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Вступ
У зв�язку зі змінами, що відбуваються в організації й техніці веден-

ня бухгалтерського обліку, а також уведенням міжнародних націо-
нальних стандартів теорія бухгалтерського обліку потребує нових
теоретичних концепцій.
Структура посібника дає можливість сформувати у студентів тео-

ретичні знання та практичні навички розв�язання конкретних завдань
бухгалтерського обліку. Теоретичні та практичні завдання подаються
з урахуванням останніх інструктивних документів, наведених у до-
датках.
Предмет, об�єкти, методичні прийоми та процедури бухгалтерсь-

кого обліку викладено на сучасних теоретичних засадах. Структурно-
логічні схеми посилюють сприйняття матеріалу.
Основне завдання посібника � допомогти студентам опанувати

сукупність знань, умінь та навичок з теорії бухгалтерського обліку.
Пропонований посібник базується на джерелах, поданих у списку

використаної та рекомендованої літератури.
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Частина I
Теоретичні засади

бухгалтерського обліку

Ðîçä³ë 1

Ïðåäìåò ³ ìåòîä áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

1.1. Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, éîãî ñóòü ³ çíà÷åííÿ.
Âèäè îáë³êó. Îáë³êîâ³ âèì³ðíèêè

Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України �Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні� від 16 липня
1999 р., який визначає правові основи регулювання, організації, ве-
дення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Цей
Закон набрав чинності з 1 січня 2000 р., водночас з цим почалася реа-
лізація Програми реформування бухгалтерського обліку із застосу-
ванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої
постановою № 1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб
(підприємства, організації, банки, бюджетні установи).
Господарський облік � це облік господарської діяльності підпри-

ємства, суспільства, виробництва, реалізації та розподілу матері-
альних благ, необхідних для задоволення матеріальних потреб.
Складовими господарського обліку є оперативний, статистичний
і бухгалтерський облік.
Оперативний облік � це спосіб спостереження і контролю за окре-

мими операціями та процесами з метою управління ними.
Статистичний облік � це планомірне збирання й вивчення

інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності за-
гального розвитку за конкретних умов, місця й часу.
Бухгалтерський облік � це спосіб суцільного документального

спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльні-
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стю підприємств і організацій й відповідного відображення отрима-
ної інформації.
Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості:
� систематичне і послідовне відображення всіх господарських опе-
рацій у міру їх здійснення;

� документальне обгрунтування господарських операцій;
� застосування різних способів обробки облікової інформації �
рахунків, подвійних записів, балансу та ін.
В обліку застосовують різні вимірники для відображення госпо-

дарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, а та-
кож їх кількісних та якісних характеристик.
Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності

господарських операцій за кількісними та вартісними критеріями
в бізнес-плані та державній фінансовій і статистичній звітності. Об-
лікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові.
Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації

про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні (че-
рез масу, об�єм, площу). Їх застосовують для обліку тільки однорід-
них об�єктів.
Трудові вимірники використовують для визначення кількості

витраченої праці в одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях,
місяцях, роках). За допомогою трудових вимірників можна узагаль-
нювати й порівнювати різнорідні величини.
Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображен-

ня наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування,
господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошово-
му вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і
обігу, визначення фінансових результатів підприємства).

1.2. Çàâäàííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà âèìîãè äî íüîãî

Господарська діяльність кожного підприємства базується на ра-
ціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів та робо-
чого часу. Основне його завдання � випуск продукції чи торгівля то-
варами високої якості з найменшими витратами.
Основні завдання бухгалтерського обліку:
� дотримання Положення про організацію бухгалтерського обліку
і звітності в Україні;
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� облік, аналіз і перевірка інформації про господарську діяльність;
� контроль за виконанням завдань виробництва щодо кількості,
якості й асортименту;

� контроль за зберіганням власності підприємства;
� виявлення невикористаних резервів;
� контроль за оплатою праці;
� облік, аналіз і контроль за заощадженням і використанням кош-
тів;

� контроль за рівнем рентабельності виробництва продукції;
� виявлення резервів подальшого збільшення виробництва;
� забезпечення наявності первинної документації;
� побудова обліку на підприємстві.
Для успішного виконання завдань, що стоять перед бухгалтерсь-

ким обліком, він має відповідати певним вимогам:
� порівнянності його показників з показниками плану;
� своєчасності;
� точності й об�єктивності показників;
� повноти, чіткості, точності й достовірності;
� економічності.

1.3. Ïðèíöèïè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Принципи бухгалтерського обліку � це основні засади, на яких

здійснюються його функції в мікроекономічному середовищі, тобто
для суб�єктів господарської діяльності. Вони формуються залежно від
національних особливостей і суспільно-економічного розвитку краї-
ни, форм власності, капіталу, способів господарювання. В Україні
найважливішими в бухгалтерському обліку є принципи автоном-
ності, безперервності, доказовості, грошової оцінки, собівартості,
обачності, закріплення власності, дискретності, нарахування, суттє-
вості, правомочності, відповідності, облікової політики, реалізації та
періодизації.
Принцип автономності означає, що суб�єкт господарювання веде

облік власної діяльності автономно, незалежно від засновників (влас-
ників капіталу); відповідно до національного законодавства складає
бухгалтерську (фінансову) звітність, визначає результати господарю-
вання, несе майнову та правову відповідальність перед контрагентами,
сплачує податки, здійснює розрахунки з працівниками за виконані
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роботи, з дебіторами та кредиторами, банками, іншими кредитними
установами та інвесторами. Суб�єкт господарювання повинен додер-
жуватися принципу автономності в усіх аспектах діяльності незалеж-
но від його організаційно-правової форми.
Принцип безперервності полягає в тому, що підприємство відповід-

но до його установчих документів має намір здійснювати господарсь-
ку діяльність безперервно й постійно, відображаючи її в системі бух-
галтерського обліку. Згідно з цим принципом господарські засоби
відображаються в обліку й балансі за ціною їх фактичного придбання
чи власного виробництва, а не за ринковою ціною на момент обліку.
Доходи й витрати відображаються в обліку та звітності безперервно,
що дає змогу визначати на будь-яку звітну дату результати діяльності
підприємства, забезпечує довіру до нього акціонерів та інвесторів.
У разі припинення діяльності підприємства безперервність відобра-
ження результатів його фінансово-господарської діяльності гарантує
захист від псевдобанкрутства та інших негативних випадкових явищ.
Принцип доказовості результатів господарювання та використан-

ня власного і залученого капіталу грунтується на застосуванні суціль-
ного документування всіх господарських операцій на підприємстві.
При цьому первинні документи, де зафіксовано факт здійснення гос-
подарської операції відповідно до нормативно-правових актів, по-
винні мати обов�язкові реквізити, які стверджують їх юридичну дока-
зовість. Зокрема, це стосується підписів посадових осіб, які дали
дозвіл на виконання господарської операції, і матеріально відпові-
дальних осіб, які виконали певну операцію.
Принцип грошової оцінки в бухгалтерському обліку полягає у відо-

браженні господарських операцій в єдиному грошовому вираженні
з метою їх узагальнення, групування та порівняння з нормативними
показниками та показниками за суміжні звітні періоди. Водночас ок-
ремі господарські операції можна відображати в обліку за допомо-
гою кількісних, умовно-кількісних вимірників (у тонно-кілометрах,
гектарах умовної оранки та ін.) для контролю окремих операцій, а не
їх узагальнення по підприємству загалом. Як правило, грошова оцін-
ка фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється
в єдиній національній валюті.
Принцип собівартості полягає в тому, що сировина, матеріали, за-

соби праці, вироблена продукція відображаються у бухгалтерському
обліку за собівартістю їх придбання чи виробництва, тобто за фактич-
ними витратами. Цей принцип грунтується на грошовому вимірнику
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використання суб�єктом господарювання фінансових, матеріальних
і трудових ресурсів у створенні нового продукту. Застосування цього
принципу дає змогу визначати ефективність господарювання, обчис-
лювати ціни виробника за допомогою показника собівартості й по-
рівнювати їх із цінами на товарному ринку. Принцип собівартості
продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку в ринкових умо-
вах � важлива передумова для обгрунтування ринкової ціни, марке-
тингових досліджень ринку, якості та дизайну виробів тощо.
Принцип обачності (обережності, консерватизму) означає, що вит-

рати й доходи мають відображатись у бухгалтерському обліку на ос-
нові достовірно обгрунтованих первинною документацією господар-
ських операцій. Обачність і обережність мають на меті запобігання
збільшенню витрат виробництва, можливих втрат у господарюванні
від стихійного лиха, виробничих аварій та інших негативних явищ
завдяки створенню страхових резервних фондів. За рахунок коштів
цих фондів компенсуються збитки, завдані підприємству. В обліку
відображаються тільки реальні доходи � гроші, одержані від покуп-
ців товарів, векселів та інших документів, які гарантують отримання
необхідних валютних надходжень.
Принцип закріплення власності грунтується на суцільному й безпе-

рервному документуванні в бухгалтерському обліку утворення та
використання капіталу засновників підприємства. На підставі доку-
ментів, які мають юридичну силу, закріплюється власність фізичних
і юридичних осіб у формі акцій, дивідендів, паїв, позик, внесків зас-
новників підприємства до статутного капіталу та інших коштів. Зав-
дяки цьому принципу бухгалтерський облік забезпечує контроль за
збереженням різних форм власності.
Принцип дискретності передбачає переривання бухгалтерського

обліку та звітності у випадку, коли необхідно визначити фінансовий
стан, платоспроможність і ліквідність підприємства на певну дату.
Така потреба з�являється в разі реструктуризації � поділу підпри-
ємства на окремі господарські одиниці чи емісії цінних паперів, у разі
отримання кредитів та ін. Принцип дискретності дає змогу до завер-
шення звітного року скласти звітні регістри, Головну книгу, баланс
та іншу фінансову звітність на дату облікового періоду. Цей принцип
застосовують також у фінансовому менеджменті, маркетингу та
діяльності інших управлінських структур.
Принцип нарахування застосовують в бухгалтерському обліку для

визначення моменту здійснення витрат і отримання доходів. Згідно
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з цим принципом витрати й доходи відображаються в обліку в тому
періоді, у якому вони були нараховані (тобто відбулися), незалежно
від того, коли фактично отримано кошти від покупця. Альтернатив-
ним цьому принципу є касовий метод, згідно з яким доходи визнача-
ються після надходження коштів на розрахунковий рахунок у банк чи
в касу підприємства, а витрати � після завершення розрахунків за
реалізовану продукцію (роботу, послуги).

 Принцип суттєвості передбачає відображення в бухгалтерському
обліку суттєвих витрат упродовж усього циклу виготовлення продук-
ції. При цьому витрати, які не мають великого значення для обчис-
лення собівартості продукції (поштово-телеграфні, канцелярські
та ін.), списуються одразу після їх виникнення. Цей принцип дає змо-
гу уникнути в бухгалтерському обліку нагромадження надлишкової
інформації, яка не має постійних споживачів й істотно не впливає на
результати господарської діяльності.
Принцип правомочності полягає в комплексному відображенні

в бухгалтерському обліку всієї господарської діяльності підприємства
незалежно від статутних положень. За допомогою цього принципу
можна визначити, яку діяльність підприємство не може здійснювати.
Наприклад, якщо за статутом, затвердженим у встановленому поряд-
ку, основною діяльністю підприємства є виробництво лікеро-горілча-
ної продукції, але за даними бухгалтерського обліку державна подат-
кова інспекція виявила факти роздрібної торгівлі цими виробами,
тобто позастатутну діяльність, на підприємство накладаються фінан-
сові санкції.
Принцип відповідності грунтується на розмежуванні витрат і до-

ходів між періодами завершення виробничого циклу та узгодженні
доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержано ці до-
ходи. Облік доходів за звітний період здійснюється за принципом на-
рахування та реалізації. Витрати звітного періоду � це витрати ре-
сурсів, що виникли у зв�язку з господарською діяльністю, завдяки
якій було отримано доходи в цьому періоді. Цей принцип бух-
галтерського обліку забезпечує відповідність між витратами і дохода-
ми у звітному періоді. У разі неправильного відображення в обліку
витрат у незавершеному виробництві продукції (робіт, послуг), пору-
шення платіжної дисципліни та інших недоліків, які впливають на
достовірність визначення фінансових результатів діяльності підпри-
ємства, принцип відповідності порушується.
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Принцип облікової політики передбачає застосування в бухгал-
терському обліку та фінансовій звітності протягом тривалого часу (як
правило, звітного року) обраних методів визначення доходів, нараху-
вання амортизації основних засобів і нематеріальних активів, зношу-
вання малоцінних і швидкозношуваних предметів, створення резер-
вів, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) тощо.
Принцип реалізації грунтується на визначенні в бухгалтерському

обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) після виконан-
ня договірних зобов�язань і вручення рахунків клієнтам. Згідно з цим
принципом моментом реалізації та визначення доходів від неї є мо-
мент відвантаження продукції (здавання робіт, послуг) і переходу
права власності на неї до замовника, покупця.
Принцип періодизації обліку передбачає поділ безперервної госпо-

дарської діяльності підприємства на звітні періоди (наприклад, мі-
сяць, квартал) для виявлення результатів цієї діяльності за певні про-
міжки (періоди) часу. Періодизація обліку впродовж календарного
року необхідна для контролю розрахунків із бюджетом, тобто пра-
вильності та своєчасності нарахування та повноти сплати податків за
певний період. Крім того, періодизація обліку дає змогу підготувати
оперативну інформацію для фінансового менеджменту, маркетинго-
вої діяльності та інших потреб управління підприємством.
Отже, основні принципи бухгалтерського обліку взаємопов�язані;

вони забезпечують виконання в мікроекономічному середовищі його
функцій � інформаційних, контрольних і загальноекономічних.

1.4. Ïðåäìåò áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Ãðóïóâàííÿ
çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà òà äæåðåëà ¿õ óòâîðåííÿ

Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворен-
ня, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання, зокрема вивчен-
ня стану й використання коштів підприємства у процесі господарсь-
кої діяльності.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має

певне майно � господарські засоби (будівлі, споруди, матеріальні ре-
сурси, устаткування), які утворюються за рахунок певних джерел
(прибутку, позичених коштів, вкладень засновників).
Процес виробництва (створення) суспільного продукту здійс-

нюється в межах виробничої сфери. У бухгалтерському обліку відоб-
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ражуються матеріали, трудові та фінансові затрати на його вироб-
ництво.
Створений у процесі виробництва суспільний продукт підлягає

розподілу. Одна його частина йде на відтворення предметів і засобів
праці (основних), друга � на оплату праці робітників і службовців,
на створення загальнодержавних фондів споживання (пенсійного
та ін.).
Для забезпечення безперервності процесу виробництва створений

суспільний продукт підлягає обміну (реалізації). У процесі реалізації
суспільного продукту виникають витрати, пов�язані з його транспор-
туванням, зберіганням та реалізацією.
Зі сфери товарного обігу суспільний продукт надходить у сферу

споживання. Виробниче споживання � це використання частини су-
спільного продукту у вигляді засобів виробництва. Невиробниче спо-
живання здійснюється у ланках невиробничої сфери (оборони, куль-
тури та ін.).
Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за

їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначен-
ня, господарські процеси, що відображаються в результаті виробниц-
тва продукції, витрати й результати господарської діяльності підпри-
ємства.
Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, які гос-

подарські засоби воно має, де вони розміщені і за рахунок яких дже-
рел утворені.
Господарські засоби і кошти групують за двома ознаками:
� складом і розміщенням;
� джерелами формування і цільовим призначенням.
За складом і розміщенням господарські засоби та кошти поділяють

на такі складові:
1) необоротні активи:

� нематеріальні активи;
� незавершене будівництво;
� основні засоби;
� довгострокові фінансові інвестиції;
� довгострокова дебіторська заборгованість;
� відстрочені податкові активи;
� інші;

2) оборотні активи:
� запаси (виробничі; тварини на вирощуванні та відгодівлі; не-
завершене будівництво; готова продукція; товари);
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� одержані векселі;
� дебіторська заборгованість;
� поточні фінансові інвестиції;
� грошові кошти та їх еквіваленти;
� інші;

3) витрати майбутніх періодів.
Виокремлюють такі джерела формування господарських засобів

і коштів:
1) власний капітал:

� статутний;
� пайовий;
� додатковий;
� резервний;
� незароблений прибуток;
� неоплачений вилучений капітал;

2) забезпечення наступних витрат і платежів:
� персоналу;
� інше забезпечення цільового фінансування;

3) довгострокові зобов�язання:
� довгострокові кредити банків;
� інші довгострокові зобов�язання;
� відстрочені податкові зобов�язання;

4) поточні зобов�язання:
� короткострокові кредити банків;
� поточна заборгованість за довгостроковими зобов�язаннями;
� видані векселі;
� кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
� поточні зобов�язання за розрахунками;

5) доходи майбутніх періодів.

1.5. Ìåòîä áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Метод бухгалтерського обліку � це сукупність способів і прийо-

мів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відоб-
ражається в обліку.
Загальнонаукові та конкретно-емпіричні методичні прийоми, що

сформувались у бухгалтерському обліку, наведені на рис. 1.1.
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МЕТОД  БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ

Рис. 1.1. Класифікація прийомів бухгалтерського обліку
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До загальнонаукових методичних прийомів належать аналіз і син-
тез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і кон-
кретизація.
Аналіз (від грецьк. analysis � розкладання, розчленування) � при-

йом дослідження, який передбачає вивчення предмета уявним або
практичним розчленуванням його на складові (частини об�єкта, його
ознаки, властивості, відношення). Кожну з виокремлених частин ана-
лізують окремо в межах одного цілого (наприклад, здійснюють аналі-
тичний облік будинків, споруд, машин і обладнання на синтетичному
рахунку 10 �Основні засоби�).
Синтез (від грецьк. synthesis � сполучення, поєднання, складан-

ня) � прийом вивчення об�єкта в цілісності, єдності та взаємозв�язку
його частин. У бухгалтерському обліку синтез пов�язаний із синте-
тичним обліком, оскільки дає змогу об�єднати об�єкти, розчленовані
у процесі господарської діяльності, встановити їх зв�язок і пізнати
предмет як єдине ціле (нематеріальні активи, матеріали, готова про-
дукція та ін.).
Індукція (від лат. induction � наведення) � прийом дослідження,

за яким загальний висновок про ознаки множини елементів об�єкта
роблять на основі вивчення не всіх ознак, а лише частини елементів
цієї множини, тобто узагальнення висновків від окремого до загаль-
ного (коли облік дебіторської заборгованості здійснюють за даними
спочатку аналітичного, а потім синтетичного обліку).
Дедукція (від лат. deduction � виведення) � прийом, за яким спо-

чатку досліджують стан об�єкта в цілому, а вже потім його складових,
тобто висновки конкретизують від загального до окремого (коли
облік дебіторської заборгованості здійснюють за даними спочатку
синтетичного, а потім аналітичного обліку).
Аналогія (від грецьк. analogia � відповідність) � прийом, за допо-

могою якого одні об�єкти пізнають на основі їх подібності з іншими.
Грунтуючись на подібності окремих сторін різних об�єктів, прийом
аналогії є основою моделювання, яке застосовують, зокрема, у побу-
дові аналітичного й синтетичного бухгалтерського обліку знарядь
і об�єктів праці.
Моделювання (від лат. modulus � міра, зразок) � прийом науково-

го пізнання, що грунтується на заміні об�єкта чи явища, які вивчають,
на їх аналоги, моделі, котрі мають істотні прикмети оригіналу. У бух-
галтерському обліку такими моделями є міжнародні та національні
стандарти.
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Абстрагування (від лат. аbstrahere � відволікати) � прийом, що
передбачає перехід від конкретних об�єктів до загальних понять і за-
конів розвитку (наприклад, коли перевіряють стан контролю трудо-
вої дисципліни в окремих підрозділах підприємства і, абстрагуючись,
роблять висновки по підприємству загалом).
Конкретизація (від лат. соncretus � густий, твердий) � прийом

дослідження об�єктів в усій їх різнобічності, якісній багатогранності
значень реального існування (на відміну від абстрактного). При цьо-
му досліджують стан об�єктів за певних конкретних умов їх існування
та історичного розвитку. Прикладом застосування цього прийому
може бути виявлення у процесі обліку непродуктивних витрат за
місцями їх утворення � підрозділами підприємства.
На основі загальнонаукових методів дослідження явищ, які відбу-

ваються в господарській діяльності й відбиваються в бухгалтерсько-
му обліку, сформувались емпіричні методичні прийоми, що грунту-
ються на досвіді розвитку обліку та його застосування у практичній
діяльності людей. Це забезпечує поєднання теорії бухгалтерського
обліку як науки та його прикладної частини � обліку капіталу та
його використання суб�єктами підприємницької діяльності.
Конкретно-емпіричні методичні прийоми бухгалтерського обліку

сформувалися на основі загальнонаукових у результаті багатовіково-
го розвитку. Їх застосовують не як констатацію результатів спостере-
ження (наприклад, про перевищення витрат виробництва порівняно
з передбаченими нормами); вони не є пізнанням економічних проце-
сів. Бухгалтерський облік лише тоді виконуватиме покладені на ньо-
го функції, коли групуватиме інформацію про господарські процеси
за ознаками, необхідними для управління виробництвом і маркетин-
гом, сприятиме збільшенню капіталу суб�єктів підприємництва.
Конкретно-емпіричні методичні прийоми бухгалтерського обліку

є специфічними для економічної науки. Розрізняють прийоми доку-
менталістики, двоїсті, органолептичні та балансово-звітні.
Прийоми документалістики полягають у суцільному безперерв-

ному документуванні господарських операцій, які відображаються
в бухгалтерському обліку суб�єкта підприємницької діяльності. Пер-
винною процедурою обліково-аналітичного процесу є оформлення
господарських операцій юридично достовірним документом на па-
пері чи іншому носії інформації. Виходячи з контрольних функцій
бухгалтерського обліку первинна документація підлягає юридичній
перевірці на правомочність і достовірність за формою та змістом
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(із застосуванням прийомів юридичного обгрунтування), взаємному
контролю операцій і логічному контролю. За допомогою документації
в бухгалтерському обліку відображають обіг капіталу, його вико-
ристання, заощадження та збільшення. Крім того, за документацією
можна здійснювати первинне спостереження за відображеними госпо-
дарськими операціями, у ній закріплюється матеріальна відповідаль-
ність працівників за отримані цінності, відображається оплата праці
працівників.
Розрахунково-аналітичні прийоми застосовують у бухгалтерському

обліку з метою оцінювання господарських операцій в єдиному гро-
шовому вимірнику, а також натуральних, трудових та інших ви-
мірниках об�єктів обліку.
Двоїсті прийоми передбачають відображення структури капіталу

та його використання у процесі обігу під час здійснення господарсь-
кої діяльності, тобто подвійне відображення господарських операцій
у системі бухгалтерського обліку. Для цього застосовують прийоми
класифікації системи рахунків бухгалтерського обліку господарської
діяльності та їх групування за економічно однорідним змістом і при-
значенням. Прийоми аналітичного та синтетичного групування даних
обліку застосовують для деталізації та узагальнення інформації про
господарську діяльність з метою активного впливу на неї через систе-
му управління.
Органолептичні (від грецьк. organon � знаряддя, інструмент)

прийоми застосовують для контролю правильності даних обліку цін-
ностей, здійснення інвентаризації, контрольних замірів робіт вибірко-
вими та суцільними спостереженнями господарських операцій, коштів
і матеріальних цінностей. У бухгалтерському обліку ці прийоми за-
стосовують у разі передавання грошей або матеріальних цінностей
від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, приймання
товарів від постачальників та в деяких інших випадках (наприклад,
у разі стихійного лиха чи пожежі).
Балансово-звітні прийоми передбачають узагальнення даних бух-

галтерського обліку на певну дату для підбиття підсумку фінансово-
господарської діяльності, обчислення податків, розрахунків із бюдже-
том, оплати праці працівників, розрахунків із контрагентами тощо.
При цьому здійснюють синтезування даних обліку в Головній книзі,
балансове відображення стану капіталу на звітну дату (його наяв-
ність і розміщення), звітне узагальнення господарської діяльності.
Зміст цих методичних прийомів визначається інформаційними, конт-
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рольними та загальноекономічними функціями бухгалтерського об-
ліку в мікро- та макроекономіці, а також національним законодавст-
вом і нормативно-правовим регулюванням органів державного управ-
ління економікою.
Основними елементами методу бухгалтерського обліку є докумен-

тація, інвентаризація, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс
і звітність. Практичне використання кожного з них зумовлюється від-
повідними положеннями, інструкціями, вказівками, розробленими та
затвердженими державними органами.
Документація � відображення господарських операцій на блан-

ках документів або технічних носіях (наприклад, магнітних або оп-
тичних дисках).
Інвентаризація � перевірка фактичної наявності товарно-матері-

альних цінностей і грошових коштів за допомогою перерахування,
зважування та вимірювання.
Подвійний запис � тотожне відображення господарських операцій

двічі: у дебеті та кредиті одного чи кількох рахунків.
Оцінка � відображення об�єктів бухгалтерського обліку в єдино-

му грошовому вимірнику з метою узагальнення їх по підприємству
загалом.
Калькуляція (від лат. calculatio � підраховування) � обчислення

собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також
таблиця, зведення результатів такого обчислення.
Бухгалтерський баланс � звіт про фінансовий стан підприємства,

який відображає його активи, зобов�язання та власний капітал на
певну дату.
Бухгалтерська звітність � система взаємопов�язаних і взаємо-

зумовлених показників, що відображають господарсько-фінансову
діяльність підприємства на певний період.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке господарський облік? Його складові.
2. Яке значення в господарському обліку має бухгалтерський облік?
3. Перелічіть об�єкти бухгалтерського обліку.
4. Що є предметом бухгалтерського обліку?
5. За якими ознаками групують засоби підприємства?
6. Що є методом бухгалтерського обліку?
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Ðîçä³ë 2

Áóõãàëòåðñüêèé áàëàíñ

2.1. Áóõãàëòåðñüêèé áàëàíñ, éîãî çì³ñò ³ çíà÷åííÿ
Бухгалтерський баланс дає змогу отримати узагальнену та згрупо-

вану у відповідний спосіб інформацію про стан господарських засо-
бів і джерел їх утворення на певну дату.
Існує два визначення балансу: економічне, згідно з яким це спосіб

економічного групування та узагальненого відображення у грошовій
оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну
дату, і бухгалтерське, згідно з яким це двобічна таблиця, ліва частина
якої (актив) призначена для відображення засобів підприємства, пра-
ва (пасив) � для відображення джерел їх формування.
Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей

визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня
1999 р. № 87 (див. дод. 2).
Розрізняють такі види бухгалтерського балансу:
� вступний � складається на початку діяльності підприємства;
� періодичний � складається протягом календарного року за звіт-
ними періодами;

� річний � відображує стан капіталу підприємства, розміщеного
в активах і пасивах на початок наступного року, а також резуль-
тати діяльності за попередній рік;

� об�єднувальний � складається в разі злиття кількох підприємств
у об�єднання на правах юридичної особи;

� розподільний � складається при реструктуризації великих під-
приємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами
юридичної особи;

� санований � призначений для коригування контрактивних та
контрпасивних статей балансу;
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� ліквідаційний � складається в разі ліквідації підприємства, яке
має статус юридичної особи;

� зведений � складається на підприємстві, до складу якого входять
реструктуризовані підприємства чи господарства, виділені на са-
мостійний баланс;

� консолідований � передбачає включення до його складу всіх під-
приємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної
особи.
Значення балансу:
1) це основа бухгалтерської звітності про результати господарсь-
кої та фінансової діяльності підприємства за певний період;

2) основне джерело інформації про майновий і фінансовий стани
суб�єктів господарювання;

3) інформаційна база для податкових органів, кредитних установ
і органів державного управління майном;

4) інформаційне забезпечення для фінансового планування під-
приємства, контролю грошових потоків відповідно до отрима-
ного прибутку.

Зміст бухгалтерського балансу складають такі його характерис-
тики:

� повнота охоплення сукупності всіх господарських процесів під-
приємства;

� здійснення економічно обгрунтованого групування господарсь-
ких процесів;

� відображення зв�язків між господарськими явищами з додержан-
ням типової кореспонденції рахунків.

2.2. Ñòðóêòóðà áàëàíñó
Структура бухгалтерського балансу підприємства, що рекомендо-

вана Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 �Баланс�,
є типовою (табл. 2.1).
Залежно від потреб загальнодержавного спрямування Міністерст-

во фінансів України за погодженням із Держкомстатом України може
вносити відповідні корективи до структури балансу та видавати
інструкції про складання періодичної (поточної) та річної звітності,
в яких конкретизується зміст статей балансу, наводяться їх оцінка,
розрахунок окремих показників та інші дані.
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Підприємство За ЄДРПОУ

Територія За КОАТУУ

Орган державного управління За СПОДУ

Галузь За ЗКГНГ

Вид економічної діяльності За КВЕД

Одиниця вимірювання: тис. грн. Контрольна сума

Адреса

Дата (рік, місяць, число) Коди
01

Баланс
на                          20       р.

Форма № 1 Код за ДКУД   1801001
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Пасив

1 2 3 4 1 2 3 4

І. Необоротні активи І. Власний капітал

Нематеріальні активи: Статутний капітал 300

залишкова вартість 010 Пайовий капітал 310

первісна вартість 011
Додатковий
вкладений капітал 320

знос 012
Інший додатковий
капітал 330

Незавершене
будівництво 020

Резервний капітал 340

Основні засоби:

Нерозподілений
 прибуток
(непокритий збиток) 350

залишкова вартість 030 Неоплачений капітал 360

первісна вартість 031 Вилучений капітал 370

знос 032 Разом за розділом І 380

Довгострокові
фінансові інвестицїї:

ІІ.  Забезпечення наступ-
них витрат і платежів

які обліковуються
за методом участі
в капіталі інших
підприємств 040

Забезпечення виплат
персоналу 400

Таблиця 2.1
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1 2 3 4 1 2 3 4

інші фінансові
інвестиції 045 Інші забезпечення 410

Довгострокова
дебіторська
заборгованість 050 Цільове фінансування 420
Відстрочені податкові
активи 060 Разом за розділом ІІ 430
Інші необоротні
активи 070

ІІІ. Довгострокові
зобов�язання

Разом за розділом І 080
Довгострокові
кредити банків 440

ІІ. Оборотні активи Інші довгострокові
фінансові зобов�язання 450

Запаси: Відстрочені податкові
зобов�язання 460

виробничі 100 Інші довгострокові
зобов�язання 470

тварини
на вирощуванні
та відгодівлі 110 Разом за розділом ІІІ 480
незавершене
будівництво 120

ІV.Поточні
зобов�язання

готова продукція 130
Короткострокові
кредити банків 500

товари 140

Поточна заборгова-
ність за довгостроко-
вими зобов�язаннями 510

Одержані векселі 150 Векселі видані 520

Дебіторська
заборгованість за то-
вари, роботи, послуги:

Кредиторська забор-
гованість за товари,
роботи, послуги 530

чиста реалізаційна
вартість 160

Поточні зобов�язання
за розрахунками:

первісна вартість 161 з одержаних авансів 540

резерв сумнівних
боргів 162 з бюджетом 550

Дебіторська заборго-
ваність за розрахун-
ками:

з позабюджетних
платежів 560

з бюджетом 170 зі страхування 570

за виданими
авансами 180 з оплати праці 580
з нарахованих
доходів 190 з учасниками 590

Продовження табл. 2.1
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Закінчення табл. 2.1

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей.
Стаття балансу � це показник, який відображає величину певно-

го економічно однорідного виду засобів, джерел їх утворення та кош-
тів у грошовому вираженні на певну дату. Грошове вираження нази-
вають оцінкою статті.
Статті балансу, складені за певною системою згідно з чинним за-

конодавством, поєднують у розділи активу та пасиву.
До активу належать статті, які відображають ступінь рухомості

майна (ступінь ліквідності), предметний стан майна підприємства.
Ліквідність балансу � це можливість мобілізувати засоби (активи),

які є в наявності для оплати боргів (пасивів) у встановлені строки.
До пасиву належать статті, які показують розмір коштів (капіта-

лу), вкладених у господарську діяльність підприємства, і ступінь тер-
міновості повернення зобов�язань.
Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.

Актив:
1. Необоротні активи.
2. Оборотні активи.
3. Витрати майбутніх періодів.

Пасив:
1. Власний капітал.
2. Забезпечення наступних вит-
рат і платежів.

3. Довгострокові зобов�язання.
4. Поточні зобов�язання.
5. Доходи майбутніх періодів.

1 2 3 4 1 2 3 4

із внутрішніх
розрахунків 200

з внутрішніх
розрахунків 600

Інша поточна дебітор-
ська заборгованість 210

Інші поточні
зобов�язання 610

Поточні фінансові
інвестиції 220 Разом за розділом ІV 620
Грошові кошти та їх
еквіваленти:

V. Доходи майбутніх
періодів 630

в національній
валюті 230 Баланс 640
в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250

Разом за розділом ІІ 260

ІІІ.Витрати майбутніх
періодів 270

Баланс 280
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У першому розділі активу відображаються нематеріальні активи,
незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові
інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені
податкові активи та інші необоротні активи.
Другий розділ активу містить інформацію про запаси (виробничі;

тварини на вирощуванні та відгодівлі; незавершене виробництво; го-
тову продукцію; товари), одержані векселі, дебіторську заборгова-
ність, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти,
інші оборотні активи.
У третьому розділі активу відображаються витрати майбутніх

періодів.
У першому розділі пасиву наводяться дані про статутний, пайовий,

додатковий та резервний капітал, нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток), неоплачений і вилучений капітал.
У другому розділі пасиву відображається забезпечення виплат пер-

соналу, інше забезпечення та цільове фінансування.
Третій розділ пасиву відображає довгострокові кредити банків,

інші довгострокові зобов�язання, відстрочені податкові зобов�язання.
Четвертий розділ пасиву містить дані про короткострокові креди-

ти банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов�язання-
ми, видані векселі, кредиторську заборгованість за товари, роботи й
послуги, поточні зобов�язання за розрахунками.
П�ятий розділ пасиву відображає доходи майбутніх періодів.
Підсумки активу та пасиву називають валютою балансу.
Актив балансу завжди дорівнює пасиву:

А = П.

2.3. Çì³íè â áàëàíñ³, çóìîâëåí³
ãîñïîäàðñüêèìè îïåðàö³ÿìè

Розглянемо приклади можливих змін у балансі.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 800000

Матеріали 150000 Прибуток 50000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 60000

Каса 1000 Постачальники 40000

Рахунки в банках 85000

Разом 950000 Разом 950000
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Операція 1: оприбутковано в касу підприємства одержані в банку
з розрахункового рахунку грошові кошти � 15000 грн.

Унаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшив-
ся на 15000 грн, і сума за статтею �Каса� становить 16000 грн. Водно-
час на рахунках у банку (поточному рахунку в національній валюті)
кошти зменшаться на 15000 грн, і за статтею активу �Рахунки в бан-
ках� залишок становитиме 70000 грн. Отже, внаслідок господарської
операції 1 грошові кошти перемістилися, але їх загальний розмір не
змінився. Підсумок балансу також залишився таким самим.
Операція 2: зараховано на збільшення статутного капіталу частку

прибутку в розмірі 30000 грн.

Актив Сума, грн. Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 800000

Матеріали 150000 Прибуток 50000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 60000

Каса 16000 Постачальники 40000

Рахунки в банках 70000

Разом 950000 Разом 950000

У результаті цієї операції змінилися джерела засобів. Прибуток
зменшився на 30000 грн, а статутний капітал водночас збільшився на
цю суму. Отже, операція 2 внесла зміни у статті пасиву балансу. Вона
зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначи-
лося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу та
пасиву балансу при цьому не порушилася.
Операція 3: оприбутковано на складі підприємства матеріали,

придбані у постачальників, на суму 50000 грн.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 830000

Матеріали 150000 Прибуток 20000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 60000

Каса 16000 Постачальники 40000

Рахунки в банках 70000

Разом 950000 Разом 950000

Пасив
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Унаслідок цієї операції запаси на складах підприємства збільши-
лися на 50000 грн (до 200000 грн). Водночас збільшилась заборгова-
ність постачальникам за одержані матеріали на цю саму суму. Ця опе-
рація вносить зміни в актив і пасив балансу. Через те що зміни
у статтях активу та пасиву відбулися на одну й ту саму суму (у на-
прямку збільшення), загальний підсумок балансу також збільшився,
але рівність його не порушилася.
Операція 4: з поточного рахунку в національній валюті підприєм-

ства банку для погашення заборгованості по раніше одержаній по-
зичці перераховано 60000 грн.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 830000

Матеріали 200000 Прибуток 20000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків 60000

Каса 16000 Постачальники 90000

Рахунки в банках 70000

Разом 1000000 Разом 1000000

У результаті цієї операції грошові кошти на рахунках у банку
зменшилися на 60000 грн (залишок становить 10000 грн). Водночас
зменшилася заборгованість банку за позичками на цю саму суму.
У результаті не стало залишку на рахунку �Кредити банків�. Ця опе-
рація вносить зміни в актив і пасив балансу, у зв�язку з чим вони
зменшуються на одну й ту саму суму. Валюта балансу зменшилася,
проте рівність не порушилася.
Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін

у балансі і дають змогу зробити такі висновки.
1. Кожна господарська операція вносить зміни щонайменше у дві
статті балансу.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.

Основні засоби 690000 Статутний капітал 830000

Матеріали 200000 Прибуток 20000

Незавершене виробництво 24000 Кредити банків �

Каса 16000 Постачальники 90000

Рахунки в банках 10000

Разом 940000 Разом 940000
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2. Господарські операції за характером змін, які вони спричиню-
ють у складі засобів і джерел їх формування, поділяють на чоти-
ри типи (табл. 2.2).

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке бухгалтерський баланс?
2. Що таке валюта балансу?
3. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Наведіть приклад
господарських операцій для кожного типу змін у балансі.

Таблиця 2.2
Типи господарських операцій

Тип
опе-
рації

Вплив операції

на підсумок
балансу

на пасивна актив
Характеристика операції

I Зміни у складі господарських
засобів

збільшення
статті
зменшення
статті

без змін без змін

II Зміни у джерелах формування
господарських засобів

без змін збільшення
статті
зменшення
статті

без змін

III Надходження, додаткове за-
лучення господарських засо-
бів в оборот підприємства

збільшення
статті

збільшення
статті

збільшення
статті

IV Вибуття засобів
із господарства

зменшення
статті

зменшення
статті

зменшення
статті
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Ðîçä³ë 3

Ñèñòåìà ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó.
¯õ çì³ñò ³ êëàñèô³êàö³ÿ

3.1. Áóõãàëòåðñüê³ ðàõóíêè, ¿õ ïîáóäîâà
Бухгалтерський баланс не пристосований для поточного відобра-

ження господарських операцій. Тому для цього застосовують рахун-
ки бухгалтерського обліку � спосіб групування господарських опе-
рацій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного
контролю за наявністю та зміною засобів і їх джерел у процесі госпо-
дарської діяльності.
За формою бухгалтерський рахунок � це таблиця, лівий бік якої

називається �дебет� (від лат. debet � він винен), правий � �кредит�
(від лат. credit � він вірить):

Відкрити рахунок означає вписати в нього початковий залишок,
який називається �сальдо�. Його записують з того боку рахунка, де
цей об�єкт відображається в балансі. У рахунках, призначених для об-
ліку засобів, сальдо записують з лівого боку, а в рахунках, які відоб-
ражають облік джерел, � з правого.
Сальдо (с-до) � різниця між підсумками залишків за дебетом

і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітно-
го періоду.
Наприклад, на 1 січня 2000 р. залишок за балансом у рахунку �По-

точні рахунки в національній валюті� становив 500000 грн, і цього ж
дня було здійснено такі господарські операції:

1) надійшло на поточний рахунок у національній валюті за реалі-
зацію продукції 150000 грн;

2) перераховано з поточного рахунка в національній валюті до
державного бюджету 85000 грн.

 КТ�Каса�ДТ



28

Підсумок залишків на дебеті та кредиті без підсумку початкового
сальдо є оборотом за бухгалтерським рахунком. Підсумок за дебетом
називається дебетовим оборотом, за кредитом � кредитовим оборо-
том.
Кожний рахунок має цифровий код, наприклад:

10 �Основні засоби�
30 �Каса�

31 �Рахунки в банках� і т. д.

3.2. Àêòèâí³, ïàñèâí³ òà àêòèâíî-ïàñèâí³ ðàõóíêè.
Îáîðîòè é ñàëüäî

Бухгалтерський баланс поділяють на дві частини (рис. 3.1):
� актив, де відображаються наявні господарські засоби;
� пасив, де відображаються джерела їх формування.

Відтворимо стан і зміни коштів на поточному рахунку в націо-
нальній валюті.

 КТПоточні рахунки в національній валютіДТ

Сальдо на 1 січня 2000 р. 500000
1. 150000

Оборот за січень 150000

Сальдо на 1 лютого 2000 р. 565000
2. 85000

Оборот за лютий 85000

Активно-пасивний рахунок

Рис. 3.1. Взаємозв�язок балансу і рахунків

БАЛАНС

Актив
Відображення

господарських засобів

Пасив
Відображення

джерел формування
господарських засобів

Активні
Призначені для обліку
наявності та зміни

господарських засобів

Пасивні
Призначені для обліку
наявності джерел

господарських засобів

Сальдо ДТ Сальдо КТ

Рахунки
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Сальдо на кінець звітного періоду визначається так:
� для активних рахунків

� для пасивних рахунків

� для активно-пасивних рахунків � на основі оборотної відомості.

3.3. Êëàñèô³êàö³ÿ ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Рахунки бухгалтерського обліку класифікують за призначенням,

структурою та економічним змістом (рис. 3.2, 3.3).

Активні рахунки відкривають на основі активу статей балансу,
пасивні � на основі пасиву.
В активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів

на підприємство відображається за дебетом, а вибуття � за креди-
том. Сальдо за активними рахунками визначається за дебетом.
У пасивних рахунках збільшення джерел коштів відображається за

кредитом, а зменшення � за дебетом. Сальдо за пасивними рахунка-
ми визначається за кредитом. Запишемо це схематично.

сальдо
за дебетом

= сальдо на початок
періоду за дебетом

+ −оборот
за дебетом

оборот
за кредитом

сальдо
за кредитом

= сальдо на початок
періоду за кредитом

+ −оборот
за кредитом

оборот
за дебетом

Пасивний рахунок

ДТ (назва рахунка) КТ

С-до на початок
Зменшення Збільшення

Оборот Оборот

Активний рахунок

ДТ (назва рахунка) КТ

С-до на початок
Збільшення Зменшення

Оборот Оборот

С-до на кінець

С-до на кінець
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СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Рис. 3.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
за їх призначенням і структурою

Основні Операційні
Регулювальні
і додаткові

Забалансові

Обліку господар-
ських коштів і дже-
рел їх утворення

Обліку
господарських
процесів

Фінансово-
результатні

Контрарні Додаткові

Контрактивні
Прибутки,
збитки

Контрпасивні

Інвентарні

Розрахункові

Грошові

Капіталу

Збирально-
розподільчі

Калькуляційні

Операційно-
результатні

Рис. 3.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом

СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Активні Пасивні Забалансові

Господарських
коштів

Господарських
процесів

Власних
коштів

Залучених
коштів

(зобов�язань)

Кредитів
Капіталу та
забезпечення
зобов�язань

Розрахунків
із кредито-
рами

Засобів
виробництва
 і виробничих

запасів

Коштів
у розрахунках

Грошових
коштів

Витрат на
виробництво

Рахунки обігу
(реалізації,
постачання)

Цільового
фінансування
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До основних належать рахунки обліку господарських коштів і дже-
рел їх утворення, до операційних � рахунки обліку господарських
процесів і фінансово-результатні, до регулювальних і додаткових �
рахунки, що регулюють і доповнюють показники основних рахунків.
У групі рахунків обліку господарських коштів і джерел їх утворен-

ня об�єднано інвентарні, розрахункові, капіталу та грошові, тобто ра-
хунки класів �Необоротні активи�, �Запаси�, �Кошти�, �Розрахун-
ки� та �Інші активи�.
Рахунки, на яких обліковують предмети та знаряддя праці (основ-

ні засоби, матеріали, інвентар тощо), називають інвентарними, а ті,
на яких обліковують грошові кошти підприємства в касі, на розра-
хунковому рахунку в банку тощо, � грошовими. Рахунки, на яких
обліковують розрахунки з різними контрагентами та фізичними осо-
бами, називають розрахунковими, а ті, на яких обліковують інвести-
ційний і статутний капітал та спеціальні кошти, � власного капіталу
та забезпечення зобов�язань.
До рахунків обліку господарських процесів належать збирально-

розподільчі, калькуляційні та операційно-результатні.
Збирально-розподільчими називають рахунки, на яких за певний пе-

ріод відображають економічно однорідні витрати (на заробітну пла-
ту, обслуговування виробництва) для розподілу їх між об�єктами
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). До збирально-
розподільчих належать також рахунки �Витрати майбутніх періодів�,
�Резерв сумнівних боргів� та ін. Калькуляційними називають рахунки,
на яких обчислюють собівартість продукції (робіт, послуг), а опера-
ційно-результатними � ті, на яких обліковують процес реалізації
продукції (робіт, послуг) і виявляють результати від реалізації (собі-
вартість реалізації).
До фінансово-результатних належать рахунки, на яких облікову-

ють фінансові результати господарської діяльності підприємства (фі-
нансові результати, нерозподілені прибутки).
Рахунки, призначені для коригування показників основних рахун-

ків і окремих статей балансу, називають регулювальними (їх поділяють
на контрарні та додаткові). Основні рахунки коригують відніманням
підсумку контрарного рахунка від підсумку основного рахунка.
Контрарні рахунки застосовують для регулювання підсумків ак-

тивних і пасивних основних рахунків, тому їх називають відповідно
контрактивними та контрпасивними. Регулювальні рахунки під час
складання балансу наводять у рядках після основного рахунка і не
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включають до валюти балансу. До регулювальних рахунків належать
також додаткові, які коригують сальдо основних рахунків. Додаткові
рахунки бувають активні та пасивні.
Активні додаткові регулювальні рахунки коригують сальдо тих

основних рахунків, у доповнення до яких вони ведуться. Дебетове
сальдо додаткових активних рахунків показує збільшення суми від-
повідного основного активного рахунка, а кредитове сальдо � змен-
шення цієї суми.
Прикладом активного додаткового регулюючого рахунка є аналі-

тичний рахунок �Відхилення від облікових цін на матеріали�, який
ведеться у складі синтетичного рахунка �Виробничі запаси� як до-
повнення до субрахунків �Сировина і матеріали�, �Паливо�, �Запасні
частини� та ін. При цьому фактичну собівартість матеріалів визнача-
ють підсумовуванням вартості матеріалів за обліковими цінами та
сальдо додаткового регулювального рахунка.

 Пасивні додаткові регулювальні рахунки коригують сальдо тих
основних пасивних рахунків, у доповнення до яких вони ведуться.
Коригування сальдо основного пасивного рахунка за допомогою до-
даткових регулювальних рахунків здійснюють аналогічно коригу-
ванню основних активних рахунків.
Згідно з класифікацією рахунків бухгалтерського обліку за еконо-

мічним змістом їх поділяють на активні та пасивні. На активних ра-
хунках обліковують господарські кошти, їх розміщення та цільове
використання, на пасивних � джерела утворення господарських
коштів (капіталу) та їх цільове призначення (див. рис. 3.3). До актив-
них включають рахунки господарських коштів і господарських про-
цесів, до пасивних � джерела власних і залучених коштів (капіталу),
прибутків, збитків.
Розглянуті рахунки відображають у бухгалтерському балансі, то-

му їх називають балансовими. Проте крім них існують рахунки, які не
відображають у бухгалтерському балансі. Оскільки сальдо цих ра-
хунків показують після підсумку балансу, їх називають позабалансо-
вими. На позабалансових рахунках відображають цінності, які тимча-
сово перебувають у користуванні чи на збереженні у підприємства,
але йому не належать.
Особливість позабалансових рахунків полягає в одинарності ви-

конаних на них бухгалтерських залишків (операція відображається
тільки на дебеті чи кредиті одного позабалансового рахунка).
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3.4. Ïëàí ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Для одержання різнобічної інформації, необхідної для управління

та контролю, велике значення має застосування науково обгрунтова-
ного плану рахунків.
План рахунків � це систематизований перелік найменувань і ко-

дів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, які використову-
ють для відображення діяльності підприємства, установи, організації.
На основі Програми реформування системи бухгалтерського об-

ліку із застосуванням міжнародних стандартів Міністерство фінансів
України наказом від 30 листопада 1999 р. № 291 затвердило Інструк-
цію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак-
тивів, капіталу, зобов�язань і господарських операцій підприємств та
організацій (див. дод. 3).
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем

реєстрацій та групування на їх основі фактів фінансово-господарсь-
кої діяльності в бухгалтерському обліку. У ньому для визначення
кодів (номерів) рахунків застосовується десяткова система. Синте-
тичні рахунки є рахунками першого порядку, субрахунки � другого.
Перша цифра коду визначає клас рахунків, друга � номер синтетич-
ного рахунка, третя � номер субрахунка. Наприклад, у коді 121 пер-
ша цифра �1� вказує на клас �Необоротні активи�, цифра �2� � син-
тетичний рахунок �Нематеріальні активи�, друга цифра �1� �
субрахунок �Права користування природними ресурсами�.
Усі синтетичні рахунки мають двозначний код, а також найпоши-

реніші субрахунки за порядковою системою кодування в межах три-
значного коду.
У плані рахунків синтетичні рахунки об�єднані за економічною

ознакою однорідності та згруповані в такі класи:
1. �Необоротні активи�.
2. �Запаси�.
3. �Кошти, розрахунки та інші активи�.
4. �Власний капітал та забезпечення зобов�язань�.
5. �Довгострокові зобов�язання�.
6. �Поточні зобов�язання�.
7. �Доходи і результати діяльності�.
8. �Витрати за елементами�.
9. �Витрати діяльності�.
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Окремим класом �0� представлені позабалансові рахунки та суб-
рахунки до них:

01 �Орендовані необоротні активи�.
02 �Активи на відповідальному зберіганні� (устаткування, прий-
няте для монтажу; матеріали, прийняті для переробки; матері-
альні цінності на відповідальному зберіганні; товари, прийняті
на комісію; майно в довірчому управлінні).

03 �Контрактні зобов�язання�.
04 �Непередбачені активи й зобов�язання�.
05 �Гарантії та забезпечення надані�.
06 �Гарантії та забезпечення отримані�.
07 �Списані активи�.
08 �Бланки суворого обліку�.
План рахунків бухгалтерського обліку використовують усі суб�єк-

ти господарювання.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Як побудовані рахунки бухгалтерського обліку?
2. Які рахунки є активними та пасивними?
3. Як визначається сальдо на активному, пасивному та активно-пасивному
рахунках?

4. Як класифікуються рахунки бухгалтерського обліку?
5. Суть і призначення позабалансових рахунків.
6. Що таке план рахунків бухгалтерського обліку?
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Ðîçä³ë 4

Ïîäâ³éíèé çàïèñ ÿê åëåìåíò ìåòîäó
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

4.1. Ïîäâ³éíèé çàïèñ, éîãî ñóòü ³ çíà÷åííÿ
Кожна господарська операція спричинює в господарській діяльнос-

ті підприємства два економічні явища, які в бухгалтерському обліку
відображаються взаємопов�язано, тобто способом подвійного запису.
За таким методом відображення інформації визначають взаємопов�я-
зані рахунки, в яких відбулися зміни під впливом господарських опе-
рацій.
Подвійний запис є способом відображення кожної господарської

операції двічі: у дебеті одного чи кількох рахунків і кредиті також од-
ного чи кількох рахунків у одній і тій самій сумі. Контрольне значен-
ня подвійного запису випливає з того, що підсумок записів за дебетом
усіх рахунків має дорівнювати підсумку записів за їх кредитом. Еко-
номічне значення подвійного запису полягає в тому, що він допомагає
забезпечити контроль за збереженням майна господарства.
Взаємозв�язок рахунків, що виникає в результаті відображення на

них господарських операцій подвійним записом, називається корес-
понденцією рахунків, а рахунки � такими, що кореспондують. Офор-
млюють кореспонденцію рахунків складанням бухгалтерських прово-
док і записуванням їх у рахунок бухгалтерського обліку.
Бухгалтерською проводкою називають значення рахунка, який де-

бетується, рахунка, який кредитується, і суму відображуваної в обліку
господарської операції.
Приклади.
1. З розрахункового рахунка в касу отримано 20000 грн. У цьо-

му разі кореспонденцію рахунків слід оформити так:

Розрахунковий рахунок А КТ Р/р А −

Каса А ДТ Каса А +
20000 грн
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2. Надійшло матеріалів від постачальника на суму 80000 грн.
У цьому разі робиться такий запис:

3. Витрачено у виробництві на виготовлення продукції

Ця операція зумовила зменшення виробничих запасів і збільшення
затрат виробництва:

Бухгалтерська проводка такого типу є складною. Складні бухгал-
терські проводки не порушують правила подвійного запису; кожну
з них можна розкласти на кілька простих.
Простою називають бухгалтерську проводку, коли один рахунок

дебетується на певну суму, а другий кредитується на цю саму суму. За
складної проводки кілька рахунків дебетуються, а на загальну суму за-
писів за дебетом кредитується один рахунок або навпаки.
У наведеному прикладі 3 це має такий вигляд:

Отже, у разі відображення кожної господарської операції спосо-
бом подвійного запису кореспондують два рахунки, один з яких дебе-
тують, а другий кредитують на одну й ту саму суму. Якщо госпо-
дарська операція відображається складною проводкою, то загальна
сума залишків за одним боком кількох рахунків має дорівнювати за-
гальній сумі, записаній на протилежному боці рахунка, що кореспон-
дує з ним.

Сировини та матеріалів 660000 грн

Палива 140000 грн

Разом 800000 грн

ДТ �Виробництво� 800000 грн

КТ �Матеріали� 660000 грн

КТ �Паливо� 140000 грн

ДТ рах. �Виробництво�

КТ рах. �Матеріали�

ДТ рах. �Виробництво�

КТ рах. �Паливо�

660000 грн

140000 грн

ДТ �Матеріали� А +

КТ �Постачальники� П +
80000 грн
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Правильна кореспонденція рахунків має велике значення для ор-
ганізації бухгалтерського обліку, оскільки вносить певний порядок
у систему облікових записів.

4.2. Ñïîñîáè âèÿâëåííÿ òà âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê
ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó

У процесі ведення бухгалтерського обліку можуть виникати різні
помилки, пов�язані з неточностями записів у первинних документах
і підрахунках, а також з неправильною організацією кореспонденції
рахунків.
Для виявлення допущених помилок застосовують такі прийоми:
� повторне таксування � переведення натуральних і трудових ви-
мірників у грошові (ціна × кількість);

� повторне підбиття підсумків;
� �пунктирування� � порівняння даних у первинних документах із
записами в бухгалтерському обліку. При цьому вивірені суми
позначають V або ���.
Існують такі способи виправлення помилок: коректурний, додат-

кових проводок та �червоного сторно�.
Коректурний спосіб застосовують тоді, коли помилка виникла

в одному первинному документі, і її виправлення не впливає на бух-
галтерські записи, наприклад:

Зазначимо, що касові та банківські документи виправляти заборо-
няється.
Якщо помилка вплинула на бухгалтерські проводки, її виправля-

ють другим або третім способом.
Трапляється, що виявляють помилку в рахунках. Наприклад, якщо

в розглядуваному прикладі оприбутковано матеріалів на 1000 грн
більше і в момент отримання зроблено запис

ДТ �Виробництво�

КТ �Постачальники�
8500 грн

Надійшли матеріали від постачальника

Виправленому з 8500 (словами) на 7500 вірити. Дата. Підпис.

7500
30 � 250 = 8500.
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помилку виправляють методом �червоного сторно�. Для цього запи-
сують на суму різниці раніше записану проводку, зазначивши суму
червоним чорнилом або звичайним, взявши число в рамку (це озна-
чає від�ємне число):

Цей метод застосовують для виправлення неправильних бухгал-
терських проводок.
Якщо допущено помилку в бік зменшення суми, застосовують ме-

тод додаткових проводок, складаючи додаткову проводку на суму
різниці.

4.3. Ñèíòåòè÷í³ òà àíàë³òè÷í³ ðàõóíêè. Ñóáðàõóíêè
За способом групування та узагальнення облікових даних виок-

ремлюють такі бухгалтерські рахунки:
� І порядку (синтетичні);
� ІІ порядку (субрахунки);
� ІІІ порядку (аналітичні).
Рахунки ІІ та ІІІ порядків існують не самі собою, а лише при пев-

них синтетичних рахунках. Тому рахунки всіх трьох порядків взаємо-
залежні, що виявляється в такому:

� сальдо на початок місяця за синтетичним рахунком має дорівню-
вати початковим залишкам аналітичних рахунків, відкритих до
цього синтетичного рахунка;

� оборот за дебетом синтетичного рахунка дорівнює сумі дебето-
вих оборотів за відкритими до нього аналітичними рахунками;

� оборот за кредитом синтетичного рахунка має дорівнювати сумі
кредитових оборотів за відкритими до нього аналітичними ра-
хунками;

� підсумкове сальдо за синтетичним рахунком дорівнює сумі під-
сумкових сальдо за відкритими до нього аналітичними рахун-
ками.
З метою перевірки взаємозв�язку синтетичних і аналітичних ра-

хунків складають оборотні відомості, де відображають початкові та
підсумкові залишки й операції за дебетом і кредитом синтетичного
рахунка.

ДТ �Матеріали� (+)

КТ �Постачальники� (+)
1000 грн
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Синтетичними називають балансові рахунки, які узагальнюють
облік господарської діяльності підприємств за економічно однорід-
ними групами у грошовому вираженні. Ці рахунки відкривають від-
повідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку (див. дод. 3). За
допомогою синтетичних рахунків здійснюють синтетичний облік.
Кожний синтетичний рахунок має код, наприклад: 10 �Основні засо-
би�, 20 �Виробничі запаси�, 63 �Розрахунки з постачальниками та
підрядниками� та ін.
Субрахунки � це синтетичні рахунки II порядку. Підприємства

застосовують їх виходячи з проблем управління, контролю, аналізу
та звітності. Субрахунки, що існують згідно з Планом рахунків бух-
галтерського обліку, можуть бути доповнені новими зі збереженням
кодів субрахунків Плану рахунків. Наприклад, можуть бути відкриті
субрахунки �МШП на складі�, �МШП в експлуатації� та �Тимчасові
споруди та пристрої�, пов�язані із синтетичним рахунком I порядку
22 �Малоцінні та швидкозношувані предмети�.
Аналітичні рахунки дають змогу детально охарактеризувати засо-

би підприємства та їх джерела. За допомогою таких рахунків здійс-
нюють аналітичний облік. Аналітичними є рахунки �Споруда № 1�,
�Споруда № 2�, �Споруда № 3�, пов�язані із синтетичним рахунком
10 �Основні засоби� та субрахунком 104 �Будинки та споруди�.

4.4. Îáîðîòí³ â³äîìîñò³
Для узагальнення господарських операцій, відображених на ра-

хунках, з метою отримання інформації про зміни ресурсів підприєм-
ства та джерел їх формування, а також для перевірки правильності
облікових записів і складання звітності потрібно узагальнювати дані
поточного бухгалтерського обліку за звітний період. Для цього скла-
дають оборотні відомості.
Оборотна відомість � спосіб узагальнення оборотів і залишків

рахунків за звітний період, а також засіб зв�язку між балансом і ра-
хунками. Оборотну відомість складають за синтетичними та аналі-
тичними рахунками.
В оборотних відомостях відображають обороти за дебетом і кре-

дитом рахунків, а також залишки на початок і кінець звітного місяця.
Ознайомимося передусім з будовою, порядком складання і при-

значенням оборотної відомості за синтетичними рахунками. Будують
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Як бачимо, оборотна відомість узагальнює дані поточного синте-
тичного обліку, даючи зведену інформацію про зміни господарських
засобів і їх джерел за звітний місяць, а також наявність їх на початок
і кінець місяця.
Оборотна відомість за синтетичними рахунками має велике конт-

рольне значення для перевірки правильності й повноти облікових за-
писів на рахунках, яка грунтується на одержанні в ній трьох пар рів-
них між собою підсумків: за дебетом і кредитом рахунків на початок
місяця; за дебетом і кредитом рахунків за місяць; залишків за дебетом
і кредитом рахунків на кінець місяця.
Рівність підсумків дебетових і кредитових залишків на рахунках

на початок місяця зумовлена рівністю підсумків активу та пасиву ба-
лансу, який є підставою для запису початкових залишків на активних
і пасивних рахунках.

таку відомість у вигляді багатографної таблиці, у першій графі якої
записують назву рахунків, а в наступних � дебетові та кредитові за-
лишки на рахунках на початок місяця, обороти за дебетом та кре-
дитом кожного рахунка за місяць, а також залишки на рахунках на
перше число наступного за звітним місяця. У кінці оборотної відо-
мості за кожною з граф підбивають підсумки.
Складемо оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку

(табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Сальдо на 01.01 Обороти за місяць Сальдо на 01.02

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Основні засоби 712000 � 168000 90000 790000 �

Матеріали 36000 � 144000 100000 80000 �

Виробництво 4000 � 100000 � 104000 �

Каса 2000 � 28000 � 30000 �

Розрахунковий
рахунок 98000 � � 78000 20000 �

Статутний
капітал � 817000 90000 168000 � 895000

Кредити банків � 20000 20000 15000 � 15000

Постачальники � 15000 15000 114000 � 114000

Разом 852000 852000 565000 565000 1024000 1024000

Рахунок

грн.
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Рівність підсумків оборотів за дебетом і кредитом рахунків зумов-
лена подвійним записом операцій, згідно з яким кожна операція в од-
наковій сумі записується за дебетом і кредитом різних рахунків.
Третя рівність (підсумків залишків за дебетом і кредитом рахунків

на кінець місяця) зумовлена двома попередніми рівностями: якщо по-
чаткові залишки на рахунках суми оборотів однакові, то й залишки
активних і пасивних рахунків на кінець місяця в підсумку повинні
бути однаковими.
Порушення цих рівностей свідчить про помилки, допущені в облі-

кових записах під час складання оборотної відомості.
За допомогою оборотної відомості за синтетичними рахунками

можна виявляти помилки в облікових записах, зумовлені порушен-
ням правила подвійного запису, коли сума операції записана за дебе-
том одного рахунка, але пропущена за кредитом іншого (або навпа-
ки), або коли за дебетом одного рахунка операція записана в одній
сумі, а за кредитом другого � в іншій. У цьому разі буде порушено
рівність підсумків оборотів за місяць за дебетом і кредитом рахунків
в оборотній відомості, а також рівність залишків на них на наступну
звітну дату.
Якщо ж господарська операція записана на рахунок у неправиль-

ній кореспонденції або в неправильній, але однаковій сумі чи була
зовсім пропущена або, навпаки, записана двічі, тобто коли помилка
виходить за межі порушення правила подвійного запису, оборотна
відомість не забезпечує її виявлення. Такі помилки виявляють іншими
способами. Зокрема, повноту облікових записів на синтетичних ра-
хунках перевіряють порівнянням; підсумків дебетових і кредитових
оборотів в оборотній відомості та з підсумком реєстраційного журна-
лу, де в хронологічному порядку зареєстровані господарські операції,
здійснені за звітний місяць. У разі правильних облікових записів на
рахунках підсумок реєстраційного журналу (хронологічний облік)
має дорівнювати підсумкам оборотів за дебетом і кредитом рахунків
в оборотній відомості (систематичний облік). Помилки, зумовлені
порушенням встановленої кореспонденції рахунків, виявляють за до-
помогою первинних документів, що були підставою для складання
бухгалтерської проводки, записаної на рахунках.
Оборотну відомість за синтетичними рахунками використовують

для складання бухгалтерського балансу на наступну звітну дату (на пер-
ше число наступного за звітним місяця). Підсумкові залишки на
рахунках оборотної відомості показують наявність і розміщення
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господарських засобів (дебетові залишки), а також джерела їх форму-
вання (кредитові залишки). Ці залишки рахунків переносять у баланс,
в якому рахунки, що мають дебетові залишки, записують в активи, а
ті, що мають кредитові залишки, � у пасиви балансу.
Проте слід зауважити, що складання балансу � не механічне пере-

несення в балансову таблицю залишків рахунків, наведених в обо-
ротній відомості. Оборотна відомість містить тільки попередні показ-
ники про наявні господарські ресурси та їх джерела на звітну дату.
Визначені в ній залишки перевіряють і уточнюють перед складанням
балансу. Тому оборотну відомість за синтетичними рахунками нази-
вають ще перевірочним балансом. Її показники використовують та-
кож для аналізу й оцінки загальних змін господарських ресурсів та їх
джерел.
Так, з наведеної оборотної відомості (див. табл. 4.1) випливає, що

господарські засоби за звітний місяць збільшилися на 172000 грн
(1024000 − 852000), зокрема за рахунок збільшення основних засобів �
на 78000 грн (790000 − 712000), матеріальних запасів � на 44000 грн
(80000 − 36000), затрат у виробництво � на 100000 грн (104000 − 4000);
залишок грошових коштів у касі також збільшився на 28000 грн
(30000 − 2000) за рахунок їх зменшення на розрахунковому рахунку
в банку на 78000 грн (98000 − 20000). Зміни в господарських засобах
зумовили зміни й у джерелах їх формування: статутний фонд
збільшився на 78000 грн (895000 − 817000), а заборгованість поста-
чальникам � на 99000 грн (114000 − 15000) за зменшення заборгова-
ності банку за кредитами на 5000 грн (20000 − 15000).
Отже, оборотна відомість за синтетичними рахунками є способом

узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку з метою пере-
вірки повноти та правильності облікових записів і складання балан-
су, а також отримання узагальненої інформації про наявність і зміни
господарських ресурсів і джерел їх формування, необхідної для управ-
ління діяльністю господарства.
Крім оборотних відомостей за рахунками синтетичного обліку на

підприємствах складають також оборотні відомості за аналітичними
рахунками. Техніка їх складання така сама, як і для оборотних відо-
мостей за синтетичними рахунками. Відмінність полягає лише в тому,
що за синтетичними рахунками щомісячно складають одну оборотну
відомість, а за аналітичними � за кожною групою рахунків, що ве-
дуться до відповідного синтетичного рахунка.
Оборотні відомості за аналітичними рахунками за змістом можуть

різнитися, що зумовлено особливостями обліковуваних на рахунках
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об�єктів. Так, аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей ве-
дуть як у натуральних, так і у грошовому вимірнику, тому в оборот-
них відомостях за аналітичними рахунками таких цінностей передба-
чені графи для запису їх кількості, ціни й вартості. Для початкового
та підсумкового залишків в оборотних відомостях за такими рахун-
ками відводять тільки одну графу, бо кредитового залишку на мате-
ріальних рахунках не може бути.
Аналітичний облік розрахунків і джерел засобів ведуть тільки

у грошовому вираженні, тому в оборотних відомостях за такими ра-
хунками передбачені графи лише для грошового вимірника.
На відміну від оборотної відомості за синтетичними рахунками

оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку не мають трьох
пар однакових підсумків. Це пояснюється тим, що кожну оборотну
відомість за рахунками аналітичного обліку складають тільки за од-
ним синтетичним рахунком.
В оборотній відомості за аналітичними рахунками початкові й під-

сумкові залишки залежно від того, якими є рахунки � активними чи
пасивними, є дебетовими чи кредитовими. Оскільки записи на синте-
тичних і аналітичних рахунках роблять паралельно на підставі одних
і тих самих документів, то в разі правильних облікових записів
підсумки оборотів і залишків в оборотній відомості за аналітичними
рахунками мають дорівнювати сумам оборотів і залишку відповідно-
го синтетичного рахунка. Порушення цієї рівності свідчить про на-
явність помилок в облікових записах.
Розглянемо будову оборотної відомості за аналітичними рахун-

ками до синтетичного рахунка �Матеріали� (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Оборотна відомість за аналітичними рахунками

до синтетичного рахунка �Матеріали� за січень 2000 р.

Сума,
грн.

Залишок
на 01.02

Оборот за місяць

Надходження Витрати
Кіль-
кість

Сума,
грн.

Кіль-
кість

Сума,
грн.

Кіль-
кість

Сума,
грн.

Кіль-
кість

Залишок
на 01.01Ціна,

грн.
Оди-
ниця

Назва
аналі-
тичного
рахунка

Сталь т 150 100 15000 880 132000 600 90000 300 45000

Латунь т 200 55 11000 120 24000 50 10000 125 25000

Разом × × × 26000 × 156000 × 100000 × 70000

Показники оборотної відомості за рахунками аналітичного облі-
ку свідчать про рух (надходження, витрату) і залишки матеріальних
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цінностей кожного виду. Підсумки оборотної відомості за цією гру-
пою аналітичних рахунків порівнюють з оборотами й залишками
синтетичного рахунка �Матеріали�. Порушення рівності підсумків за
синтетичним рахунком і відкритими до нього аналітичними рахунка-
ми в оборотній відомості свідчить про наявність таких помилок:

� операцію відображено на синтетичному рахунку, але пропущено
в аналітичному обліку (або навпаки);

� на синтетичному рахунку за господарською операцією записано
одну суму, а на аналітичних рахунках � іншу. Проте якщо опе-
рацію відображено не на тих аналітичних рахунках, а у групі
синтетичного рахунка, що їх об�єднує, то помилку не можна ви-
явити зазначеним раніше способом. Рівність підсумків рахунків
аналітичного обліку та відповідного їм синтетичного рахунка
в цьому разі не порушується. Такі помилки виявляють у процесі
поточного обліку (наприклад, коли на матеріальному рахунку
з�являється кредитове сальдо, якого не може бути) за допомогою
документів, що були підставою для записів інвентаризації.
Отже, підсумки оборотів і залишків за аналітичними рахунками

мають дорівнювати оборотам за дебетом і кредитом, а також залиш-
ку синтетичного рахунка, який їх об�єднує.
Оборотні відомості за аналітичними рахунками використовують

також для одержання детальної інформації про рух і залишки окремих
видів засобів та їх джерел, необхідної для контролю й оперативного
керівництва. Проаналізувавши цю інформацію, можна встановити,
скільки та яких саме матеріальних цінностей надійшло в господарст-
во, скільки їх використано, чи відповідають їх залишки встановленим
нормативним запасам, у якому стані перебувають розрахунки з окре-
мими дебіторами та кредиторами тощо. На підставі одержаної інфор-
мації приймають управлінські рішення, спрямовані на усунення не-
доліків, поліпшення роботи підприємства.
Отже, оборотні відомості за аналітичними рахунками є способом

узагальнення даних аналітичного обліку з метою перевірки правиль-
ності облікових записів і одержання інформації, необхідної для опера-
тивного управління.
За значної кількості товарно-матеріальних цінностей доцільніше

складати сальдові відомості. Вони відкриваються на рік і за кожним
видом цінностей містять дані (у натуральних і грошовому вимірни-
ках) про їх залишки на перше число кожного місяця. Показники ж
оборотів відсутні, і це значно спрощує їх складання. Контроль за пра-
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Сальдові відомості широко використовують при оперативно-бух-
галтерському (сальдовому) методі обліку товарно-матеріальних цін-
ностей.
За окремих форм бухгалтерського обліку (наприклад, журнально-

ордерної) поширюється такий порядок обліку, коли немає потреби
складати оборотні відомості за аналітичними рахунками. Це дося-
гається суміщенням підсумків за низкою рахунків синтетичного та
аналітичного обліку в одному реєстрі, що дає змогу мати всі не-
обхідні показники одночасно. Показники перевіряють безпосередньо
під час підбиття підсумків в обліковому реєстрі за звітний місяць. Зав-
дяки цьому економиться час на ведення обліку, підвищується дос-
товірність показників.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. У чому полягає сутність подвійного запису?
2. Що таке бухгалтерська проводка?
3. Наведіть приклад простої та складної бухгалтерських проводок.
4. Яке значення має подвійне відображення господарських операцій на ра-
хунках бухгалтерського обліку?

5. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
6. Що таке рахунки І порядку?
7. Що таке аналітичні рахунки?
8. Як взаємопов�язані рахунки І, ІІ та ІІІ порядків?
9. Що таке оборотна відомість?

вильністю облікових записів при цьому не погіршується, бо звіряння
натуральних і вартісних залишків на рахунках дає такі самі результа-
ти, що й звіряння показників оборотних відомостей. Форму сальдової
відомості наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3
Сальдова відомість за аналітичними рахунками

до синтетичного рахунка �Матеріали�

Сума,
грн.

Кіль-
кість

Залишок на 01.01
Ціна,
грн.

Оди-
ниця

Назва ана-
літичного
рахунка

Сталь т 150 100 15000

Латунь т 200 55 11000

Разом × × × 26000

Сума,
грн.

Кіль-
кість

Залишок на 01.02

300 45000

125 25000

× 70000

Сума,
грн.

Кіль-
кість

Залишок на 01.03

200 30000

60 12000

× 42000
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Ðîçä³ë 5

Äîêóìåíòàö³ÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é

5.1. Äîêóìåíòàö³ÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é,
¿¿ ñóòü ³ çíà÷åííÿ

Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за
господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві, вико-
ристовують бухгалтерські документи, де фіксуються факти здійснен-
ня господарських операцій.
Питання, пов�язані з оформленням первинних облікових докумен-

тів і реєстрів бухгалтерського обліку, регулюються ст. 9 Закону Ук-
раїни �Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні�
від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV (див. дод. 1).
Сутність бухгалтерських документів полягає в тому, що вони, фік-

суючи факти здійснення господарських операцій, є основою для їх
бухгалтерського обліку.
Документація � це спосіб оформлення господарських операцій

відповідними документами, призначений для первинного спосте-
реження за господарськими операціями як обов�язкова умова відоб-
раження їх в обліку. Документація відіграє також важливу роль
в управлінні діяльністю підприємства, забезпечує контроль за збере-
женням майна господарства, раціональним його використанням.
Вона має юридичне значення як письмовий доказ здійснення госпо-
дарських операцій. Використовують документацію для аналізу госпо-
дарської діяльності, фінансового контролю, аудиту й документаль-
них ревізій.
Документ � це письмове свідчення на паперових або машинних

носіях про здійснення господарських операцій. Документи бувають
первинні та зведені. Первинний документ складають під час виконан-
ня господарської операції чи одразу після її завершення, а зведений �
на основі кількох первинних документів для отримання узагальнених
даних.
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Залежно від змісту господарських операцій, які підлягають доку-
ментуванню, первинні документи поділяють на грошові, матеріальні
та розрахункові.
Грошовими документами оформлюють операції з грошовими кош-

тами (це банківські чеки, прибуткові та видаткові касові ордери).
Матеріальними називають документи з надходження й вибуття ос-
новних засобів, товарно-матеріальних цінностей (це прибуткові й ви-
даткові накладні, вимоги, ордери, лімітні картки). Розрахунковими
документами оформлюють розрахункові операції між підприємст-
вами, підприємцями � фізичними особами (це рахунки-фактури, пла-
тіжні вимоги та ін.).
Одним із видів розрахункових документів є вексель � цінний па-

пір, який засвідчує безумовне грошове зобов�язання боржника спла-

5.2. Êëàñèô³êàö³ÿ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â
Для оформлення господарських операцій, що здійснюються на

підприємствах, використовують різні за формою та змістом докумен-
ти. Правильному складанню й використанню документів в обліку
сприяє їх класифікація (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Класифікація бухгалтерських документів
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тити після настання строку визначену суму грошей власникові вексе-
ля. Простий вексель містить просту й нічим не обумовлену обіцянку
векселедавця сплатити власникові векселя після обумовленого строку
визначену суму. Переказний вексель містить адресований платнику
(трасату) письмовий наказ векселедержателя (трасанта) сплатити
третій особі (ремітенту) обумовлену суму грошей у певний строк.
Предметом векселя є гроші: як у національній, так і в іноземній ва-
люті.

5.3. Âèìîãè äî çì³ñòó é îôîðìëåííÿ
áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â

Від якості оформлення документів залежать повнота й достовір-
ність показників обліку та звітності.
Основні вимоги до складання документів:
� своєчасність складання;
� достовірність показників;
� правильність оформлення;
� заповнення всіх реквізитів.
Відповідно до Положення про документальне забезпечення запи-

сів бухгалтерського обліку первинні документи мають бути складені
в момент здійснення господарських операцій або одразу після їх за-
вершення.
Реквізити � це показники, які характеризують сутність госпо-

дарської операції. Основні реквізити є в кожному документі, а додат-
кові притаманні певним окремим документам.
Документи складають на бланках типових форм, затверджених

Міністерством фінансів і Міністерством статистики України, або на
бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та ві-
домствами України. Форма документа має бути простою, зручною
й такою, що характеризує відповідну операцію, задовольняючи ви-
моги оперативного, статистичного й бухгалтерського обліку.
Для виконання цих вимог велике значення мають уніфікація і стан-

дартизація документів. Уніфікація документів � це розробка єдиних
форм документів для оформлення однотипних господарських опера-
цій. Стандартизацією називають встановлення для бланків однотип-
них документів однакового найраціональнішого розміру та форми
з певним розміщенням відповідних реквізитів.
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5.4. Äîêóìåíòîîáîðîò ³ éîãî îðãàí³çàö³ÿ.
Çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â

Документооборот � це рух документів з моменту їх складання чи
одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів
після здійснення певних записів в облікових реєстрах.
Основні етапи документообороту:
� складання і оформлення документа;
� прийняття документа бухгалтерією;
� рух документа відділами;
� передавання документа для обробки засобами обчислювальної
техніки й повернення назад;

� передавання документа в архів.
Для забезпечення рівномірного руху документів розробляють гра-

фік документообороту, в якому передбачають послідовність проход-
ження документів, роботу кожної ланки, зазначають конкретних ви-
конавців тощо.
Документи зберігають в архіві, який може бути поточним і по-

стійним. Поточний архів організовують безпосередньо в бухгалтерії
для зберігання документів поточного року, а постійний розміщують
у спеціально обладнаному приміщенні.
Строки зберігання документів і звітності встановлює Головне

державне управління при Кабінеті Міністрів України. Наприклад,
Головні книги та особові рахунки робітників і службовців, баланси
та звіти зберігають постійно, акти документальних ревізій � 5 років,
документи, що стали підставою для облікових записів, � 3 роки.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Охарактеризуйте матеріальні носії первинної облікової інформації.
2. Що означає документація господарських операцій?
3. За якими ознаками класифікують бухгалтерські документи?
4. У чому полягають уніфікація і стандартизація документів?
5. Що таке документооборот? Його сутність.
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Ðîçä³ë 6

²íâåíòàðèçàö³ÿ

6.1. ²íâåíòàðèçàö³ÿ, ¿¿ ñóòü ³ çíà÷åííÿ
Інвентаризація � елемент методу бухгалтерського обліку, за до-

помогою якого забезпечується наявність облікових даних про засоби
підприємств.
За повнотою охоплення об�єктів інвентаризацію поділяють на пов-

ну, яка передбачає суцільну перевірку всього майна підприємства та
стану розрахункових відносин, і часткову, що передбачає перевірку
окремих видів засобів.
За характером виокремлюють інвентаризацію планову та поза-

планову. Планову інвентаризацію здійснюють за завчасно складеним
планом, а позапланову � за розпорядженням керівника в разі пожежі
чи стихійного лиха, а також на вимогу слідчих органів.
Інвентаризація активів і зобов�язань підприємства регулюється

ст. 10 Закону України �Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність в Україні�, згідно з якою перевіряються й документально під-
тверджуються їх наявність і стан.

6.2. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿
1. Наказом або розпорядженням керівника призначається інвен-

таризаційна комісія в такому складі:
� спеціаліст з певної групи товарів;
� представник бухгалтерії;
� представник адміністрації;
� матеріально відповідальна особа.

2. Інвентаризацію здійснюють на перше число для полегшення
звіряння фактичних даних з обліковими.

3. Інвентаризаційна комісія показує матеріально відповідальній
особі наказ або розпорядження про здійснення інвентаризації.
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4. Матеріально відповідальна особа складає товарно-матеріаль-
ний звіт на момент інвентаризації і дає підписку про те, що всі доку-
менти з надходження та вибуття цінностей включено у звіт і жодних
неоприбуткованих та неописаних цінностей у неї немає.

5. За наявності каси інвентаризацію починають зі зняття залишків
у ній.

6. Інвентаризацію здійснюють за кожним місцем зберігання цін-
ностей у присутності матеріально відповідальної особи.

7. Результати фіксують в інвентаризаційних відомостях або актах
(у трьох ідентичних примірниках).

8. Якщо протягом дня інвентаризацію не закінчено, приміщення
зачиняють і пломбують; при цьому ключ залишається в матеріально
відповідальної особи, а пломбір � у голови комісії.

9. Після закінчення інвентаризації на основі інвентаризаційних ві-
домостей і облікових даних складають порівняльну відомість.

10. Після інвентаризації здійснюють вибіркову перевірку цінно-
стей, результати якої оформлюють актом повторної перевірки.

11. У разі виявлення розбіжностей з даними обліку здійснюють по-
вторну інвентаризацію.

6.3. Ðåçóëüòàòè ³íâåíòàðèçàö³¿
òà ¿õ â³äîáðàæåííÿ â îáë³êó

За даними порівняльної відомості, а також акта результатів інвен-
таризації лишки, виявлені під час перевірки, оприбутковують, а не-
стачі розглядають щодо можливості їх списання. Результати інвента-
ризації оформлюють у вигляді бухгалтерських записів (табл. 6.1).
Результати інвентаризації відображають у бухгалтерському об-

ліку в 10-денний строк, після чого його показники приводять у повну
відповідність до фактичної наявності господарських засобів і стану
розрахункових відносин.
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Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке інвентаризація? Її основні види.
2. Як здійснюють і оформлюють інвентаризацію?
3. Як відображують в обліку результати інвентаризації?

Таблиця 6.1
Відображення результатів інвентаризації

№
пор.

Господарська операція
Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума

1 Оприбуткування лишків цінностей
20; 203; 205;
207; 208; 22;
26; 281; 282

44 Σ

2 Оприбуткування лишків у касі 30 64 Σ

3
Нестача, виявлена під час
інвентаризації

37
20; 203; 205,
207; 208; 22;

26; 281
Σ

4 Нестача в межах природних витрат 91; 23 37 Σ

5 Списання побитих, зламаних
і зіпсованих товарів

44 37 Σ

6 Списання нестачі з вини конкретної
особи

375 37 Σ

7
375; 30 30; 375 ΣСписання нестачі в касі

(грошові внески в касу)
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Ðîçä³ë 7

Ðåºñòðè òà ôîðìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

7.1. Îáë³êîâ³ ðåºñòðè òà ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ
Усі господарські операції, які відображаються в первинних доку-

ментах, підлягають групуванню й відображенню в певному порядку
в облікових реєстрах.
Облікові реєстри � носії інформації спеціального формату й бу-

дови, призначені для реєстрації, групування та узагальнення гос-
подарських операцій, оформлених відповідними первинними доку-
ментами. Записи господарських операцій у реєстрах називаються
обліковою реєстрацією.
Інформацію, що міститься в облікових реєстрах, використовують

для оперативного управління, економічного аналізу господарської
діяльності підприємств і складання звітності.
Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерсько-

го обліку мають різну будову, форму та по-різному класифікуються
(рис. 7.1).

7.2. Òåõí³êà îáë³êîâî¿ ðåºñòðàö³¿
Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах ре-

гламентується Положенням про документальне забезпечення описів
у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фі-
нансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
Відповідно до цього Положення записи в облікових реєстрах роб-

лять:
� на підставі належно оформлених і опрацьованих документів;
� чорнилом темного кольору чи пастою;
� у міру надходження документів до місця опрацювання;
� не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заро-
бітної плати, складання звітності та розрахунків.



54

Рис. 7.1. Класифікація облікових реєстрів
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Записи в обліковому реєстрі можуть бути простими (їх виконують
тільки в одному примірнику) та копійованими (їх застосовують тоді,
коли потрібна копія, наприклад у касовій книзі).
Порядок відображення господарських операцій в облікових реєст-

рах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосовується
на підприємстві.
Основні напрямки вдосконалення облікової інформації:
� поєднання в одному обліковому реєстрі хронологічного та си-
стематичного обліків;

� застосування позиційного (лінійного) і шахового записів в облі-
кових реєстрах;

� застосування систем нагромаджувальних і групувальних доку-
ментів для одержання узагальнених показників за групою одно-
рідних документів і оптимізації їх подальшої реєстрації;

� якнайширше застосування сучасної обчислювальної техніки для
опрацювання облікової інформації.

7.3. Ôîðìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Однією з важливих передумов організації обліку є застосування

найефективнішої форми бухгалтерського обліку � поєднання реєст-
рів аналітичного та синтетичного обліків, їх взаємозв�язок, послідов-
ність і способи застосування облікових засобів з метою узагальнення
й одержання звітності.
Існують такі форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерна

(контрольно-шахова), за допомогою книги Журнал-головна, жур-
нально-ордерна та автоматизована. Меморіально-ордерна форма
(рис. 7.2) характеризується застосуванням книг для ведення синтетич-
ного обліку та карток для аналітичного. Використання книги Журнал-
головна (рис. 7.3) є спрощеним варіантом меморіально-ордерної фор-
ми. Цю форму бухгалтерського обліку застосовують на невеликих за
обсягом підприємствах. Журнально-ордерна форма (рис. 7.4) грунту-
ється на широкому застосуванні системи нагромаджувальних і групу-
вальних облікових реєстрів, а також журналів ордерів допоміжних
відомостей до них. Автоматизована форма грунтується на комплекс-
ному використанні ЕОМ.



56

Рис. 7.2. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку:

Касові ордери Первинні документи
Реєстри аналітичного
обліку (картки, книги)

Касова книга
Нагромаджувальні
та групувальні
відомості

Оборотні відомості
за аналітичними
рахунками

Реєстраційний
журнал операцій

Меморіальні ордери

Вибірки й додаткові
розрахунки для

складання звітності

Головна книга
(контрольно-шахова

відомість)

Оборотна відомість
за синтетичними
рахунками

� записи поточного обліку;

� звіряння записів;

� складання звітності

Бухгалтерський
баланс

Інші форми
звітності

Рис. 7.3. Форма бухгалтерського обліку книга Журнал-головна
(позначення див. на рис. 7.2)

Касові ордери Первинні документи

Реєстри меморіального
обліку (картки, книги)

Касова книга
Нагромаджувальні
та групувальні
відомості

Оборотні відомості
за аналітичними
рахунками

Меморіальні ордери

Вибірки й додаткові
розрахунки для

складання звітності

Книга
Журнал-головна

Бухгалтерський
баланс

Інші форми
звітності
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Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке облікові реєстри?
2. Класифікація облікових реєстрів.
3. Що таке форма бухгалтерського обліку? Її види.

Рис. 7.4. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
(позначення див. на рис. 7.2)

Касові ордери Первинні документи

Реєстри аналітичного
обліку (картки, книги)

Касова книга

Оборотні відомості
за аналітичними
рахунками

Журнали-ордери

Головна книга

Бухгалтерський
баланс

Інші форми
звітності

Допоміжні відомості
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Ðîçä³ë 8

Ïåðâèííå ñïîñòåðåæåííÿ òà âàðò³ñíå
âèì³ðþâàííÿ. Îö³íêà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé
³ êàëüêóëÿö³ÿ

8.1. Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà

Для характеристики господарської діяльності підприємств вико-
ристовують певну систему показників. За способом обчислення ці по-
казники поділяють на первинні, які визначають зведенням даних спо-
стереження і подають у вигляді абсолютних величин, і похідні, що
утворюються від первинних. За ознакою часу виокремлюють інтер-
вальні показники, які характеризують явище за певний час, і момент-
ні, які характеризують діяльність підприємства на певний момент
часу. Зазначимо, що інтервальні й моментні показники можуть бути
як первинними, так і похідними.
Залежно від того, який напрямок діяльності підприємства характе-

ризують показники, їх поділяють на кількісні та якісні.
До кількісних належать показники обсягу чи певних процесів (об-

сяг заготовлених виробничих запасів, виробленої та реалізованої
продукції). Якісні показники характеризують економічну ефектив-
ність діяльності підприємства. Виокремлюють такі якісні показники:

� прибуток � різниця між виручкою підприємства від реалізації
продукції (робіт, послуг) і сумою витрат на виконання госпо-
дарської діяльності;

� рентабельність � процентне відношення суми прибутку до обсягу
реалізованої продукції (вартості капіталу, вкладеного в підпри-
ємство);

� ефективність � порівняння показників рентабельності з плано-
вими показниками підприємства чи в динаміці за певну кількість
звітних періодів або з показниками інших підприємств, що пра-
цюють у таких самих умовах;

� собівартість продукції (виробленої та реалізованої);
� рівень витрат обігу.
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8.2. Îö³íêà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé
Оцінка � це відображення об�єктів бухгалтерського обліку в єди-

ному грошовому вимірнику з метою їх узагальнення по підприємству
в цілому.
Оцінка матеріальних цінностей пов�язана з визначенням собівар-

тості продукції. У бухгалтерського обліку таку оцінку можна здійс-
нювати за купівельними цінами, фактичною собівартістю, ринкови-
ми та обліковими цінами.
Фактична собівартість матеріальних цінностей дорівнює сумі

заготівельної собівартості товарно-матеріальних цінностей, що на-
дійшли на підприємство, і транспортно-заготівельних витрат. Транс-
портно-заготівельні витрати охоплюють витрати на транспортуван-
ня, комісійні та відрядні, природні втрати під час транспортування,
витрати зі страхування платежів і транспортних засобів.
Купівельними цінами можуть бути прейскурантні чи договірні,

прейскурантні зі знижкою чи надбавкою, фактичні (що визначаються
за прейскурантними чи договірними цінами з урахуванням різних на-
цінок, знижок, вартості допоміжних і транспортних витрат).
Фактична вартість одержуваних матеріалів може бути різною за-

лежно від умов їх постачання (наприклад, включення до неї залізнич-
ного тарифу).
Для поточної оцінки руху матеріальних цінностей протягом пев-

ного періоду застосовують облікові ціни.

8.3. Ïðèíöèïè îö³íêè ãîñïîäàðñüêèõ çàñîá³â
³ êàëüêóëÿö³ÿ

Загальним принципом оцінки господарських засобів є врахування
їх фактичної собівартості. Основні засоби обліковуються за початко-
вою вартістю.
Калькуляція � це обчислення собівартості одиниці виготовленої

продукції чи виконаних робіт за елементами праці.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Кількісні показники діяльності підприємства.
2. Якісні показники діяльності підприємства.
3. Що таке калькуляція? Необхідність калькуляції.
4. Оцінка об�єктів бухгалтерського обліку.
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Ðîçä³ë 9

Áóõãàëòåðñüêà çâ³òí³ñòü

9.1. Áóõãàëòåðñüêà çâ³òí³ñòü, ¿¿ çíà÷åííÿ,
çàâäàííÿ ³ âèìîãè

Бухгалтерська звітність � це система узагальнення показників,
що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств
за попередній період (місяць, квартал, рік).
Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Зако-

ну України �Про бухгалтерський облік та фінансову звітність�, а та-
кож положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-пра-
вових актів, що регламентують питання фінансової звітності.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 визначають-

ся мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги
до визначення й розкриття її елементів (див. дод. 4).
Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є дже-

релом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності
підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізу-
ють свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її пла-
нування в умовах ринкових відносин.
Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого

розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення ста-
більності на ринку.
Вимоги до бухгалтерської звітності:
� гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується
документальним обгрунтуванням усіх записів, здійсненням інвен-
таризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподі-
лом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;

� забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного
управління господарською діяльністю організацій і підприємств.
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9.2. Âèäè çâ³òíîñò³ òà ¿õ îñíîâíèé çì³ñò
За видами звітність організацій і підприємств поділяють на бух-

галтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), ста-
тистичну та податкову.
За обсягом даних, які містяться у звітах, виокремлюють внутрішню

та зовнішню звітність: внутрішня містить інформацію про роботу ок-
ремого підрозділу, а зовнішня відображає господарську діяльність
підприємства в цілому.
Залежно від періоду, що охоплює звітність, її поділяють на періо-

дичну (за місяць, квартал) і річну (за рік).
Розглянемо, у чому полягає основний зміст звітності. Так, баланс

показує зв�язок складу і розміщення господарських засобів у активі із
джерелами їх формування й цільовим призначенням у пасиві; забезпе-
чує контроль і аналіз наявності майна підприємств, його стану, роз-
міщення і джерел формування, стану зобов�язань за розрахунками,
фінансової стійкості, платоспроможності підприємств. Звіт про фі-
нансові результати містить інформацію про формування фінансових
результатів підприємств, зокрема від реалізації продукції, від інших
видів реалізації та позареалізаційних операцій; про використання
одержаного прибутку (платежів до бюджету). Звіт про фінансово-май-
новий стан містить інформацію про рух фондів підприємств протягом
звітного року, спрямування коштів до цільових, позабюджетних
фондів і на споживання, а також про наявність і рух основних засобів.

9.3. Ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ, ïîäàííÿ
òà çàòâåðäæåííÿ çâ³òíîñò³

Перед початком складання звітності підприємства виконують ве-
лику підготовчу роботу:

� перевіряють повноту відображення в поточному обліку госпо-
дарських операцій, оформлюють їх відповідними документами;

� уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними
періодами;

� перевіряють стан розрахунків і списують в установленому поряд-
ку нереальну дебіторську, а також кредиторську заборгованість,
за якою минули строки давності позову;

� розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управ-
ління;
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� визначають фактичну собівартість випущеної з виробництва та
реалізованої продукції;

� визначають та списують фінансовий результат від реалізації про-
дукції та позареалізаційних операцій;

� списують прибуток, використаний протягом року;
� перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють
дані синтетичного та аналітичного обліків;

� перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентари-
зацію.
Усі підприємства, за винятком спільних підприємств з іноземними

інвестиціями, квартальну та річну звітність подають засновникам
відповідно до установчих документів; органам, до сфери яких нале-
жать; органу державної статистики; фінансовому органу в разі одер-
жання асигнувань з бюджету; іншим адресатам відповідно до законо-
давства.
Квартальну звітність подають не пізніше 25 числа місяця, наступ-

ного за звітним кварталом, річну � не пізніше 15 лютого року, на-
ступного за звітним.
Розгляд і затвердження звітності здійснюють у порядку, передба-

ченому Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звіт-
ності в Україні та відповідною інструкцією Міністерства фінансів Ук-
раїни.
Річний бухгалтерський фінансовий звіт підприємства подають за

такими типовими формами:
� № 1 � баланс підприємства;
� № 2 � звіт про фінансові результати;
� № 3 � звіт про рух грошових коштів;
� № 4 � звіт про власний капітал;
� примітки та пояснення до звітів.
Зміст і форма звітів визначаються та регламентуються відповідни-

ми положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (див. дод. 2,
5�7).
У пояснювальній записці до звіту викладають основні фактори,

що вплинули на господарські та фінансові результати підприємства.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке бухгалтерська звітність?
2. Які вимоги висуваються до бухгалтерської звітності?
3. Види звітності.
4. Основні типові форми звітності.
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Частина II
Практичні завдання
до теоретичного курсу

Ðîçä³ë 10

Ïðèêëàäè ðîçâ�ÿçàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü

10.1. Ãðóïóâàííÿ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà
çà ¿õ ñêëàäîì, ðîçì³ùåííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì

Завдання 10.1. Згрупувати в навчальній таблиці засоби підприємст-
ва за такими класифікаційними групами: основні засоби, товарні за-
паси (матеріали), виробництво, готова продукція, грошові кошти
в касі, грошові кошти на рахунках у банку, засоби в розрахунках.

Склад господарських засобів швейної фабрики �Володарка� на 1 січня

Засіб Сума, грн.

Тканина костюмна на складі 53000

Швейні машини у кравецькому цеху 40000

Готівка в касі 500

Сатин підкладочний на складі 9000

Заборгованість експедитора Козаченко І. П. за авансом, виданим
на господарські витрати 40

Тканина, розкроєна для пошиву костюмів у закрійному цеху 8500

Нитки швейні на складі 2000

Брюки шерстяні на складі 21700

Будівля фабричного корпусу 210000

Заборгованість універмагу за продані швейні вироби 18400

Піджаки шерстяні на складі 8800

Драп для пошиву пальт на складі 48000

Сатин, розкроєний для пошиву костюмів у закрійному цеху 1000

1 2
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Розв�язання.
1. Скласти таблицю за наведеною далі формою.
2. Записати в таблицю суми господарських засобів за класифіка-
ційними групами.

3. Підбити підсумок за кожною класифікаційною групою та за-
гальний.

10.2. Ãðóïóâàííÿ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà
çà äæåðåëàìè ¿õ óòâîðåííÿ
òà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

Завдання 10.2. Згрупувати в навчальній таблиці джерела утворен-
ня засобів підприємства за такими класифікаційними групами: ста-

Групування господарських засобів швейної фабрики �Володарка� на 1 січня

Засоби в розрахунках
з підзвіт-
ними
особами

з іншими
особами
та підпри-
ємствами

Основні
засоби

Мате-
ріали

Вироб-
ництво

Готова
продукція

Грошові
кошти
в касі

Грошові
кошти

на рахунках
у банку

40 1840040000 53000 8500 21700 500 53500

120210000 9000 1000 8800

7000 2000 2500 7500

3000 48000

400

160 18400260000 112400 12000 38000 500 53500

Разом 494960 грн.

грн.

Прасувальні преси в оздоблювальному цеху 7000

Залишок коштів на поточному рахунку в банку 53500

Заборгованість інженера Власенко В. П. за авансом, виданим
на службове відрядження 120

Костюми чоловічі на складі 7500

Гудзики костюмні на складі 400

Мотовізки в підготовному цеху 3000

Разом 494960

1 2

Брюки, зшиті у кравецькому цеху 2500
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Розв�язання.
1. Скласти таблицю за наведеною далі формою.
2. Записати в таблицю за класифікаційними групами підсумкові
дані для окремих видів джерел утворення засобів.

3. Підбити підсумок за кожною класифікаційною групою і загаль-
ний.

тутний фонд, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальника-
ми, розрахунки з оплати праці, цільові фонди.

Підсумкові дані про окремі джерела утворення господарських засобів
швейної фабрики �Володарка� на 1 січня

Джерело господарського засобу Сума, грн.

Статутний фонд 380500

Заборгованість підприємству �Фортуна� за матеріали 11000

Заборгованість робітникам цехів із заробітної плати 15000

Заборгованість банку �Аваль� за кредит на тимчасові потреби 7500

Заборгованість суконній фабриці �Світанок� за матеріали 7000

Заборгованість управлінському апарату із заробітної плати 4000

Заборгованість Енергозбуту за електроенергію 6000

Заборгованість підприємству �Веста� за матеріали 8400

Заборгованість молодим службовцям із заробітної плати 2000

Цільове фінансування на будівництво складу 51400

Прибуток від реалізації пальт 2160

Разом 494960

Групування джерел утворення господарських засобів
швейної фабрики �Володарка� на 1 січня

Статутний
фонд

Прибуток
Кредити
банку з постачальниками з оплати праці

Цільові
фонди

380500 2160 7500 11000 15000 51400

7000 4000

6000 2000

8400

380500 2160 7500 32400 21000 51400

Разом 494960 грн.

грн.

Розрахунки
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10.3. Ñêëàäàííÿ áàëàíñó íà ï³äñòàâ³
³íâåíòàðíèõ äàíèõ

Завдання 10.3. Скласти за даними розв�язання завдань 10.1 і 10.2
баланс швейної фабрики �Володарка� на 1 січня.

Розв�язання.
1. Скласти за наведеною далі формою баланс.
2. Записати підсумкові дані кожної класифікаційної групи відпо-
відно в актив і пасив балансу.

3. Підбити підсумок в активі та пасиві балансу (вони мають бути
однакові).

10.4. Ðàõóíêè òà ïîäâ³éíèé çàïèñ
Завдання 10.4. Записати у схемі рахунків за операціями заводу

�Оріон� суми залишків на 1 січня.
Основні засоби 84000
Матеріали 5450
Поточний рахунок у банку 5100
Розрахунки з оплати праці 1400
Статутний фонд (капітал) 91000
Фінансові результати (прибуток) 600
Цільові фонди 1550

Баланс 94550

Баланс швейної фабрики �Володарка� на 1 січня

Актив

Господарський засіб
Джерело утворення
господарського засобу

Сума, грн.

Основні засоби Статутний фонд 380500260000

Матеріали Прибуток 2160112400

Виробництво Кредити банку 750012000

Готова продукція
Розрахунки з постачаль-
никами 3240038000

Грошові кошти в касі Розрахунки з оплати праці 21000500

Грошові кошти на рахунках
у банку Цільові фонди 5140053500

Засоби в розрахунках 18560

Разом Разом 494960494960

Пасив

Сума, грн.
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Накреслити схеми рахунків у формі букви �Т�, записати наведені
суми залишків відповідно за дебетом або кредитом рахунку. Після
цього скласти реєстраційний журнал господарських операцій; вста-
новити кореспонденцію рахунків за кожною з них, користуючись
Планом рахунків; підбити підсумок реєстраційного журналу.
Записати кореспонденцію на схеми. Знайти дебетові та кредитові

обороти, вивести сальдо. Скласти баланс на 1 лютого.
Реєстраційний журнал господарських операцій скласти за наведе-

ною далі формою.

Розв�язання. Складаємо журнал операцій заводу �Оріон� за січень.

Реєстраційний журнал господарських операцій
за                        .

місяць

№
пор.

Зміст операції

загальначасткова

Кореспондентські
рахунки

Сума, грн.

КредитДебет

Разом

Господарські операції заводу �Оріон� за січень

грн.

1. Одержано в касу з поточного рахунка 1500
2. Видана з каси заробітна плата працівникам 1400
3. Видано з каси під звіт на господарські витрати 80
4. Прийняті в касу залишки підзвітних сум 10
5. Внесено на поточний рахунок залишок грошей у касі 30
6. Надійшли на склад від постачальників матеріали 3000
7. Зараховано на поточний рахунок кредит банку 2000
8. Відпущено на виробництво матеріали зі складу 1600
9. Перераховано з поточного рахунка для погашення
заборгованості постачальникам за матеріали 2800

10. Нараховано до сплати постачальникам за рахунок
цільового фонду 700

11. Перераховано з поточного рахунка для погашення
заборгованості банку за короткостроковими кредитами 1900

Разом 15020
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Рахунки заводу �Оріон� за січень

201
�Сировина і матеріали�Д К

Сальдо 54500

Оборот 3000

Сальдо 6850

Оборот 1600

6) 3000 8) 1600

10
�Основні засоби�Д К

Сальдо 84000

Оборот �

Сальдо 84000

Оборот �

Реєстраційний журнал господарських операцій заводу �Оріон�
за      січень      .

місяць

№
пор.

Зміст операції

загальначасткова

Кореспондентські
рахунки

Сума, грн.

КредитДебет

1 1500311301

2

3 Видано з каси під звіт на господарські
витрати 80301372

4 Прийняті в касу залишки підзвітних
сум 10372301

5 Внесено на поточний рахунок
залишок грошей у касі 30301311

6 Надійшли на склад
від постачальників матеріали 3000631201

7 Зараховано на поточний рахунок
кредит банку 2000601311

8 Відпущено на виробництво матеріали
зі складу 160020123

9 Перераховано з поточного рахунка
для погашення заборгованості
постачальникам за матеріали 2800311631

Нараховано до сплати постачальни-
кам за рахунок цільового фонду 70063148

Перераховано з поточного рахунка
для погашення заборгованості банку
за короткостроковими кредитами 1900311601

15020��

Видана з каси заробітна плата
працівникам 1400301661

Одержано в касу з поточного рахунка

11

Разом

10
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661
�Розрахунки з оплати праці�Д К

Сальдо 1400

Оборот 1400

Сальдо 0

Оборот �

2) 1400

311
�Поточний рахунок у банку�Д К

Сальдо 5100

Оборот 2030

Сальдо 930

Оборот 6200

5) 30
7) 2000

1) 1500
9) 2800

11) 1900

40
�Статутний капітал�Д К

Сальдо 91000

Оборот �

Сальдо 91000

Оборот �

79
�Фінансові результати�Д К

Сальдо 600

Оборот �

Сальдо 600

Оборот �

301
�Каса�Д К

Сальдо 0

Оборот 1510

Сальдо 0

Оборот 1510

1) 1500
4) 10

48
�Цільові фонди�Д К

Сальдо 1550

Оборот 700

Сальдо 850

Оборот �

10) 700 2) 1400
3) 80
5) 30

631
�Розрахунки з постачальниками�Д К

Сальдо 0

Оборот 2800

Сальдо 900

Оборот 3700

9) 2800

372
�Розрахунки з підзвітними особами�Д К

Сальдо 0

Оборот 80

Сальдо 70

Оборот 10

3) 80 4) 10 6) 3000
10) 700
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10.5. Ðàõóíêè ñèíòåòè÷íîãî òà àíàë³òè÷íîãî îáë³êó
Завдання (загальне) 10.5.
1. Відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати
в них початкові залишки заводу �Аналог�.

2. Записати операції послідовно в реєстраційний журнал госпо-
дарських операцій, а також скласти схеми синтетичних і аналі-
тичних рахунків.

3. Скласти оборотні відомості за синтетичними та аналітичними
рахунками.

4. Звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець місяця.

Примітка. Якщо деякі рахунки відсутні (не було залишків на початок місяця), їх
відкривають, зазначаючи, що сальдо дорівнює нулю.

Після виведення сальдо на рахунках складають баланс на 1 лю-
того.

23
�Виробництво�Д К

Оборот 1600

Сальдо 1600

Оборот �

8) 1600

�Короткострокові кредити банку�Д К

Сальдо 0

Оборот 1900

Сальдо 100

11) 1900 7) 2000

Сальдо 0

601

Оборот 2000

Баланс заводу �Оріон� на 1 лютого

Актив

Господарський засіб
Джерело утворення
господарського засобу

Сума, грн.

Основні засоби (10) Статутний капітал (40) 9100084000

Сировина і матеріали (201) Цільові фонди (48) 8506850

Виробництво (23)
Короткострокові кредити
банку (601) 1001600

Разом Разом 9345093450

Пасив

Сума, грн.

Поточний рахунок
у банку (311)

Разрахунки з постачаль-
никами (631) 900930

Розрахунки з підзвітними
особами (372)

Фінансові результати
(прибуток) (79) 60070
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Залишки за рахунками заводу �Аналог� на 1 березня, грн.

Основні засоби 217843
Виробництво 180
Каса 10
Поточний рахунок у банку 1900
Розрахунки з підзвітними особами (дебет) 67
Статутний фонд (капітал) 219996
Розрахунки з підзвітними особами (кредит) 4

Баланс 220000

Залишки за незакінченими розрахунками з підзвітними особами

1. Начальник цеху Гончаренко В. П.
Залишок авансу 2 грн

2. Продавець Поляков С. О.
Аванс на службове відрядження 65 грн

3. Експедитор Омельченко О. О.
Перевитрата за авансовим звітом 4 грн

Дані документів щодо операцій заводу �Аналог� за березень

№
пор.

Зміст операції Сума, грн.

1 Звіт касира за 9 березня. Надійшло за чеком на господарські
потреби 60

2 Звіт касира за 12 березня. Видано під звіт: Гончаренку В. П.
на господарські потреби � 50 грн, Омельченку О. О. перевитрату
за авансовим звітом � 4 грн, разом 54

3 Виписка з поточного рахунка. Списано за платіжним дорученням
№ 28 відділку зв�язку для переказу в Київ товарознавцю
Полякову С. О. під звіт у зв�язку з продовженням відрядження

Авансовий звіт Гончаренка В. П. Витрачено на виробничі потреби 41

5 Звіт касира за 15 березня. Одержано від Гончаренка В. П. залишок
за авансовим звітом 11 грн, за чеком на господарські витрати �
120 грн, разом

6 Звіт касира за 16 березня. Видано під звіт: Гончаренку В. П.
на господарські потреби � 30 грн, Омельченку О. О.
на транспортні витрати � 80 грн, разом 110

7 Авансові звіти. Списуються витрачені суми на виробничі потреби
за звітами: Полякова С. О. � 115 грн, Омельченка О. О. � 77 грн,
Гончаренка В. П. � 25 грн, разом 217

8 Звіт касира за 29 березня. Надійшло від Гончаренка В. П. залишок
за авансовим звітом 5

9 Звіт касира за 30 березня. Внесено на поточний рахунок 30

Підсумок за всіма операціями 693

4

45

131
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Розв�язання. Складаємо реєстраційний журнал господарських опе-
рацій заводу �Аналог� за березень.

Запишемо кореспонденцію на відкриті рахунки синтетичного та
аналітичного обліку, відповідно зазначаючи номер операції за реєст-
раційним журналом.

Реєстраційний журнал господарських операцій заводу �Аналог�
за    березень    .

місяць

№
пор.

Зміст операції

загальначасткова

Кореспондентські
рахунки

Сума, грн.

Кредит

60311301

693�� 693

Звіт касира за 9 березня. За чеком
на господарські потреби

Разом

2

54301372

Звіт касира за 12 березня. Видано
під звіт: Гончаренку В. П. на госпо-
дарські потреби 50 грн,
Омельченку О. О. � 4 грн

50
4

3

45311372

Виписка з поточного рахунка.
Списано для переказу в Київ товаро-
знавцю Полякову С. О. під звіт

4
4137223

Авансовий звіт Гончаренка В. П.
Витрачено на виробничі потреби

5

131
372
311301

Звіт касира за 15 березня. Одержано
від Гончаренка В. П. залишок за
авансовим звітом 11 грн, за чеком
на господарські витрати � 120 грн

11
120

6

110301372

Звіт касира за 16 березня. Видано під
звіт: Гончаренку В. П. � 30 грн,
Омельченку О. О. � 80 грн

30
80

7

21737223

Авансові звіти. Списуються витрачені
суми на виробничі потреби
за звітами: Полякова С. О. � 115 грн,
Омельченка О. О. � 77 грн,
Гончаренка В. П. � 25 грн

115
77
25

8

5372301

Звіт касира за 29 березня. Надійшло
від Гончаренка В. П. залишок
за авансовим звітом

9
30301311

Звіт касира за 30 березня. Внесено
на поточний рахунок

1

Дебет
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Синтетичні рахунки заводу �Аналог� за березень, грн.

Аналітичні рахунки заводу �Аналог� за розрахунками з підзвітними особами за березень

Поляков С. О.Д К

Сальдо 65

Оборот 45

Сальдо 5

Оборот 115

Гончаренко В. П.Д К

Сальдо 2

Оборот 80

Сальдо 0

Оборот 82

4) 41
5) 11
7) 25
8) 5

2) 50
6) 30

3) 45 7) 115

23
�Виробництво�Д К

Сальдо 180

Оборот 258

Сальдо 438

Оборот �

4) 41
7) 217

10
�Основні засоби�Д К

Сальдо 217843

Сальдо 217843

Оборот �Оборот �

40
�Статутний капітал�Д К

Сальдо 219996

Оборот � Оборот �

372
�Розрахунки з підзвітними особами�Д К

Сальдо 67

Оборот 209

Сальдо 3

Оборот 274

4) 41
5) 11
7) 217
8) 5

2) 54
3) 45
6) 110

Сальдо 4

Сальдо 5 Сальдо 219996

311
�Поточний рахунок у банку�Д К

Сальдо 1900

Оборот 30

Сальдо 1705

Оборот 225

9) 30

301
�Каса�Д К

Сальдо 10

Оборот 196

Сальдо 12

Оборот 194

1) 60
3) 45
5) 120

2) 54
6) 110
9) 30

1) 60
5) 131
8) 5
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Для перевірки записів у рахунках складаємо оборотні відомості за
синтетичними та аналітичними рахунками.

Омельченко О. О.Д К

Сальдо 4

Оборот 84

Сальдо 3

Оборот 77

7) 772) 4
6) 80

Примітки: 1.Кожну господарську операцію записують одночасно на синтетичних
і аналітичних рахунках.

2. Для визначення залишків на рахунку 372 �Розрахунки з підзвітними особами�
слід спочатку визначити їх в аналітичних рахунках, а потім перенести на синтетичний
рахунок 372.

Примітка. Обороти за дебетом і кредитом рахунків слід звірити з підсумком реєст-
раційного журналу.

Оборотна відомість синтетичних рахунків заводу �Аналог� за березень

Сальдо на 01.04

Кредит

Оборот
за березень

ДебетКредитДебетКредитДебет

Сальдо на 01.03№
рах.

Найменування рахунка

�217843���21784310 Основні засоби

�438�258�18023 Виробництво

�12194196�10301 Каса

�170522530�1900311 Поточний рахунок у банку

53274209467
372 Розрахунки з підзвітними

особами

219996���219996�40 Статутний капітал

220001220001693693220000220000Разом

грн.
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Підсумок цієї оборотної відомості слід звірити з оборотною відо-
містю синтетичних рахунків і з записами за рахунком 372 �Розрахун-
ки з підзвітними особами�. Дані мають бути однакові.

10.6. Ïîáóäîâà îáë³êó îïåðàö³é çà îñíîâíèìè
ãîñïîäàðñüêèìè ïðîöåñàìè

Завдання (загальне). Підготувати для розв�язання взаємопов�яза-
них завдань 10.6�10.8 реєстраційний журнал господарських операцій
та схеми синтетичних рахунків. Записати у схеми рахунків заводу
�Орбіта� залишки на 1 січня.

Залишки за рахунками заводу �Орбіта� на 1 січня, грн.

Основні засоби 313400
Сировина і матеріали 23000
Паливо 1900
Каса 14
Поточний рахунок у банку 20000
Розрахунки з підзвітними особами 6 (дебет)
Розрахунки з постачальниками 4740
Статутний фонд (капітал) 348650
Розрахунки з оплати праці 6900
Короткострокові кредити банку 3000

Оборотна відомість аналітичних рахунків за розрахунками
з підзвітними особами заводу �Аналог� за березень

Сальдо на 01.04

Кредит

Оборот
за березень

ДебетКредитДебетКредитДебет

Сальдо на 01.03№
пор.

Найменування рахунка

��8280�21 Гончаренко В. П.

5�11545�652 Поляков С. О.

�377844�3 Омельченко О. О.

53274209467Разом

грн.
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1. Синтетичний облік придбання матеріалів

Завдання 10.6. Записати в реєстраційний журнал такі операції за
січень.

№
пор.

Зміст операції
загальначасткова

Сума, грн.

1 Прибуткові ордери № 1, 2. Надійшли на склад від бази
�Постачальник� за платіжною вимогою № 35:
матеріали
паливо 29500

26500
3000

2 Платіжна вимога № 15 АТП-1 за перевезення на склад:
матеріалів
палива 560

350
210

3 Прибуткові касові ордери № 1, 2. Одержано за чеком:
на заробітну плату
господарські потреби
від Іванченка О. С. залишок підзвітних сум 7026

6900
120

6

4 Видатковий касовий ордер № 1. Видано Петренку П. В.
під звіт на господарські витрати 100100

5 Виписка банку з поточного рахунка.
Зараховано короткостроковий кредит банку
Оплачено платіжні вимоги:
№ 35 � бази �Постачальник�
№ 15 � АТП-1
№ 116 � фабрики �Вікторія�

30000

34800

30000

29500
560

4740

6 Відомість № 1. Нараховано заробітну плату
за розвантаження:
матеріалів
палива 240

130
110

7 Прибутковий ордер № 3. Надійшли на склад від заводу
�Світанок� за платіжною вимогою № 45 матеріали 80008000

Авансовий звіт № 1 Петренка П. В. на витрати з доставки
на склад:
основних матеріалів
палива 102

40
62

9 Видаткові касові ордери № 2, 3. Видано:
Петренку П. В. перевитрату за авансовим звітом № 1
за відомістю № 2 заробітну плату за грудень 6902

2
6900

10 Акт № 1. Надійшло без оплати від заводу �Механік�
виробниче обладнання (безоплатне обладнання
є додатковим капіталом, необоротними активами) 1200012000

8
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2. Синтетичний облік виробництва продукції

Завдання 10.7 (продовження завдання 10.6).
1. Записати в схеми рахунків заводу �Орбіта� залишки на 1 січня.

Залишки за розрахунками заводу �Орбіта� на 1 січня, грн.

Виробництво 3000
Готова продукція 5600
Розрахунки за податками 30

Результат основної діяльності 3600 (кредит)

2. Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції
№ 11�19 за січень.

№
пор.

Зміст операції
загальначасткова

Сума, грн.

11 Вимоги № 1�10. Відпущено зі складу на виробництво:
основні матеріали
паливо 25000

23800
1200

12 Платіжна вимога № 58 Енергозбуту за використану
на виробництві електроенергію 900900

13 Відомість № 2�6. Нараховано заробітну плату
виробничим робітникам
Утримано податки із заробітної плати для відрахування
до бюджету

12300

600

12300

600

14 Платіжна вимога № 61 Міськгазу за використаний
на виробництві природний газ 700

Вимоги № 11�20. Відпущено зі складу на виробництво
матеріали 1200012000

16 Накладна № 1. Здано на склад зекономлені
на виробництві основні матеріали 300300

17 Виписка банку з поточного рахунка. Перераховано
до бюджету утримані із заробітної плати податки
Видано за чеком на заробітну плату 5630

630
5000

18 Видатковий касовий ордер № 4. Видано аванс у рахунок
заробітної плати за січень 50005000

19 Відомість випуску готової продукції. Списується фактична
собівартість зданих на склад готових виробів (визначити
суму з урахуванням залишку незавершеного виробництва
на кінець місяця � 5000 грн) ??

700

15
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3. Синтетичний облік реалізації продукції та фінансових результатів

Завдання 10.8 (продовження завдання 10.7). Записати в реєстрацій-
ний журнал і схеми рахунків операції № 20�27 заводу �Орбіта� за
січень і скласти за ними оборотну відомість.

№
пор.

Зміст операції
загальначасткова

Сума, грн.

20 Акт № 2. Надійшов без оплати від заводу �Світанок�
фрезерувальний верстат 45004500

21 Виписка банку з поточного рахунка. Зараховано виручку
(дохід) від реалізації продукції
Видано за чеком:
на заробітну плату
на транспортні витрати

54000

400

54000

240
160

22 Довідка бухгалтерії. Списується фактична собівартість
реалізованої продукції 5100051000

23 Видаткові касові ордери № 5, 6. Видано
експедитору Іванченку О. С. під звіт:
на транспортні витрати
на заробітну плату вантажникам 400

160
240

24 Платіжна вимога № 27 АТП-1 за доставку продукції
зі складу на товарну станцію для відвантаження покупцям 300300

25 Виписка банку з поточного рахунка. Списано в часткове
погашення заборгованості за короткостроковим
кредитом банку
Сплачено за платіжними вимогами:
№ 58 � Енергозбуту
№ 61 � Міськгазу
№ 27 � АТП-1

28000

1900

28000

900
700
300

26 Авансовий звіт № 3 Іванченка О. С. на витрати
з відвантаження покупцям готової продукції 159159

27 Довідка бухгалтерії. Списується результат основної
діяльності (прибуток) від реалізації продукції за січень
(визначити суму за даними поточного обліку) ??

Примітка. Завдання 10.6�10.8 слід розв�язувати поступово: після вивчення теми
�Синтетичний облік придбання матеріалів� � завдання 10.6; теми �Синтетичний
облік виробництва продукції� � завдання 10.7; теми �Синтетичний облік реалізації
продукції і фінансових результатів� � завдання 10.8.
Після закінчення записів за завданням 10.8 підрахувати обороти на рахунках і виз-

начити сальдо на кінець місяця.
Для перевірки правильності виконання завдань 10.6�10.8 треба скласти оборотну

відомість за синтетичними рахунками і баланс.
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Розв�язання завдань 10.6�10.8. На окремих аркушах паперу відкри-
ваємо відповідно до умов завдань синтетичні рахунки та реєстрацій-
ний журнал господарських операцій.

Реєстраційний журнал господарських операцій заводу �Орбіта�
за    січень    .

місяць

№
пор.

Зміст операції

загальначасткова

Кореспондентські
рахунки

Сума, грн.

Кредит

1 6432 5

1

29500
631
631

201
203

Прибуткові ордери № 1, 2. Надійшли
на склад від бази �Постачальник�:
матеріали
паливо

26500
3000

Завдання 10.6

2

560
631
631

201
203

Платіжна вимога № 15 АТП-1
за перевезення на склад:
матеріалів
палива

350
210

3

7026

311

372

301

301

Прибуткові касові ордери № 1, 2.
Одержано за чеком:
на заробітну плату та господарські
потреби
від Іванченка О. С. залишок
підзвітних сум

7020

6

4
100301372

Видатковий касовий ордер № 1.
Видано Петренку П. В. під звіт

5

30000

34800

601

311

311

631

Виписка банку з поточного рахунка.
Зараховано короткостроковий
кредит банку
Оплачено платіжні вимоги:
№ 35, 15, 116

240
661
661

201
203

Відомість № 1. Нараховано заробітну
плату за розвантаження:
матеріалів
палива

130
110

7
8000631201

Прибутковий ордер № 3. Надійшли на
склад від заводу �Світанок� матеріали

8

102
372
372

201
203

Авансовий звіт № 1 Петренка П. В.
на витрати з доставки на склад:
основних матеріалів
палива

40
62

Дебет

6
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1 6432 5

9

6902
301
301

372
661

Видаткові касові ордери № 2, 3.
Видано:
Петренку П. В. перевитрату
за авансовим звітом № 1 за відо-
містю № 2 заробітну плату за грудень

2
6900

Завдання 10.7

1200042410

Акт № 1. Надійшло без оплати
від заводу �Механік� виробниче
обладнання

11

25000
201
203

23
23

Вимоги № 1�10. Відпущено зі складу
на виробництво:
основні матеріали
паливо

23800
1200

12

90063123

Платіжна вимога № 58 Енергозбуту
за використану на виробництві
електроенергію

13
12300

600

661

641

23

661

Відомість № 2�6. Нараховано заро-
бітну плату виробничим робітникам
Утримано податки для відрахування
до бюджету

14

70063123

Платіжна вимога № 61 Міськгазу
за використаний на виробництві
природний газ

15
1200020123

Вимоги № 11�20. Відпущено зі складу
на виробництво матеріали

16
30023201

Накладна № 1. Здано на склад зеко-
номлені на виробництві матеріали

17

5630
311
311

641
301

Виписка банку з поточного рахунка.
Перераховано до бюджету податки
Видано за чеком на заробітну плату

630
5000

18

5000301661

Видатковий касовий ордер № 4.
Видано аванс у рахунок заробітної
плати за січень

19

486002326

Відомість випуску готової продукції.
Списується фактична собівартість
зданих на склад готових виробів
(порядок розрахунку фактичної
собівартості наведено після завдань)

Завдання 10.8

20

450042410

Акт № 2. Надійшов без оплати від
заводу �Світанок� фрезерувальний
верстат
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1 6432 5

21

54000

400

701

311
311

311

301
23

Виписка банку з поточного рахунка.
Зараховано виручку (дохід)
від реалізації продукції
Видано за чеком:
на заробітну плату
на транспортні витрати

240
160

22

5100026701

Довідка бухгалтерії. Списується
фактична собівартість реалізованої
продукції (зменшення доходу
від реалізації продукції)

23

400
301
301

372
661

Видаткові касові ордери № 5, 6.
Видано Іванченку О. С. під звіт:
на транспортні витрати
на заробітну плату вантажникам

160
240

24

300631701

Платіжна вимога № 27 АТП-1
за доставку продукції зі складу на
товарну станцію для відвантаження
покупцям (ці витрати зменшують
дохід від реалізації продукції)

25

29900

311

311

601

631

Виписка банку з поточного рахунка.
Списано в часткове погашення
заборгованості за короткостроковим
кредитом банку
Сплачено за платіжними вимогами
постачальників

28000

1900

26

159372701

Авансовий звіт № 3 Іванченка О. С.
на витрати з відвантаження покупцям
готової продукції (зменшення доходу
від реалізації)

27

2541791701

Довідка бухгалтерії. Списується
результат основної діяльності
(прибуток) від реалізації продукції
за січень (визначення суми прибутку
наведено після завдань)

383460��Разом �
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�	���	"���*�!

�"#���)����"��)�$��	����&
�	���'

	����
�*�������� ������������������� ���!"������� ���

�' 1�"���������	��	�	����� �	�"���#
��������
�������
����	��������	�

����1����"���"��$��	����&
�	������)�"��+

< ���	���	���� ������
�� "	� ��������� ����
"�� �	����	�#�� � ����*��#

3�"	��	�"���� �	�"���#
��������
�����.� ����)	"���!��	�� �	
"�

0������������� �	�"���#
��������
�� "	� �
�	�	����$��	������ ��"!

���"�4,

< ����
��	���������	���	����� �$��)���)�"������ �	�"���#
��������
��

&
�	���,

< )�"��������������	��������������	�*��������	�����"� �����������!

�	����"	������
������
��!�
���)��������$��)	���,

< ������
�� ��
�)���	���� 0���� ���
��	������ ���"�)�� �����"�
��

���������"�
��"	�����0�����
	��$�
	������ �	�"���'

5' 1�"���������	��	�	����� �	�"���#
��������
���"����"#��������
�!


	��$�
�	�� � �	�
����� �����	���"�� )����"���"� "	� ��.� � ���"�	�#�� 

���	����
��	�����	�����������)�"�������"	��
�����)	��#
� ����	���	!

������� �	�"����"	�	���"����&
�	���'

7' 1�"���������	��	�	����� �	�"���#
��������
�������	�������;���*����

����1�"������������	������� �	�"���#
��������
�'�;���*���������1�"���!

���������	������� �	�"���#
��������
��"	����������	�#�����
�	���	"���*�!

�"#���)����"��)�$��	����&
�	���'



���

)�����
***#
.���	���/�!
��
����		!
���������������
������

	����
�+��$�������&�
������ ���!"������� �������%��%�,�!���

�' 8� �	�"���#
�������
��	��������)�"�����"#���������������%�������!

�"�	�����������)�"	�����������
��	���'

5' ;�"	�������	���	������ �	�"���#
��������
���	��������)�"���	��*	"#

���
�)��"������������	���
	�3�	���
�4�	��������	*���������	���3���	!

����������4��������������	
����	�"	�"	���"	���� ���
�)��"�'

7' B������	�#���"#��	����	���	������ �	�"���#
��������
��"	��	��������!

���$��	���	����$	
"��������������� �������	��#
� �����	������������� 

��
�)��"	 �������*�������������� ���
�)��"�������"�������"���"�����"���)

�"	���������"��)�����	������)��.��"�#� ���
���������	���
�3�	���
�4

	��������	*��������	��3���	��	�����	4���
������������
������"�����!

����)�"�)��������������	
����	�"	�"	���"	���� ���
�)��"�'

@' (����	�������������������� �	�"���#
��������
���������)�"���	)�!

�"���������	��$��)����������	���	���+

< ����������."	"���������)�"	����	����� �	�"��	�	����"��������� !

�	�"���#
������*����	��������������)��� �	�"���),

< 
����"�	����������	)�������	���"	� ���� �	�"���#
��������
��� �	��!

��"��	������
��������)��#���
�������������������)���#
������#���"#

�����"����������������������,

< ��������	��������� ��	�	�	 ��� �	�"���#
��������
�����"�	����	!

������ �	�"������	���	���"���#
���$��)��,

< �	)��"�������������� �	�"���#
��������
��"	��
�	�	������"���"�����!

��������#���	���
�)�	���
�����
�)��������)�"	'����$��)	����	��!

�	���� �� �	�"���#
���� ����
�� ��� )�*�� �	�"����	"���� �	� �������)!

�"	 ����"���"#��
� ������	����������	"���'

A' ;������)�"���	)��"����+

< ���	�	������
�������"�
���������)�"	,

< ����	��$��)���� �	�"���#
��������
���
���������"�)������"�������!


��������
����������������"�	����"	���	�	�#��������$��)	������� �����!

���*	���)������ ��	�	����"	������ ���)��	
���)��"	�����	 �	���)

��������"������������#���"����"� �������������
������
�� ��	�� ,

< ���������� ���"�)�� �� $��)�� ��"��.�#�������	��#
���� 3���	����#!


���4�����
�����"���"����
��"�����������	��#
� �����	��������	�	�

��		���	����
���	�������	������ �	�"���#
� ���
�)��"�,

< �	"���*�����	��	���
�)��"������"����"� �������������
������
���

��$��)	��������	"
������"�)���	 ��
��������"���	�	��"���������!

��
�,

< )�*�������"���	��
��)����	�	���$�����������"	���"	������������"	

��.�� ��
��)����� ������������ �
�� ����/��	��� ��"�� �� �	�"���#
��

����
�����	�"����)�
�������)�� ���
	���
�����$��	��������"���"�

�������)�"	'
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�' C�����
� �������)�"	� ����/��	���� �"���"�� ���� ����� �)��� ���

��	��#�������������� �	�"���#
��������
����	�������"����� ��#����
�!

�	������)	����������	)������*�	)��"	���	����
	)��������"��)������� !

�	�"���#
��������
�����	�)���� ��)����� �	�"��	�0������"��)	������!

���
���$��)������"	����	�����������
��������� ���
�)��"�'

2' D��������� �	�"���	�������	���	��
����
�	�������������� �	�"���#!


��������
���������)�"	�3�	���-��� �	�"��4+

< �	�����������"��)	�����	��������)�"���"	������ ������ �)�"���!

������� ��	�	���� �	�"���#
��������
����
�	�	���������	�������"	��!

������"��
��$��	��������"���"�,

< ���	������ 
��"���#� �	� �����	*����)� �	� �	 ��
	 � �� �	�"���#
���

����
���� �������	��#
� �����	���,

< �������	�"#���$��)������)	"���	������/��	�� ������"	����"	���.
�!

��	���)�"�	"�������"	����
�	��*
�������	����	
"����������)�"	,

< �	���������������
���"	����� �	�"���#
��������
����$���� �������"	!

���"	 ����������� �"	���.� ���
��)���� ����������	 ��������)!

�"	'

:' B������	�#���"#��	��� �	�"���#
�������
�������	��#
� �����	�������!

/��	�� �����
��	������������)�"	��
���	��������
��)	��	�������/��	�#

�������)�"	�"	��
�	�	������
��	���������	�	������$��	��������"���"�����!


�	�	�"#����	���
��	������
�)�������
	��"����"#����������������	
���!

�	�"	'

	����
�-��.��������� ��������������

�����,!�������� ���!"������� ���

�' ;���"	��������� �	�"���#
��������
��������	��#
� �����	���������!

����� ��
�)��"��� �
�� $�
���"#�$	
"�� ����������� ������	��#
� � ����	���'

;���������
�)��"�����������"���
�	����������	�������������������	��#
��

����	����� 	� �
0�� ��� ��)�*����-� �����������#�� ������ ��� �	
�������'� (��


��"�����"	������
�	���������
���	�� ��	�����"	��������� ���
�)��!

"��)�*�"#��
�	�	"���������������
�����
�)��"�'

5' ;�������"	������������
�����
�)��"��)�*�"#���"���
�	������	��	��!

��� �	���)	.���� ������ ����������)	"��"	
�����/��
�����
���"�+

< �	�����
�)��"	�3$��)�4,��	"����)������
�	�	���,��	����������)�"	�

����)�����
�����
�	�������
�)��",

< �)��"�"	�������������	��#
�������	��������������)����������	��#
��

����	���,

< ���	���������������	�#�� ��	������������������	��#
�������	��������	!

��#���"#�����$��)�����,

< ������"����������	�����.���	����0���	�"#��)��������"�$�
�	"��������

�
	���	�	���	�"#��������������������	��#
�������	���'

7' E�$��)	����� 0�� )��"�"#��� �� ������"� � ��� ����
�� ������� � ��
�!

)��"	 �� ���"�)	"����"#��� �	� �	 ��
	 � �� �	�"���#
���� ����
�� � ����"�	 



��5

���"�"�������"	�	�	��"�����������
��.�� �)������������	������ ��	��	�)�!

��/��	�� ��	 ��
	 ��� �	�"���#
��������
�'�F���	����������)����	��"���!

����	*	�"#���"	
�*���	��"������	 ��
��"	���	"�*�����
�*���������)���

	��"���
��)�'

(	���	�	��"���� ��	 ��
�����������"��"�"�*�����������)��	 ��
	)

���"�"�����������
���	����.��������
�*�����)�����'

@' >���"����� �	�"���#
��������
���������)	"���	���������������"�	���

������	��#
� �����	����������0	�����������	�����.���	����0���	�"#��)���

����"�$�
�	"���������
����	�����	�"#���� ��
�	�	���'

A' D�����	��#
������	�������������"�������	*���������
�� �����"�	 

�%"�)����"��)�������������
�)��������������������'

�' &��	����
�	�	����"	�������	����������� ���
�)��"��������"����� �	�!

"���#
��������
���	�)	.���� ������ ���$��)	�����������)�"������/��	����	

�����	 ���
����"��"��� �
������	��	����� ������ ��	��)������.� ���	�!

��
��������	��#
� �����	�����	�"	
�*���	�� ������ ����	���"	�������!

�� ����	�����)�*	 �� �����	*��#��������	���� ��	
��	)�'

2' ;������)�"��*�	���� ����� ���� ��	 ���������	�����	�������	�
!

�����	��)��"	�����)�"��)�����	�������	�������������� ���
�)��"	 

�%����"�	 ��� �	�"���#
��������
��"	��	���������� ��	��*���������	�������"�!

��)��"	����������"��
�'

:' B������	�#���"#� �	� ������	���� �
�	�	���� ������� � ��
�)��"�

�%����"����� �	�"���#
��������
��"	������"������"#������	*��� ����� ��	!

�� �����"#���������
���
�	���"	�������	��������
�)��"�'

='�;���������
�)��"��"	�����"����� �	�"���#
��������
��)�*�"#���"�

�����������������)�"	�"��#
���	���.����)��������� ����	����������"�)

��)�*	 �� �����	*��#��������	���� ��	
��	)�'�;��	��	�����	��������)!

�"	�)	����	���������"���"�������"	��
�����	�����
����������"#����������

���"��
�������
�)��"���0������	�"#��'�F��/��
��)����
�	�	��������"��

��
�)��"���0������	�"#�����������
����"	������)���	
����	�"�)'

	����
��/��0���������&�
���������������1
���"

�' (����	��������������"������"���	�� ��� �	�"���#
��������
��"	�$�!

�	��������"���"���������)�"	�����/��	���������"������"	���	����	
"�!

��������/��	�#�������	���
�����������"#�������
�)��"	�#������"���*��"#!

���� ��	����"#���"	��������
	'

5' F�/�
"���������������"#���������������"	���	�������	�	�"#����	�!

��
�)�3
�����
�)4��������)�"	��
��)���	�
���
����������������������!

/��
��)������������	
����	�"�)'

)�����
*(#
0�	�	����
����	����

	����
��������� "����������������!�����������!��

�' ?	� ������ �	�� � �� �	�"���#
���� ����
�� �������)�"	� ����/��	��

�
�	�	"��$��	����� ��"���"#'�9��	����� ��"���"#� ��������"#� 
�����
� "	

�� �	�"����������)�"	'



��7

5' 9��	���	���"���"#��������)�"	�3
��)����*�"�� ���"	���������"	!

���"������)�� ����/�
"��������	��#
�������#���"��"	����/�
"��)	��������!

����)���"	�����	�� �"	
�)�����������������������	
����	�"	4�
��!

�	�+��	�	������"�����$��	����������#"	"�����"������� ����.�� �
�."�����"

�����	�����
	��"	�������)�"
�������"�'

7' (������/�
"��)	������������)���"	� �������"	���"� �����)�� ���!

�/�
"��������	��#
�������#���"���	����	�#��)������*����)��3�"	��	�"	)�4

�"	�����"#����
������	��	���
	���
	)��$��	���	���"���"#����
�	����	!

�	��������"������$��	����������#"	"�'

@' 9��)��$��	��������"���"���������)�"�3
��)��	�
�4���������
�� ��	!

���������"	�����"#���1����"���"�)�$��	����&
�	�����	������*����)��

(��*	��)�
�)�"�"�)��"	"��"�
��&
�	���'

A' 9��)��$��	��������"���"���	�
����������
�� ��	���������"	����!

�"#���?	����	�#��)��	�
�)�&
�	�����	������*����)��%(��*	��)�
�)�"�!

"�)��"	"��"�
��&
�	���'

�' 9��)��$��	��������"���"�����*�"�� ���"	�������	���(��*	����
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�	�������
��	�������*�"����� ��������
�."��������	"
�

"	�������
�� ��	���������"	�����"#���(��*	��)�
	��	����"�)�&
�	���'

	����
�����2��!� ������������������������!����������!�"

�'�;������)�"	��0��)	�"#����������������)�"	��
��)�$��	���� ���"�

�����	����������	��#
������	��������/��	����
�	�	"��"	����		"��
������!

��	���$��	�������"���"#'

5' 1����"���"	����.�����"�	�#������	����
��	�����	��������$������!

�	�������
� ��	��*	"#��������)�"	���	���	����	����*	�����	����"���"	

���	�����
����������"#����	������)	���)��������)�"���	���	�� ��	�
�)�!

�	�#�����	����"���
��)��	��� ���"���
�	�	�"#�"	����	�"#��������$��	�!

������"���"#�0������ ��������)�"��0���	��*	"#�����$����� ����	�����'

�	��	��������	���"	
�*��
��)���
�	�	�"#� �������$��	����� ��"���"#

0����������	��#
� �"�	���"��	
����3�	�"
����	�4��
� �������	�"#�����!

����������*	����"	�
�)��	�#�����	����"�'

7' F�/���	�����������)�"�
��)��	�������"���"���
�	�	�"#������	�"#

�������$��	�������"���"#�0������ ��������)�"���
�� ���"#����� ��
�	��'

	����
����������3�%�����

�' ��"��)��������)������
�	�	����$��	��������"���"����
	����	����

��
'�;��)�*�	���"���"#��
�	�	�"#���0�
	�"	�#����	���"	���)������)
�)

�%���	"
����"�������
�����
�	����	�	����"	���"������$��	����������#"	"�'

8	�	����������)�"	��
�	�	�"#����	��"	��)��	�
����#���"	��#��������
	�"	!

���3��
�4'

5' ;��.�����"���������������"���������������)�"	�)�*����"��)��!

.���5�)�������	���������#.���A�)�����'
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