоразу коротко записувати умову завдання та хід його 

розв’язання. 

Для успішного виконання завдань варто звертатися до діючої в 

Україні нормативно-правової бази, а саме: до Законів, Положень, 

інструкцій, підручників, посібників, конспектів лекцій тощо. 

Під час виконання самостійної роботи студенту, який працює з 

методичними вказівками, треба дотримуватися таких порад: 

- відповідати на поставлені запитання, використовуючи як 

основні, так і додаткові джерела; 

- конспектувати раніше невідомі факти; 

- відповідати на запитання, ретельно обдумуючи і обґрунтовуючи 

відповідь. 

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 

 

Мета дисципліни «Облік інвестицій» полягає в оволодінні 

студентами цілісної системи знань щодо методики та організації 

обліку інвестицій. 

Завдання навчальної дисципліни «Облік інвестицій»: 

- вивчення сутності інвестицій та інвестиційної діяльності; 

- дослідження оцінки фінансових та капітальних інвестицій; 

- виокремлення джерел залучення інвестиційних ресурсів; 
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- опанування знаннями щодо обліку за справедливою вартістю та 

методом участі в капіталі; 

- засвоєння техніки моделювання обліку інвестиційної діяльності. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 

знати:  
- загальну методику обліку інвестицій;  

- види та методи оцінки інвестицій; 

- етапи трансформації обліку інвестицій; 

- властивості облікової інформації у системі управління 

інвестиційною діяльністю; 

вміти:  
- розрізняти вимоги до обліку капітальних та фінансових 

інвестицій; 

- складати типові проведення з обліку капітальних та фінансових 

інвестицій; 

- здійснювати необхідні розрахунки для реєстрації облікової 

інформації у частині інвестицій. 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Змістовий модуль 1. Інвестиції, їх оцінка, облік та проблеми 

інформаційного забезпечення 

 

Тема 1. Поняття і теоретичні основи інвестування. 

Роль та значення інвестицій. Сутність інвестиційної діяльності. 

Місце інвестиційної діяльності у господарському процесі. Фази 

інвестиційної діяльності. 

 

 

Тема 2. Оцінка інвестицій. 

Оцінка в інвестиційному процесі. Методи оцінки капітальних 

інвестицій. Методи оцінки фінансових інвестицій. Оцінка інвестицій з 

позиції понесених витрат. Оцінка інвестицій з позиції очікуваних 

доходів. Ринковий підхід до оцінки інвестицій. 
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Тема 3. Облікова інформація у системі управління 

інвестиційною діяльністю.  

Властивості облікової інформації. Користувачі інформації. Види 

інформації. Призначення інформації. Релевантність інформації. 

Надійність інформації, порівнянність інформації. Обмеженість у 

розкритті інформації. Проблеми розкриття інформації щодо 

інвестування у звітності. 

 

Тема 4. Інвестиційні властивості капіталу підприємства. 

 Економічна сутність і структура капіталу. Сучасні підходи до 

формування і обліку капіталу. Методи обліку інвестиційних ресурсів. 

Власний  і залучений капітал. 

 

Тема 5. Принципи формування та обліку власного капіталу. 

Оцінка власного капіталу. Структура власного капіталу. Участь 

власного капіталу в інвестуванні. Резервна система забезпечення 

ресурсами. Неоплачений і вилучений капітал. Додатковий капітал. 

Система рахунків з обліку власного капіталу. 

 

Тема 6. Облік прибутку як джерела інвестування.  

Прибуток як джерело інвестиційних ресурсів. Прибуток від 

інвестиційної діяльності у системі фінансового обліку. Прибуток від 

інвестиційної діяльності у системі податкових розрахунків. 

Формування прибутку за видами діяльності. Облік використання 

прибутку. 

 

Тема 7. Облік залучених інвестиційних ресурсів. 

Джерела залучених інвестиційних ресурсів. Облік позикових 

ресурсів. Облігаційна форма інвестування. Лізингове інвестування. 

 

 

Змістовий модуль 2. Облік капітальних та фінансових 

інвестицій 

 

Тема 8. Етапи трансформації обліку інвестицій.  
Затратний метод в обліку інвестицій. Облік інвестицій згідно з 

нормами положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Національні і 

міжнародні підходи до визнання капітальних інвестицій. 
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Тема 9. Облік будівництва об’єктів для власних потреб.  
Формування собівартості об’єктів будівництва. Первинний, 

синтетичний та аналітичний облік капітальних інвестицій. Первинний, 

синтетичний та аналітичний облік витрат на будівництво об’єктів 

господарським способом. 

 

Тема 10. Облік придбання необоротних активів. 

Оцінка придбання активів за первісною вартістю. Облік інвестицій 

за справедливою вартістю. Капіталізація витрат на сплату відсотків за 

позиками. 

 

Тема 11.  Облік капітальних витрат на поліпшення 

необоротних активів. 

Основні підходи до обліку витрат на ремонт та інші поліпшення. 

Головні ознаки витрат, що підлягають капіталізації. Міжнародна 

практика обліку поліпшень. 

 

Тема 12. Сутність і класифікація фінансових інвестицій. 

Історія виникнення поняття «фінансові інвестиції». Підходи до 

класифікації фінансових інвестицій. 

 

Тема 13. Облік інвестицій за справедливою вартістю. 

Облік інвестицій за амортизованою собівартістю. Оцінка 

інвестицій за справедливою вартістю. Облік інвестицій за правилом 

нижчої оцінки. 

 

Тема 14. Облік інвестицій за методом участі в капіталі. 
Сфера використання методу. Міжнародна та вітчизняна практика 

обліку інвестицій за методом участі в капіталі. Облікові процедури. 

Інформаційне забезпечення. 

 

 

Тема 15. Моделювання обліку інвестиційної діяльності. 
Моделювання як спосіб пізнання. Моделювання обліку капітальних 

інвестицій. Моделювання обліку фінансових інвестицій.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин для денної та заочної форм навчання за кожною з 

тем дисципліни у розрізі видів навчальної роботи наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Кількість годин за кожною з тем навчальної дисципліни 

«Облік інвестицій», передбачених для  студентів  

денної та заочної форм навчання 

Назви змістових 

модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усьо 

го 

у тому числі 
 Усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Змістовий модуль 1. Інвестиції, їх оцінка, облік та проблеми 

інформаційного забезпечення 

Тема 1. Поняття і 

теоретичні основи 

інвестування. 

6 2 1 - - 3 8 2 1 - - 5 

Тема 2. Оцінка 

інвестицій. 
6 2 1 - - 3 5 - - - - 5 

Тема 3. Облікова 

інформація у системі 

управління 

інвестиційною 

діяльністю. 

6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 4. Інвестиційні 

властивості капіталу 

підприємства. 

6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 5. Принципи 

формування та обліку 

власного капіталу. 

6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 6. Облік прибутку 

як джерела 

інвестування.  

6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 7. Облік залучених 

інвестиційних ресурсів. 
6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

 

Разом за змістовим 

модулем 1: 

42 14 7 - - 21 43 2 1 - - 40 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

      Змістовий модуль 2. Облік капітальних та фінансових інвестицій 

Тема 8. Етапи 

трансформації обліку 

інвестицій.  

6 2 1 - - 3 5 - - - - 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 9. Облік 

будівництва об’єктів 

для власних потреб. 

6 2 1 - - 3 7 2 1 - - 4 

Тема 10. Облік 

придбання необоротних 

активів. 

6 2 1 - - 3 8 2 2 - - 4 

Тема 11.  Облік 

капітальних витрат на 

поліпшення 

необоротних активів. 

6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 12. Сутність і 

класифікація 

фінансових інвестицій. 

6 2 1 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 13. Облік 

інвестицій за 

справедливою вартістю. 

6 2 1 - - 3 5 - - - - 5 

Тема 14. Облік 

інвестицій за методом 

участі в капіталі. 

6 2 1 - - 3 5 - - - - 5 

Тема 15. Моделювання 

обліку інвестиційної 

діяльності. 

6 2 - - - 4 5 - - - - 5 

Разом за змістовим 

модулем 2: 
48 16 7 - - 25 47 4 3 - - 40 

Усього годин: 90 30 14 - - 46 90 6 4 - - 80 

 

5. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Практичне заняття 1. Поняття і теоретичні основи 

інвестування. Оцінка інвестицій. 
Обговорення теоретичних питань: 

1) Роль та значення інвестицій.  

2) Сутність інвестиційної діяльності. 

3) Методи оцінки капітальних та фінансових інвестицій.  
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Практичні завдання 

Завдання 1 
Обрати правильні визначення економічних понять (табл. 2). 

Таблиця 2 

Поняття та їх трактування 
№ 

з/п 

Поняття Буква Сутність поняття 

 

1 2 3 4 

1 Інвестиції з 

економічної 

точки зору 

А Активи, кошти, що вкладаються в 

господарську діяльність з метою 

отримання доходу 

2 Інвестиції з 

фінансової 

точки зору 

Б Зростання благ для споживання 

3 Інвестиції з 

соціальної 

точки зору 

В Процес нагромадження капіталу, видатки 

на створення, розширення, реконструкцію 

та технічне переозброєння основного та 

оборотного капіталу 

4 Інвестиції Г Всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, що вкладаються в об`єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, 

в результаті якої створюється прибуток 

(доход) або досягається соціальний ефект 

5 Корпоративні 

права 

Д Процес трансформації ресурсів фірми у її 

капітал, результатом чого є приріст 

капіталу 

6 Інвестиційна 

діяльність 

Е Проміжок часу з моменту вкладення 

капіталу до моменту одержання 

результатів 

 Інвестиційний 

лаг 

Є Це діяльність, яка в повному розумінні 

включає в себе, крім інвестування, також 

його супроводження (забезпечення віддачі) 

шляхом контролю за вкладанням і 

використанням інвестицій, участі в 

прийнятті рішень, впливу на прийняття 

рішень тощо. Супроводження інвестування 

передбачає забезпечення віддачі інвестицій 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 
 Інвестування Ж Права особи, частка якої визначається у 

статутному фонді (майні) господарської 

організації, що включають правомочності 

на участь цієї особи в управлінні 

господарською організацією, отримання 

певної частки прибутку (дивідендів) 

даної організації та активів у разі 

ліквідації останньої відповідно до закону, 

а також інші правомочності, передбачені 

законом та статутними документами 

Завдання 2 
Охарактеризувати динаміку кругообігу ресурсів у бізнесі згідно з 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Фази інвестиційної діяльності. 

2. Теорія портфеля. 

3. Ринкова модель організації інвестиційної діяльності. 

4. Види діяльності підприємства за НП(С)БО 1. 

5. Специфічні риси, що характерні для інвестиційного процесу. 

6. Існуючі неточності трактування сутності інвестицій. 

�   Рекомендована література: 1, 2, 7, 9. 

Рис. 1. Динаміка  кругообігу ресурсів у бізнесі 

Операційна діяльність 
використання ресурсів для 

здійснення 

конкурентноздатної та 

ефективної діяльності 

Фінансування 
вибір джерел і обачливе 

витрачання фінансових 

ресурсів 

Інвестування 
вибір об‘єктів і 

ефективне вкладання 

ресурсів 

Створення ринкової вартості 
для власників бізнесу 
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Практичне заняття 2. Облікова інформація у системі 
управління інвестиційною діяльністю. Інвестиційні властивості 

капіталу підприємства. 

 

Обговорення теоретичних питань: 

1) Властивості облікової інформації.  
2) Користувачі інформації.  
3) Види інформації. Призначення, релевантність, надійність 

інформації. 

4) Проблеми розкриття інформації щодо інвестування у звітності. 

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

02 березня 2013 р. ПП «Креатив» для адміністративних цілей 

придбано комп’ютер, за що перераховано з поточного рахунку 9000 

грн., в т.ч. ПДВ. З метою встановлення комп’ютера  підприємство 

03.03.2013 р. скористалось послугами ТзОВ «Роутер», за що сплатило 

150 грн. ПДВ – 20%. Того ж дня його введено в експлуатацію і 

встановлено ліквідаційну вартість у сумі 500 грн., термін корисного 

використання – 6 років. Метод нарахування амортизації – 

прямолінійний. 

Завдання: 

Відобразити операції з придбання активу та нарахування 

амортизації за місяць на рахунках бухгалтерського обліку, 

використовуючи журнал реєстрації господарських операцій (табл. 3). 

Таблиця 3 

Журнал реєстрації господарських операцій 
Дата Зміст Сума Дебет Кредит 
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Завдання 2 
Охарактеризувати відмінності облікових систем у сфері 

інвестування згідно з даними табл. 4. 

Таблиця 4 

Основні відмінності облікових систем у сфері інвестування 

Облікові 
системи 

Країни Характерні ознаки обліку 

1. Британо
-американсь 

ка 

1. Великобр

итанія 

2. США 

3. Нідерланд

и 

4. Канада 

5. Австралія 

та інші 

1. Орієнтація обліку на широке коло 

інвесторів 

2. Високий розвиток ринку цінних 

паперів 

3. Відсутність законодавчого 

регулювання обліку 

4. В обліку переважає оцінка майна та 

інвестицій за майбутньою вартістю 

5. Побудова балансу за методом 

зниження ліквідності активів  

2. Контине

нтально-

Європейська 

1. Німеччин

а 

2. Австрія 

3. Франція 

4. Швейцарі

я 

5. Італія та 

інші 

1. Законодавче регулювання обліку 

2. Тісний зв’язок підприємств з 

банками, що є основними інвесторами 

3. Орієнтація обліку на державні 

потреби оподаткування і регулювання 

4. В обліку переважає оцінка майна та 

інвестицій за первісною вартістю 

5. Побудова балансу за методом 

зростання ліквідності активів 

3. Півде

нно-

американсь 

ка 

1. Бразилія 

2. Аргентин

а 

3. Болівія та 

інші 

 

1. Державне регулювання обліку 

2. Орієнтація обліку на високий рівень 

інфляції 

3. Щорічна переоцінка майна та 

капітальних вкладень 

4. Орієнтація в обліку на одну з 

твердих валют (як правило, долар США) 

4. Східно-

Європейська 

1. Росія 

2. Україна 

3. Білорусь 

4. Молдова 

та інші 

1. Державне регулювання обліку 

2. Оцінка майна та інвестицій за 

фактичною собівартістю 

3. Індексація майна, інвестицій у зв’язку 

з інфляцією  
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Завдання для самостійної роботи 

 

1. Обмеження у розкритті інформації. 

2. Надійність інформації. 

3. Сутність і структура капіталу за теорією обліку. 

4. Сучасні підходи до формування та обліку капіталу. 

5. Методи обліку інвестиційних ресурсів. 

 

� Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 8, 9. 

 

 

Практичне заняття 3. Принципи формування та обліку власного 

капіталу. Облік прибутку як джерела інвестування. 

 

Обговорення теоретичних питань: 

1) Оцінка власного капіталу. Структура власного капіталу.  

2) Участь власного капіталу в інвестуванні.  

3) Система рахунків з обліку власного капіталу. 

4) Прибуток як джерело інвестиційних ресурсів.  

5) Облік використання прибутку. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Охарактеризувати прибуток, зважаючи на наступні тези: 

1. Одержання прибутку – основна мета підприємницької 

діяльності, згідно з українським законодавством кінцевою метою 

створення будь-якого підприємства, тобто бізнесу, є одержання 

прибутку. 

2. Прибуток  є одним з найважливіших критеріїв оцінки 

ефективності того чи іншого виду діяльності. 

3. Прибуток – основне джерело виплати винагороди інвесторам за 

здійснені вкладення в підприємницьку діяльність. 

4. Прибуток – основне внутрішнє джерело формування фінансових 

ресурсів, що забезпечують розвиток підприємств 

(самоінвестування), чим вищий рівень прибутковості діяльності, тим 

менша потреба виникає в залученні зовнішніх джерел інвестування. 

5. Прибуток – основне джерело зростання ринкової вартості 
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підприємства. Підвищення рівня капіталізації прибутку призводить 

до зростання його чистих активів, власного капіталу, а отже, і 

ринкової вартості підприємства в цілому. 

6. Прибуток – основний захисний механізм від загрози 

банкрутства підприємства. 

Завдання 2 

03 червня 2013 р. ПП «Креатив» для потреб адміністрації придбано 

письмові столи (5 штук за ціною 1000 грн., ПДВ – 20 %) та стільці (10 

штук за ціною 900 грн. в т.ч. ПДВ) у ТзОВ «Сяйво» за що кошти 

перераховано з поточного рахунку підприємства.  

Послуги з перевезення письмових столів надало ТзОВ «Транзит-

Сервіс», за що сплачено з поточного рахунка 200 грн. ПДВ – 20 %. За 

послуги з монтажу столів, які надало ТзОВ «Сяйво» 04.06.2013 р., ПП 

«Креатив» сплатило 300 грн. ПДВ – 20%. 

04 червня придбані активи введено в експлуатацію. 31 липня 

нараховано амортизацію на письмові столи в розмірі 50 % і стільці в 

розмірі 100 % їх вартості, на довідкові посібники прийнято рішення 

нараховувати амортизацію прямолінійним методом і встановлено 

термін корисного використання 10 років.  

Завдання: 

Відобразити операції з придбання та нарахування амортизації за 

місяць на рахунках бухгалтерського обліку, використовуючи журнал 

реєстрації господарських операцій (табл. 5). 

Таблиця 5 

Журнал реєстрації господарських операцій 
Дата Зміст Сума Дт Кт 

     

    

    

Завдання для самостійної роботи 

1. Схема формування та розподілу прибутку відповідно до П(С)БО. 

2. Формування прибутку за видами діяльності.  

3. Рекомендована блок-схема формування прибутку підприємства 

за Крупкою Я.Д. 

4. Напрями використання прибутку. 

5.Відображення на рахунках бухгалтерського обліку використання 

прибутку підприємства. 

� Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11. 
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Практичне заняття 4. Облік залучених інвестиційних 

ресурсів. Етапи трансформації обліку інвестицій. 
 

Обговорення теоретичних питань: 

 

1) Джерела залучених інвестиційних ресурсів.  

2) Облік позикових ресурсів.  

3) Облік інвестицій згідно з нормами положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку.  

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1 

 

02 березня 2013 р. ПП «Креатив» придбано автомобіль, за що 

перераховано з поточного рахунку 107000 грн.,  ПДВ -20%. З метою 

його налагодження  підприємство 03.03.2013 р. скористалось 

послугами ТзОВ «Авто-Сервіс», за що сплатило 1500 грн. ПДВ – 20%. 

Того ж дня його введено в експлуатацію і встановлено ліквідаційну 

вартість у сумі 5000 грн., термін корисного використання – 15 років. 

Метод нарахування амортизації – прямолінійний. 

Завдання: 

Відобразити операції з придбання активу та нарахування 

амортизації за місяць на рахунках бухгалтерського обліку, 

використовуючи журнал реєстрації господарських операцій (табл. 6). 

Таблиця 6. 

Журнал реєстрації господарських операцій 

Дата Зміст Сума Дт Кт 
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Завдання 2 

Охарактеризуйте зазначені переваги випуску облігацій порівняно з 

випуском акцій: 

1.  Випуск і придбання облігацій не впливає на розподіл прав 

власності на майно підприємства і на участь в управлінні ним. На 

відміну від акціонерів, власники облігацій не беруть участі в 

управлінні акціонерним товариством і розподілі прибутків. 

2.  Грошові виплати власникам  облігацій обмежені чітко 

визначеними сумами відсотків і основною сумою боргу, яка підлягає 

сплаті при погашенні облігацій. 

3.  Чиста (реальна) вартість користування отриманими у борг коштами 

часто є меншою порівняно з акціонерним капіталом, бо відсотки по 

облігаціях входять у витрати підприємства, тоді як дивіденди 

виплачуються з чистого прибутку. 

4.  Випуск облігацій може мати позитивний вплив на фінансовий 

леверідж підприємства. Це відбувається тоді, коли, наприклад, фірма 

бере у борг кошти під чисту ставку відсотків (після оподаткування), 

яка є нижчою, ніж загальний коефіцієнт віддачі її активів. Позитивним 

в даному випадку вважається леверідж, коли за рахунок низьких 

відсоткових ставок за облігації зростає коефіцієнт віддачі на 

акціонерний капітал порівняно з коефіцієнтом віддачі на активи в 

цілому.   

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Застосування облігаційного інвестування. 

2. Сутність лізингового інвестування. 

3. Розрахунок лізингових платежів. 

4. Амортизація премії. 

5. Амортизація дисконта. 

 

 

� Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. 
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Практичне заняття 5. Облік будівництва об’єктів для 

власних потреб. Облік придбання необоротних активів 
Обговорення теоретичних питань: 

1) Формування собівартості об’єктів будівництва.  

2) Первинний, синтетичний та аналітичний облік капітальних 

інвестицій.  

3) Первинний, синтетичний та аналітичний облік витрат на 

будівництво об’єктів господарським способом. 

4) Оцінка придбання активів за первісною вартістю.  

Практичні завдання 

Завдання 1 

Обрати правильні визначення економічних понять (табл. 7). 

Таблиця 7 

Поняття та їх трактування 

№ 

з/п 

Поняття Буква Сутність поняття 

 

1 Зведений 

кошторис 

А Довідка про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати 

2 Типова форма 

№ КБ-2в 

Б Складають у разі будівництва кількох 

об'єктів на одному майданчику. Він 

включає вартість цих об'єктів, а також 

окремі види робіт і витрати загального 

характеру 

3 Титульний 

список 

В Історична   (фактична)   собівартість 

необоротних  активів  у  сумі грошових  

коштів  або  справедливої вартості  

інших  активів,  сплачених (переданих),  

витрачених для  придбання (створення) 

необоротних активів 

4 Типова форма 

№ КБ-3 

Г Акт приймання виконаних будівельних 

робіт 

5 Первісна 

вартість 

 Це перелік об'єктів будівництва 

виробничого і невиробничого 

призначення, придбання машин та 

обладнання, закладання багаторічних 

насаджень 
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Завдання 2 

ПП «Будсервіс» побудувало господарським способом будівлю. При 

цьому було понесено наступні витрати: 

Вартість будівельних матеріалів – 859000 грн.; 

Заробітна плата будівельників – 320000 грн.; 

Вартість послуг сторонніх організацій – 1200000 грн.; 

Вартість будівельних робіт, які виконано допоміжним підрозділом 

підприємства – 220000 грн. 

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку та сформувати первісну вартість новозбудованої будівлі. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Будівництво об’єктів господарським способом. 

2. Будівництво об’єктів підрядним способом. 

3. Групування та склад витрат операційної діяльності 

будівельного підприємства за елементами витрат. 

4. Методи обліку витрат. 

 

� Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11. 

 

 

Практичне заняття 6. Облік капітальних витрат на 

поліпшення необоротних активів. Сутність і класифікація 

фінансових інвестицій. 

 
Обговорення теоретичних питань: 

1) Основні підходи до обліку витрат на ремонт та інші поліпшення.  

2) Міжнародна практика обліку поліпшень. 

3) Історія виникнення поняття «фінансові інвестиції».  

4) Підходи до класифікації фінансових інвестицій 

 

Практичні завдання 

Завдання 1 

 
Обрати правильні визначення економічних понять (табл. 8). 
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Таблиця 8 

Поняття та їх трактування 
№ 

з/п 

Поняття Буква Сутність поняття 

 

1 2 3 4 

1 Фінансові 

інвестиції 

А Цінні папери, які посвідчують участь їх   

власника   у   статутному   капіталі   (крім   

інвестиційних сертифікатів  та  

сертифікатів  ФОН),  надають  власнику  

право на участь  в управлінні емітентом 

(крім сертифікатів ФОН) і отримання 

частини прибутку, зокрема у вигляді 

дивідендів, та частини майна у разі  

ліквідації  емітента  (крім  сертифікатів  

ФОН) 

2 Пайові цінні 

папери 

Б Цінні папери, що посвідчують відносини 

позики  і передбачають зобов'язання 

емітента або особи, яка видала неемісійний 

цінний папір, сплатити у визначений строк 

кошти, передати товари   або   надати  

послуги  відповідно до зобов'язання.   

3 Боргові цінні 

папери 

В Це господарські операції, що передбачають 

придбання корпоративних прав (прав 

особи, частка якої визначається у 

статутному фонді (майні) господарської 

організації, що включають правомочності 

на участь цієї особи в управлінні 

господарською організацією, отримання 

певної частки прибутку (дивідендів) даної 

організації та активів у разі ліквідації 

останньої відповідно до закону, а також 

інші правомочності, передбачені законом 

та статутними документами), цінних 

паперів, деривативів (стандартних 

документів, що засвідчують право або 

зобовязання придбати чи продати у 

майбутньому цінні папери, матеріальні або 

нематеріальні активи, а також кошти на 

визначених ним умовах) та інших 

фінансових інструментів 
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Продовження табл. 8 

1 2 3 4 

4 Іпотечні цінні 

папери 

Г Цінні папери, випуск яких забезпечено   

іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та 

які посвідчують право власників на 

отримання від емітента належних  їм 

коштів 

5 Похідні цінні 

папери 

 Цінні папери,  які надають їхньому 

держателю право  розпоряджатися  

майном,  вказаним  у  цих документах 

6 Товаро 

розпорядчі 

цінна папери 

 Цінні папери, механізм випуску та обігу 

яких пов'язаний з правом на придбання чи 

продаж протягом строку, встановленого 

договором, цінних паперів, інших 

фінансових та/або товарних ресурсів 

 

Завдання 2 

 

1 січня 2008 року ПП «Суперстар» придбало облігації номінальною 

вартістю 1 000 000 грн. з річною фіксованою ставкою 10 %. Ціна 

придбання – 900 000 грн. Облігації були випущені строком на 4 роки. 

Виплата відсотків здійснюється щорічно у кінці року.  

Завдання: визначити суму дисконта, ефективну ставку відсотка, 

провести розрахунок амортизації дисконта за інвестиціями в облігації 

та відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, 

використавши табл. 9. 

Таблиця 9 

Розрахунок амортизації дисконта за інвестиціями в облігації 
Дата Номінальна 

сума 

відсотка, 

грн. 

Сума 

відсотка за 

ефективною 

ставкою, 

грн. 

Сума 

амортизації 
дисконта, 

грн. (к.3-

к.2) 

Амортизована 

собівартість 

інвестиції, 
грн. 

     

     

     

     

     

Разом:     
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Завдання для самостійної роботи 

 

1. Пайові цінні папери. 

2. Боргові цінні папери. 

3. Приватизаційні цінні папери. 

4. Товаророзпорядчі цінні папери. 

5. Казначейські сертифікати. 

� Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. 

 

Практичне заняття 7. Облік інвестицій за справедливою 

вартістю. Облік інвестицій за методом участі в капіталі. 
Обговорення теоретичних питань: 

1) Облік інвестицій за амортизованою собівартістю.  

2) Оцінка інвестицій за справедливою вартістю.  

3) Міжнародна та вітчизняна практика обліку інвестицій за 

методом участі в капіталі.  

 

Практичні завдання 

Завдання 1 

Обрати правильні визначення економічних понять (табл. 10). 

Таблиця 10 

Поняття та їх трактування 
№ 

з/п 

Поняття Буква Сутність поняття 

 

1 2 3 4 

1. Асоційоване 

підприємство 

А Підприємство, яке перебуває під контролем 

материнського (холдингового) підприємства. 

2. Дочірнє 

підприємство 

Б 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 

3. Метод 

ефективної 

ставки 

відсотка 

В 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. 
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Продовження табл. 10 

1 2 3 4 

4. Метод участі в 

капіталі 

Г Це суб'єкт господарювання, зокрема 

суб'єкт господарювання, який не є 

корпорацією, наприклад, партнерство, на 

який інвестор має суттєвий вплив і який не 

є ані дочірнім підприємством, ані часткою 

участі в спільному підприємстві. 

5. Ефективна 

ставка відсотка 

Д 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 

 

Завдання 2 

1 січня 2008 року ПП «Суперстар» придбало облігації номінальною 

вартістю 100 000 грн. з річною фіксованою ставкою 15 %. Ціна 

придбання – 109 000 грн. Облігації були випущені строком на 3 роки. 

Виплата відсотків здійснюється щорічно у кінці року.  

Завдання: визначити суму премії, ефективну ставку відсотка, 

провести розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації та 

відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку, 

використавши табл. 11. 

Таблиця 11 

Розрахунок амортизації дисконта за інвестиціями в облігації 
Дата Номінальна 

сума 

відсотка, 

грн. 

Сума 

відсотка за 

ефективною 

ставкою, 

грн. 

Сума 

амортизації 
премії, грн. 

(к.3-к.2) 

Амортизована 

собівартість 

інвестиції, 
грн. 

     

     

     

     

Разом:     
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Завдання для самостійної роботи 

 

1. Пайові цінні папери. 

2. Боргові цінні папери. 

3. Приватизаційні цінні папери. 

4. Товаророзпорядчі цінні папери. 

5. Казначейські сертифікати. 

 

� Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 10. 

 

 

 

6. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ 
 

Підсумком самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання над вивченням дисципліни «Державний фінансовий 

контроль» є складання конспекту за питаннями, вказаними у переліку 

завдань для самостійної роботи після кожної з тем.  

Конспект оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 

х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 

10 мм. Конспект може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

Перевірка конспекту з самостійної роботи відбувається у терміни, 

спільно обумовлені між студентом і викладачем. 
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7.ТЕСТИ 
 

1. Під інвестиціями в широкому трактуванні розуміють: 

А) вкладення певних ресурсів з метою одержання майбутніх вигод; 

Б) вкладення певних вигод з метою одержання майбутніх ресурсів; 

В) процес нагромадження капіталу; 

Г) зростання благ для споживача. 

2. З соціальної точки зору інвестиції - це: 

А) процес нагромадження капіталу; 

Б) зростання благ для споживача; 

В) кошти, що вкладаються в господарську діяльність з метою 

отримання доходу; 

Г) видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне 

переозброєння основного та оборотного капіталу. 

3. Закон України “Про інвестиційну діяльність” був прийнятий: 

А) 18 вересня 1991 року; 

Б) 18 вересня 1981 року; 

В) 18 вересня 2001 року; 

Г) 18 вересня 2011 року. 

4.  Процес трансформації ресурсів фірми у її капітал, результатом 

чого є приріст капіталу - це: 

А) надходження інвестицій; 

Б) інвестування; 

В) зростання інвестицій. 

Г) капіталовкладення. 

5. Інвестиційний лаг - це: 

А) проміжок часу з моменту вкладення капіталу до моменту 

одержання результатів; 

Б) процес нагромадження капіталу; 

В) процес трансформації ресурсів фірми у її капітал, результатом 

чого є приріст капіталу; 

Г) вкладення певних вигод з метою одержання майбутніх ресурсів;. 

6. Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих 

фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів 

грошових коштів – це: 

А) звичайна діяльність; 

Б) фінансова діяльність; 

В) інвестиційна діяльність; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Г) припинена діяльність. 

7. Фінансова діяльність - це: 

А) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції 

(товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства 

і забезпечують основну частку його доходу; 

Б) діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталів підприємства; 

В) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що 

її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; 

Г) збільшення грошових ресурсів підприємства. 

8. Відповідно до Податкового кодексу України інвестиції 

поділяються на групи: 

А) капітальні та фінансові інвестиції; 

Б) капітальні, фінансові та реінвестиції; 

В) реінвестиції та капітальні вкладення; 

Г) капітальні вкладення та фінансові інвестиції. 

9. Господарські операції, що передбачають здійснення капітальних 

або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від 

інвестиційних операцій – це: 

А) капітальні інвестиції; 

Б) фінансові інвестиції; 

В) реінвестиції; 

Г) брутто-інвестиції. 

10. За видами економічної діяльності капітальні інвестиції 

бувають: 

А) в будівництво, сільське господарство, торгівлю; 

Б) за рахунок власних джерел, бюджетного фінансування, кредитів 

банку; 

В) будівельні роботи, монтаж обладнання, витрати на придбання 

обладнання, що вимагає і не вимагає монтажу, інструмент, інвентар; 

Г) для виробничої і невиробничої сфери. 

11. Документ, в якому зазначено суму коштів, необхідних для 

виконання робіт з будівництва – це: 

А) кошторис; 

Б) зведений кошторис; 

В) титульний список. 

Г) форма № КБ-2В. 

12. Форма № КБ-3 має назву: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

А) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; 

Б) Акт приймання виконаних будівельних робіт; 

В) Акт приймання виконаних підрядних робіт  

Г) Довідка про вартість виконаних будівельних робіт  

13.  На субрахунку 152 обліковується: 

А) капітальне будівництво; 

Б) придбання (створення) нематеріальних активів; 

В)  придбання (створення) основних засобів; 

Г)  придбання (створення) інших необоротних матеріальних 

активів;. 

14. Перелік об'єктів будівництва виробничого і невиробничого 

призначення, придбання машин та обладнання, закладання 

багаторічних насаджень - це: 

А) форма № КБ-2В; 

Б) кошторис; 

В) зведений кошторис; 

Г) титульний список. 

15. Згідно з ПС(Б)О 18 договір про будівництво - це: 

А) будівельний договір; 

Б) будівельний контракт; 

В) договір субпідряду; 

Г) договір генерального підряду. 

16. Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом  не 

може визначатися за методом:                                                                  
А) вимірювання та оцінка виконаної роботи; 

Б)  співвідношення обсягу завершеної   частини   робіт   та  їх 

загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі; 

В) співвідношення фактичних витрат з початку виконання 

будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) 

суми загальних витрат за контрактом 

Г) превалювання завершеності над роботами. 

17. За напрямом відтворювальної структури капітальні інвестиції 

поділяються на інвестиції: 

А) в будівництво, сільське господарство, торгівлю; 

Б) за рахунок власних джерел, бюджетного фінансування, кредитів 

банку; 

В) вкладення у нове будівництво, розширення, реконструкція, 

технічне переозброєння діючих підприємств; 
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Г) для виробничої і невиробничої сфери. 

18. За способом здійснення будівельних робіт капітальні інвестиції 

поділяються на інвестиції: 

А) в будівництво, сільське господарство, торгівлю; 

Б) за рахунок власних джерел, бюджетного фінансування, кредитів 

банку; 

В) вкладення у нове будівництво, розширення, реконструкція, 

технічне переозброєння діючих підприємств; 

Г) інвестиції, що здійснюються підрядним способом, 

господарським способом, змішаним. 

19. Дериватив – це: 

А) господарські операції, що передбачають придбання 

корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших 

фінансових інструментів;  

Б) стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання 

придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або 

нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах; 

В) господарські операції, що передбачають придбання будинків, 

споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і 

нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до 

норм ПКУ; 

Г) вкладення коштів у будівництво (придбання) необоротних 

активів для виробничих чи господарських потреб з метою одержання 

підприємством економічних вигод у майбутньому. 

20. Принцип зниження інвестиційного ризику за рахунок 

диверсифікації інвестицій покладено в основу: 

А) теорії сумки; 

Б) теорії портфеля; 

В) теорії багажу; 

Г) теорії знань та вмінь. 

21. Мотивація і визначення напрямів інвестиційної діяльності 

здійснюється: 

А) на етапі контролю повернення вкладеного капіталу; 

Б) на етапі післяінвестиційного контролю; 

В) у передінвестиційній фазі; 

Г) у період проведення постаудиту. 

22. Контроль повернення капіталу на стадії експлуатації 

інвестиційних проектів у світовій практиці ще називається: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

А) передаудитом; 

Б) післяінвестиційним контролем; 

В) передінвестиційним контролем; 

Г) попереднім аудитом. 

23. До еквівалентів грошових коштів не належать: 

А) грошові кошти; 

Б) цінні папери, які мають практично постійну ринкову вартість; 

вони в основному придбаються (розміщуються) як страховий резерв 

готівки; 

В) цінні папери, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який 

момент з мінімальною втратою вартості; 

Г) високоліквідні цінні папери, що характеризуються низькою 

доходністю і високою надійністю. 

24. Корпоративні права –  

А) права особи, частка якої визначається у статутному фонді 

(майні) господарської організації, що включають правомочності на 

участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання 

певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі 

ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, 

передбачені законом та статутними документами; 

Б) стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання 

придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або 

нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах; 

В) господарські операції, що передбачають придбання будинків, 

споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і 

нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до 

норм ПКУ; 

Г) вкладення коштів у будівництво (придбання) необоротних 

активів для виробничих чи господарських потреб з метою одержання 

підприємством економічних вигод у майбутньому. 

25. З фінансової точки зору інвестиції: 

А) процес нагромадження капіталу; 

Б) зростання благ для споживача; 

В) кошти, що вкладаються в господарську діяльність; 

Г) активи, кошти, що вкладаються в господарську діяльність з 

метою отримання доходу.  
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