
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ситуаційні завдання і тести 
для самостійної роботи студентів

з дисципліни

“бухгалтерський облік”
(для бакалаврів)

Київ 2007



Підготовлено професором кафедри обліку і аудиту М. Ф. Базасем та доцен-
том кафедри обліку і аудиту М. А. Проданчуком

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту
(протокол № 7 від 16.01.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

базась м. Ф., Проданчук м. а. Ситуаційні завдання і тести для самостій-
ної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік” (для бакалаврів). — 
К.: МАУП, 2007. — 51 с.

Ситуаційні завдання і тести для самостійної роботи студентів з дис-
ципліни “Бухгалтерський облік” містять пояснювальну записку, ситуаційні 
завдання, тести, питання для самоконтролю та список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
 управління персоналом (МАУП),  

2007



�

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Одним зі шляхів розвитку економіки є вдосконалення інформа-
ційного забезпечення управління, в основу якого покладено бухгал-
терський облік як визначальну складову національної облікової сис-
теми, що регулюється державою.

Проблеми бухгалтерського обліку набувають щодалі важливіше 
методологічне і практичне значення, що зумовлює необхідність забез-
печення єдності методів обчислення системи фінансових показників 
і належне інформаційне подання шляхом технічної, організаційно-
управлінської та економічної єдності. Адже якість облікового забез-
печення є чинником ефективності виробництва, що підтверджується 
юридичними і нормативними вимогами щодо обов’язковості ведення 
обліку на підприємствах. 

З метою вдосконалення методичного забезпечення практичної 
підготовки та самостійної роботи спеціалістів і магістрів за напрямом 
“Економіка і підприємництво” складено ситуаційні завдання і тести 
для самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтерський об-
лік”.

У програму входять завдання для самостійної роботи з метою за-
кріплення теоретичних знань і сформованих практичних навичок, а 
також тести для перевірки засвоєння матеріалу. Проблемні ситуації 
орієнтовані на певний рівень знань студентом бухгалтерського облі-
ку та фінансової звітності. На основі аналізу ситуацій студенти по-
винні внести пропозиції щодо поліпшення ведення бухгалтерського 
обліку на конкретному підприємстві, мінімізації податків, зміцнення 
фінансового стану підприємства, виявлення резервів, зниження собі-
вартості продукції, розробки заходів підвищення ефективності уп-
равління оборотним капіталом. 

При виконанні самостійного завдання передбачено складання 
журналу реєстрації господарських операцій за звітний період, розра-
хунок оборотів за рахунками, сальдо на кінець місяця, складання обо-
ротного балансу із синтетичних рахунків та бухгалтерської звітності 
за звітний період. 

Назва підприємств, місця їх розташування, прізвища посадових 
осіб, цифрові та інші наведені далі дані умовні, а тому не можуть вва-
жатись довідковим матеріалом.
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ТЕМА  1.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК  У  ПРОМИСЛОВОСТІ

Опорний конспект, матеріали лекцій.

Питання для самоконтролю
 1. Який стандарт визначає методологію формування в обліку ін-

формації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій 
звітності і яка його структура?

 2. За якими ознаками можна класифікувати витрати відповідно до 
вимог П(С)БО 16?

 �. Що не визнається витратами і не включається у Звіт про фінан-
сові результати?

 �. Як класифікуються витрати за способами зарахування на собі-
вартість окремих видів продукції?

 5. Які витрати належать до поточних та одноразових?
 6. Як розподіляються загальновиробничі витрати?
 7. З яких елементів складається виробнича собівартість продукції?
 8. Заключний етап обліку витрат і обчислення собівартості одиниці 

продукції.
 9. Що є об’єктом калькуляції? Як формується собівартість продук-

ції?
 10. Що належить до складових собівартості готової продукції у про-

мисловості?

Тести
 1. Види  витрат  залежать  від  обсягу  виробництва  продукції 

так:

 1) витрати на оплату праці робітників-відрядників виробничих 
підрозділів;

 2) амортизація основних засобів загальногосподарського призна-
чення;

 �) витрати на оренду та утримання приміщень;
 �) витрати на обов’язкове страхування майна.

 2. Нарахування  заробітної  плати  адміністрації  цехів  відобра-
жується таким записом:

 1) Д-т 91 К-т 661;
 2) Д-т 2� К-т 661;
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 �) Д-т 92 К-т 661;
 �) Д-т 9� К-т 661.

 3.  Нарахування  зносу  основних  засобів  загальновиробничого 
призначення відображається таким записом:

 1) Д-т 2� К-т 1�1;
 2) Д-т 91 К-т 1�1;
 �) Д-т 10 К-т 1�1;
 �) Д-т 9� К-т 1�1.

 4.  Нарахування  витрат  з  доставки  товарів  постачальником 
відображається в обліку так:

 1) Д-т 28 К-т 6�;
 2) Д-т 9� К-т 6�;
 �) Д-т 2� К-т 6�;
 �) Д-т 6� К-т 28.

 5.  Списання  загальногосподарських  витрат  відображається 
в обліку таким записом:

 1) Д-т 79 К-т 92;
 2) Д-т 2� К-т 92;
 �) Д-т �� К-т 92;
 �) Д-т 80 К-т 92.

 6.  Фактична собівартість готової продукції визначається шля-
хом:

 1) додавання до виробничої собівартості загальновиробничих змін-
них та постійних розподілених витрат;

 2) узагальненням всіх витрат на виробництво;
 �) вирахування із виробничої собівартості залишків незавершеного 

виробництва;
 �) додавання до цехової собівартості витрат з реалізації продукції.



6

 7.  Списання  тари  і  тарних  матеріалів,  використаних  для 
продажу продукції, відображається в обліку таким записом:

 1) Д-т 9� К-т 20�;
 2) Д-т 90 К-т 20�;
 �) Д-т 9�9 К-т 20�;
 �) Д-т 26 К-т 20�.

 8.  Списано собівартість наданих послуг (виконаних робіт):
 1) Д-т 791 К-т 90�;
 2) Д-т 791 К-т ��;
 �) Д-т 90� К-т 26;
 �) Д-т 26 К-т 2�.

 9.  На  зменшення  фінансового  результату  від  операційної 
діяльності віднесено суми адміністративних витрат:

 1) Д-т 92 К-т 66;
 2) Д-т 9� К-т 201;
 �) Д-т 79 К-т 92;
 �) Д-т 79 К-т 9�.

 10. Фактична  виробнича  собівартість  продукції  визначається 
на рахунку:

 1) 90 “Собівартість реалізації”;
 2) 91 “Загальновиробничі витрати”;
 �) 92 “Адміністративні витрати”;
 �) 2� “Виробництво”.

 11. Оприбуткування готової продукції відображається в обліку 
таким записом:

 1) Д-т 26 К-т 2�;
 2) Д-т 26 К-т 91;
 �) Д-т 26 К-т 92;
 �) Д-т 26 К-т �6.
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 12. Витрати на транспортування сировини включаються:

 1) до загальновиробничих витрат;
 2) загальногосподарських витрат;
 �) первісної вартості сировини;
 �) витрат на виробництво.

 13. Залишок  готової  продукції  показується  в  балансі  за  такою 
оцінкою:

 1) планова собівартість;
 2) фактична виробнича собівартість;
 �) договірними цінами;
 �) найвищої вартості реалізації.
 
14. При  списанні  витрат  на  управління  цехом  на  рахунках  ро-

биться такий запис:

 1) Д-т 2� К-т 91, Д-т 92 К-т 91;
 2) Д-т 92 К-т 91;
 �) Д-т 26 К-т 91;
 �) Д-т 2� К-т 91, Д-т 90 К-т 91.
 
15. Дебетовий оборот рахунка 90 “Собівартість реалізації про-

дукції” означає:

 1) виробничу собівартість реалізованої продукції;
 2) планову собівартість реалізованої продукції;
 �) справедливу вартість реалізованої продукції;
 �) фактичну собівартість реалізованої продукції.

 16. Фактична собівартість готової продукції визначається шля-
хом:

 1) додавання до виробничої собівартості загальновиробничих змін-
них та постійних розподілених витрат;

 2) узагальнення всіх витрат на виробництво;
 �) вирахування з виробничої собівартості залишків незавершеного 

виробництва;
 �) додавання до цехової собівартості витрат з реалізації продукції.
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17. Готова  продукція  в  момент  її  відвантаження  включається 
в обсяг реалізації таким записом:

 1) Д-т 701 К-т 26;
 2) Д-т �6 К-т 701;
 �) Д-т �1 К-т 702;
 �) Д-т 901 К-т 26.

18. Готова  продукція,  вироблена  із  здавальницької  сировини,  ві-
дображається в обліку так:

 1) Д-т 26 К-т 701;
 2) Д-т 26 К-т 206;
 �) Д-т 91 К-т 201;
 �) Д-т 26 К-т 901.

 19. Для  ведення  обліку  витрат  за  статтями  при  журнально- 
ордерній формі обліку використовується такий реєстр:

 1) сальдова відомість;
 2) групувальна відомість;
 �) головна книга;
 �) меморіальний ордер.

 20. Сума  перевищення  облікової  вартості  готової  продукції  над 
її фактичною собівартістю відображається в обліку таким 
записом:

 1) Д-т 2� К-т 26;
 2) Д-т 26 К-т 2� сторно;
 �) Д-т 26 К-т 719;
 �) Д-т 9�9 К-т 26.

Цілі завдання
Формування навичок складання оборотного балансу, журналу 

реєстрації господарських операцій, вивчення складу і групування 
витрат у будівництві, вивчення порядку калькулювання фактичної 
собівартості виконаних робіт і визначення фінансових результатів на 
промислових підприємствах. 
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Необхідно:

 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний пе-
ріод, вказати кореспондуючі рахунки.

 2. Рознести господарські операції за рахунками синтетичного облі-
ку.

 �. Скласти оборотний баланс із синтетичних рахунків за звітний пе-
ріод.

 �. Скласти Баланс підприємства станом на кінець звітного періоду.
 5. Скласти Звіт про фінансові результати за звітний період.

Коротка характеристика об’єкта

Підприємство ЗАТ “Джерело” з виробництва верстатів розта-
шоване в Чернівцях на вул. Червоноармійська, 1/21; середня кіль-
кість працівників — 12 (у тому числі 5 жінок), код банку — 500151, 
розрахунковий рахунок — 66001005599007 у банку “Укрінбанк”, 
ЄДРПОУ — �11��59�, КОАТУУ — 18101�6�00, ЗКГНГ — 15�20, 
КВЕД — 21.10.0, керівник підприємства — А. В. Романовський, голов-
ний бухгалтер — Р. Л. Москалюк.

Матеріал  для  виконання  завдання

оборотно-сальдовий баланс за січень 200_ р.

Показник

сальдо 
на початок

оборот 
за місяць

сальдо 
на кінець

д к д к д к

1 2 � � 5 6 7

10 “Основні засоби” 1200000

10� “Будинки та споруди”
10� “Машини та обладнання”
105 “Транспортні засоби”

500000
�00000
�00000

1�1 “Знос основних засобів”
1�1/� “Будинки та споруди”
1�1/� “Машини та обладнання”
1�1/5 “Транспортні засоби”

�02000
100000
120000
182000

1� “Довгострокові фінансові 
інвестиції”

68000
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1 2 � � 5 6 7

20 “Виробничі запаси”
201 “Сировина і матеріали”
20� “Паливо”
207 “Запасні частини”

43500
10000
20000
1�500

2� “Виробництво” 
2�1 “Виробництво верстатів 
КС-10”

14500

6000

�02 “Каса в іноземній валюті” 1100

�11 “Поточні рахунки в націо-
нальній валюті” 70000

�12 “Поточні рахунки в інозем-
ній валюті” 6000

�72 “Розрахунки з підзвітними 
особами” 1000

�0 “Статутний капітал” �56000

�2 “Додатковий капітал” �80600

�� “Резервний капітал” �000

�� “Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)” 20000

�6 “Неоплачений капітал” 10000

50 “Довгострокові позики” �000

521 “Зобов’язання за облігаціями” �000

60 “Короткострокові позики” 5000

6� “Розрахунки з постачальни-
ками та підрядниками” 8000

6�1 “Розрахунки за податками” 
(Податок з доходів фізичних 
осіб) �000

65 “Розрахунки за страхуван-
ням” 12000

66 “Розрахунки з оплати праці” 5000

685 “Розрахунки з іншими 
кредиторами” �000

Разом 1405600 1405600
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реєстр господарських операцій зат “джерело” за січень 200_ р.

№
пор.

зміст господарської операції 
та підстава для її виконання

кореспондуючі 
рахунки сума, 

грн.
д к 

1 2 � � 5

1 Виписка банку від 02.01.200   р.
Перераховано кошти ЗАТ “Альфа” 
за поставку МШП
Нараховано податковий кредит з ПДВ

�6000

?

2 Товарно-транспортна накладна № 56 від 
05.01.200   р.
Одержано МШП від ЗАТ “Альфа”
Списано суму податкових розрахунків 
з податкового кредиту з ПДВ

25000

?

� Накладна від 10.01.200   р.
 Відпущено у виробництво на виготовлен-
ня верстатів КС-10, КС-20:
• сировина і матеріали
• паливо (на технічні потреби)
• запасні частини (на ремонт загальнови-
робничого обладнання)
• МШП
на загальновиробничі потреби
на утримання адміністративного 
персоналу
на витрати, пов’язані зі збутом готової 
продукції

5000
9000

10000

5000

�000

�000

� Розрахунок нарахування оплати праці 
працівникам
Нараховано заробітну плату працівникам 
за виробництво верстатів КС-10 за звітний 
період:
• 1� працівникам по 800 грн;
• 11 працівникам по 200 грн

?
?

5 Утримано із заробітної плати:
• внески до Пенсійного фонду
• внески до Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності
• внески до Фонду страхування на випа-
док безробіття
• податок з доходів фізичних осіб

?

?

?
?

6 Зведена відомість нарахування та розподі-
лу оплати праці та відрахувань від неї за 
об’єктами обліку
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1 2 � � 5

Здійснено відрахування на соціальні 
заходи: 
• до Пенсійного фонду 
• до Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності
• до Фонду страхування на випадок 
безробіття
• до Фонду страхування від нещасних 
випадків (1,10 %)

?

?

?

?

7 Акт дооцінки від 20.01.200   р. 
Дооцінено вартість вантажного автомо-
біля, який раніше не уцінювали
Первісна вартість — 2000 грн
Сума накопиченого зносу
(до моменту переоцінки) — 500 грн
Справедлива вартість — �000 грн
Відображено суму дооцінки первісної 
вартості вантажного автомобіля 
Відображено суму дооцінки зносу ван-
тажного автомобіля 

?

?

8 Відомість нарахування амортизації від 
�0.0�.200   р.
Нарахована амортизація на основні 
засоби 1 групи за І квартал 2005 р. по-
датковим методом:
• будинки та споруди загальновироб-
ничого призначення 
• машини та обладнання адміністра-
тивного призначення

?

?

9 Відомість розподілу
Списано загальногосподарські витрати 
на виробництво верстатів КС-10 ?

10 Відомість випуску 
Відпущено з виробництва готову про-
дукцію за фактичною собівартістю:
верстати КС-10 — 10 шт. ?

11 Товарно-транспортна накладна № 2� від 
25.0�.200   р.
• Відвантажено верстати С-10 ТОВ 
“Пріма” за продажними цінами
• Відображено податкові зобов’язання 
з ПДВ у вартості відвантаженої продук-
ції
Списано собівартість відвантаженої 
продукції

?

?

?
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12 Довідка бухгалтерії
Відображення податку на прибуток 
та фінансових результатів діяльності 
за звітний період:
• списуються на фінансові результати 
доходи від реалізації продукції
• списується на фінансові результати 
собівартість реалізованої продукції
• списуються на фінансові результати 
адміністративні витрати
• списуються на фінансові результати 
витрати на збут
• нараховано податок на прибуток
• списується на фінансові результати 
податок на прибуток
• визначення та списання результату 
діяльності за звітний період

?

?

?
?

?

?

1� Розрахунок бухгалтерії
9 % нерозподіленого прибутку звітного 
періоду спрямовано на поповнення 
резервного фонду ?

ТЕМА  2.  ОБЛІК  У  БУДІВЕЛЬНОМУ  ВИРОБНИЦТВІ

Опорний конспект, матеріали лекцій.

Питання для самоконтролю
 1. Яке положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає ме-

тодологічні засади формування інформації про витрати і доходи, 
пов’язані з виконанням будівельних контрактів?

 2. Основні завдання обліку будівельного виробництва.
 �. Особливості обліку оплати праці в будівництві.
 �. Якими документами оформлюються виконані та здані будівель-

но-монтажні роботи.
 5. Які витрати не включаються до складу витрат за будівельним 

контрактом.
 6. Склад адміністративних витрат у будівництві.
 7. На якому рахунку обліковуються будівельні матеріали? Охарак-

теризуйте цей рахунок.
 8. За яких умов кінцевий фінансовий результат за будівельним кон-

трактом може бути достовірно оцінений?
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 9. Яка інформація про будівельні контракти наводиться у приміт-
ках до фінансової звітності.

 10. Що таке контракт з фіксованою ціною.

Тести
 1.  Втрати від браку списують на собівартість продукції:

 1) Д-т 2� К-т 2�;
 2) Д-т 92 К-т 2�;
 �) Д-т 2� К-т 66;
 �) Д-т 66 К-т 2�.

 2.  Відображено  вартість  витрачених  матеріалів  на  будівниц-
тво об’єктів:

 1) Д-т 2� К-т 20;
 2) Д-т 20 К-т 2�;
 �) Д-т 2� К-т 2�;
 �) Д-т 2� К-т 685.

 3.  Списання  собівартості  зданих  замовнику  будівельно-мон-
тажних робіт:

 1) Д-т 90� К-т 2�;
 2) Д-т 2� К-т 26;
 �) Д-т 2� К-т 61;
 �) Д-т 2� К-т 66.

 4.  Розподілені  загальновиробничі  витрати  зараховують  на  ви-
робничу собівартість продукції:

 1) Д-т 2� К-т 91;
 2) Д-т 90 К-т 91;
 �) Д-т 79 К-т 91;
 �) Д-т 91 К-т 1�.

 5.  Нараховано амортизацію машин і механізмів:

 1) Д-т 91 К-т 1�1;
 2) Д-т 9� К-т 1�1;
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 �) Д-т 92 К-т 1�1;
 �) Д-т 2� К-т 1�1.

 6.  Списання фактичної собівартості будівельної продукції:

 1) Д-т 901 К-т 2�;
 2) Д-т 90� К-т 91;
 �) Д-т 90� К-т 2�;
 �) Д-т 2� К-т 901.

 7. Списання  собівартості  зданого  об’єкта  будівництва  на  фі-
нансові результати:

 1) Д-т 791 К-т 90�;
 2) Д-т 791 К-т 901;
 �) Д-т 70� К-т 791;
 �) Д-т 70� К-т 6�1.

 8. Оплата робіт здійснюється на підставі підписаних замовни-
ком:

 1) довідок про вартість виконаних відрядних робіт;
 2) акту приймання виконаних підрядних робіт;
 �) довідок про вартість виконаних відрядних робіт, акту приймання 

виконаних підрядних робіт;
 �) акту приймання-передавання.

 9. На  кошторисну  вартість  зданого  об’єкта  будівництва,  ре-
монту:

 1) Д-т �6 К-т 70�, Д-т 70� К-т 6�1;
 2) Д-т �2 К-т 91;
 �) Д-т �6 К-т 701, Д-т 701 К-т 6�1;
 �) Д-т 901 К-т 91.
 
10. Списується сума доходу від реалізації зданого об’єкта будів-

ництва на фінансові результати:

 1) Д-т 701 К-т 791;
 2) Д-т 2� К-т 91;
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 �) Д-т 70� К-т 791;
 �) Д-т 791 К-т 901.
 
11. Загальновиробничі витрати включають:

 1) витрати на перевезення працівників будівельної організації до 
місця роботи та у зворотному напрямі;

 2) амортизація нетитульних тимчасових споруд;
 �) витрати на ремонт, технічний нагляд і технічне обслуговування;
 �) витрати на оплату праці робітників, що виконують будівельно-

монтажні роботи.
 
12. Бухгалтерський запис Д-т 151 К-т 205 означає:

 1) відпуск матеріалів на сторону;
 2) списання матеріалів у виробництво;
 �) списання будівельних матеріалів, використаних на будівництво 

об’єкта основних засобів;
 �) списання будівельних матеріалів за рахунок раніше нарахованого 

резерву.
 
13. Відображено  вартість  будівельно-монтажних  робіт,  вико-

наних субпідрядником:

 1) Д-т �61 К-т 70�;
 2) Д-т 2� К-т 6�1;
 �) Д-т 2� К-т 91;
 �) Д-т 90� К-т 2�.
 
14. Отримано премію за введення об’єкта в експлуатацію:

 1) Д-т �11 К-т 70�;
 2) Д-т �61 К-т 70�;
 �) Д-т �11 К-т 701;
 �) Д-т 70� К-т 6�1.

 15. До інших операційних витрат, які не включаються в собівар-
тість будівельно-монтажних робіт, можна зарахувати:

 1) витрати на утримання основних засобів;
 2) оплата послуг консультаційного та інформаційного характеру;
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 �) визнані штрафи, пені, неустойка;
 �) витрати на ремонт, технічний огляд.

Цілі завдання

Складання оборотного балансу, журналу реєстрації господарських 
операцій, вивчення складу і групування витрат у будівництві, поряд-
ку калькулювання фактичної собівартості виконаних робіт і визна-
чення фінансових результатів у будівельному виробництві.

Необхідно:

 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний пе-
ріод, вказати кореспондуючі рахунки.

 2. Рознести господарські операції за рахунками синтетичного облі-
ку.

 �. Розрахувати обороти за рахунками і визначити сальдо на кінець 
місяця.

 �. Скласти оборотний баланс із синтетичних рахунків за звітний пе-
ріод.

 5. Скласти Баланс підприємства станом на кінець звітного періоду.
 6. Скласти Звіт про фінансові результати за звітний період.

Коротка характеристика об’єкта

Підприємство ВАТ “Елітбудмонтаж”, що виконує будівельно-
монтажні роботи, розташоване в Чернівцях на вул. Червоноармійсь-
ка, 5/21; середня кількість працівників — 2� (у тому числі 8 жінок); 
код банку — �00151, розрахунковий рахунок — �500100559007 у бан-
ку “Укрінбанк”; галузь — будівництво, вид економічної діяльності — 
будівництво, торгівля, ЄДРПОУ — �11��59�, КОАТУУ — 18101�6�00, 
ЗКГНГ — 15�20, КВЕД 21.10.0, керівник підприємства — О. П. Сто-
рожук, головний бухгалтер — Л. Л. Оліярник.



18

Матеріал для виконання завдання

оборотно-сальдовий баланс на 1 січня 200_ р.

Показник
сальдо на початок 

оборот за 
січень 

сальдо на 
кінець

д к д к д к

1 2 � � 5 6 7

10 “Основні засоби” 1100000

1�1 “Знос основних засобів” 302000

1� “Довгострокові фінансові 
інвестиції”

68000

20 “Виробничі запаси”
201 “Сировина і матеріали”
20� “Паливо”
20� “Тара і тарні матеріали”
205 “Будівельні матеріали”

60�000
100000
�00000

�000
200000

2� “Виробництво” 100000

�0 “Каса” 1000

�11 “Поточні рахунки в націо-
нальній валюті” 70000

�12 “Поточні рахунки в інозем-
ній валюті” 60000

�0 “Статутний капітал” 1177600

�2 “Додатковий капітал” �80600

�� “Резервний капітал” �000

�� “Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)” 16000

�6 “Неоплачений капітал” �200

50 “Довгострокові позики” �000

51 “Довгострокові векселі 
видані” �000

60 “Короткострокові позики” 2000

6� “Розрахунки з постачальни-
ками та підрядниками” 5000

6�1 “Розрахунки за податками” 
(Податок з доходів фізичних 
осіб) �000



19

1 2 � � 5 6 7

65 “Розрахунки за страхуван-
ням”

2000

66 “Розрахунки з оплати праці” 5000

67 “Розрахунки з учасниками” �000

Разом 2007200 2007200

реєстр господарських операцій ват “елітбудмонтаж” за 200_ р.

№
пор.

зміст господарської операції 
та підстава для її проведення

кореспондуючі 
рахунки сума, грн

д к 

1 2 � � 5

1 Товарно-транспортна накладна № 2�1�
Отримано і оприбутковано на склад буді-
вельні матеріали від ТОВ “Промінь” на за-
гальну суму 5�000 грн, у тому числі:
• вартість будівельних матеріалів
• ПДВ 

�5000,00
?

2 Розрахунок бухгалтерії
Нараховано штрафи, пені, неустойки за 
порушення з боку постачальників госпо-
дарських договорів �000,00 

� Рахунок-фактура
Відображено вартість послуг з оформлен-
ня документації щодо земельної ділянки 
під забудову
Податковий кредит з ПДВ

2000,00
?

� Виписка банку
Оплачено рахунок за послуги з оформлен-
ня відведення земельної ділянки 1000,00

5 Рахунок-фактура
Відображено вартість послуг проектно-по-
шуковій організації 
Податковий кредит з ПДВ

2500,00
?

6 Відомість руху матеріалів
Відпущено зі складу на будівельний об’єкт 
будівельні матеріали за середньозважени-
ми купівельними цінами 150000,00
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7 Відомість нарахування амортизації:
1. Нарахована амортизація основних 
засобів за звітний період
Віднесено амортизаційні відрахування до 
витрат будівництва об’єкта 

60000

8 Розрахунок нарахування оплати праці 
працівникам
Нараховано заробітну плату за звітний мі-
сяць 20 зайнятим виробництвом продукції 
працівникам по 700 грн, � — по 200 грн

9 Утримано із заробітної плати:
• внески до Пенсійного фонду
• внески до Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності
• внески до Фонду страхування на випа-
док безробіття
• податок з доходів фізичних осіб
Загальна соціальна пільга (м.з/п )

10 Зведена відомість нарахування та розподі-
лу оплати праці та відрахувань від неї за 
об’єктами обліку
Здійснено відрахування на соціальні 
заходи: 
• до Пенсійного фонду 
• до Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності
• до Фонду страхування на випадок 
безробіття
• до Фонду страхування від нещасних 
випадків (1,29 %)

11 Нараховано комунальний податок

12 Акт приймання виконаних робіт
Здано замовникам виконані будівельні 
роботи з будівництва об’єкта № 1 за кош-
торисною вартістю 
Відображено податкове зобов’язання з 
ПДВ
Списано фактичні витрати виконаних 
робіт за об’єктом № 1

�20000

70000

26���7,�2

1� Виписка банку
Надійшла оплата від замовника �20000
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1� Акт приймання-передавання основних 
засобів
Введено в експлуатацію машини і ме-
ханізми одержані як внесок до статутного 
капіталу 6000,00

15 Довідка бухгалтерії
Відображення податку на прибуток та фі-
нансових результатів діяльності за звітний 
період:
• списуються на фінансові результати 
доходи від реалізації продукції
• списуються на фінансові результати інші 
операційні доходи
• списується на фінансові результати 
собівартість реалізованої продукції
• списуються на фінансові результати 
адміністративні витрати
• списуються на фінансові результати інші 
витрати 
• списуються на фінансові результати 
фінансові витрати
• нараховано податок на прибуток
• списується на фінансові результати 
податок на прибуток
• визначення та списання результату 
діяльності за звітний період

?

?

?

?

?

?
?

?

?

16 10 % нерозподіленого прибутку звітно-
го періоду спрямовано на нарахування 
дивідендів ?

17 Відображено збільшення статутного 
капіталу за рахунок сум нарахованих 
дивідендів ?

ТЕМА  3.  ОБЛІК  НА  ПІДПРИЄМСТВАХ  АВТОТРАНСПОРТУ

Опорний конспект, матеріали лекцій.

Питання для самоконтролю
 1. Первинні документи з обліку основних засобів АТП?
 2. Якими документами оформлюють облік палива в АТП?
 �. Як на АТП організовують облік запасних частин і агрегатів?
 �. Як групуються витрати АТП за статтями калькуляції?
 5. Як розподіляються загальновиробничі витрати?
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 6. На якому субрахунку обліковуються доходи від реалізації пос-
луг? Охарактеризуйте його.

 7. Основна кореспонденція рахунків з обліку палива.
 8. Кореспонденція рахунків з обліку витрат і реалізації послуг 

АТП.
 9. Чим відрізняється поточний ремонт від капітального?
 10. Як визначається фінансовий результат на АТП?

Тести
 1. На суму дооцінки палива і мастильних матеріалів:

 1) Д-т 20� К-т 20�;
 2) Д-т 20� К-т 6�1;
 �) Д-т 20� К-т 719;
 �) Д-т 20� К-т �2�.

 2. Надходження запасних частин внаслідок ліквідації основних 
засобів:

 1) Д-т 207 К-т 2�;
 2) Д-т 207 К-т 6�1;
 �) Д-т 9�7 К-т 207;
 �) Д-т 207 К-т 7�6.

 3. Визнання доходу від реалізації автотранспортних послуг:

 1) Д-т �61 К-т 70�;
 2) Д-т �11 К-т 701;
 �) Д-т �01 К-т 65�;
 �) Д-т 70� К-т 6�1.

 4. На вартість нестачі паливно-мастильних матеріалів:

 1) Д-т 20� К-т 719;
 2) Д-т 9�6 К-т 20�;
 �) Д-т 9�7 К-т 20�;
 �) Д-т �72 К-т 20�.
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 5. Списуються матеріали для ремонту автомобільних шин:

 1) Д-т 2� К-т 201�
 2) Д-т 2� К-т 207;
 �) Д-т 207 К-т 207;
 �) Д-т 20� К-т 719.

 6. Оприбутковано запасні частини, купівля за готівковий розра-
хунок підзвітною особою:

 1) Д-т 207 К-т �72;
 2) Д-т 207 К-т 6�1;
 �) Д-т �72 К-т �01;
 �) Д-т 207 К-т 671.

 7. Оприбутковано на склад паливо, отримане безкоштовно:

 1) Д-т 207 К-т �2�;
 2) Д-т 20� К-т �22;
 �) Д-т 207 К-т 719;
 �) Д-т 20� К-т 716.

  8.  Списується сума витрат, яка припадає на реалізовані палив-
но-мастильні матеріали:

 1) Д-т 90 К-т 282;
 2) Д-т 79 К-т 90;
 �) Д-т 79 К-т 9�;
 �) Д-т 712 К-т 79.

 9. Відображено  відшкодування  витрат  та  перевитрат  палива 
за рахунок водія:

 1) Д-т �75 К-т 20�;
 2) Д-т 661 К-т 20�;
 �) Д-т ��� К-т 20�;
 �) Д-т 92 К-т 20�.
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 10. Оприбутковано талони на бензин:

 1) 08;
 2) 05;
 �) 072;
 �) 09.

Цілі завдання

Складання оборотного балансу, журналу реєстрації господарських 
операцій, вивчення складу і групування витрат на автотранспортних 
підприємствах, порядку калькулювання фактичної собівартості на-
даних автотранспортних послуг і визначення фінансових результатів 
автотранспортного підприємства.

Необхідно:
 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний пе-

ріод, вказати кореспондуючі рахунки.
 2. Рознести господарські операції за рахунками синтетичного облі-

ку.
 �. Скласти оборотний баланс з синтетичних рахунків за звітний пе-

ріод.
 �. Скласти Баланс підприємства станом на кінець звітного періоду.
 5. Скласти Звіт про фінансові результати за звітний період.

Коротка характеристика об’єкта
Підприємство ВАТ “Укравторанс”, що надає автотранспортні пос-

луги, розташоване в Чернівцях на вул. Головна, 1/21; середня кіль-
кість працівників — 22 (у тому числі 5 жінок), код банку — 500151, 
розрахунковий рахунок — 66001005599007 у банку “Укрінбанк”, 
ЄДРПОУ — �11��59�, КОАТУУ — 18101�6�00, ЗКГНГ — 15�20, 
КВЕД — 21.10.0, керівник підприємства — В. К. Савчук, головний 
бухгалтер — І. П. Ватаманюк.
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Матеріал для виконання завдання
оборотно-сальдовий баланс на 1 січня 200_ р.

Показник
сальдо на початок 

оборот 
за січень 

сальдо 
на кінець

д к д к д к

1 2 � � 5 6 7

10 “Основні засоби” 1100000

1�1 “Знос основних засобів” �02000

1� “Довгострокові фінансові 
інвестиції” 68000

20 “Виробничі запаси”
201 “Сировина і матеріали”
20� “Паливо”
20� “Тара і тарні матеріали”
205 “Будівельні матеріали”
207 “Запасні частини”

60�000
100000
�00000

�000
100000
100000

2� “Виробництво”
231 “Транспортно-експедиційні 
роботи виконані вантажним 
автомобілем”
232 “Ремонтні роботи виконані 
ремонтною майстернею”

100000

�0 “Каса” 1000

�11 “Поточні рахунки в націо-
нальній валюті” 70000

�12 “Поточні рахунки в інозем-
ній валюті” 60000

�0 “Статутний капітал” 1177600

�2 “Додатковий капітал” �00600

�� “Резервний капітал” �000

�� “Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)” 56000

�6 “Неоплачений капітал” �200

50 “Довгострокові позики” �000

51 “Довгострокові векселі 
видані” �000

60 “Короткострокові позики” 2000

6� “Розрахунки з постачальни-
ками та підрядниками” 5000
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1 2 � � 5 6 7

6�1 “Розрахунки за податками” 
(Податок з доходів фізичних 
осіб) �000

65 “Розрахунки за страхуванням” 12000

66 “Розрахунки з оплати праці” 5000

67 “Розрахунки з учасниками” �000

Разом 1977200 1977200

реєстр господарських операцій ват “укравтотранс” за 200_ р.

№
пор.

зміст господарської операції та підстава 
для її виконання

кореспондуючі 
рахунки сума, 

грн
д к 

1 2 � � 5

1 Розрахунок нарахування амортизації за 
2005 р.
Нарахувати амортизацію виробничим мето-
дом вантажного автомобіля:
• первісна вартість — �0000,00 грн
• ліквідаційна вартість — 10000,00 грн
• норма пробігу двигуна — 50000 км
• пробіг двигуна за звітний період —
10000 км

?

2 Розрахунок нарахування оплати праці 
працівникам:
нараховано заробітну плату за звітний 
період:
• 10 працівникам по 800 грн, за транспорт-
ні, транспортно-експедиційні та інші робо-
ти, виконані вантажним автотранспортом
• 15 працівникам по 200 грн, за ремонтні та 
інші роботи, виконані ремонтною майстернею

?

?

� Утримано із заробітної плати:
• внески до Пенсійного фонду
• внески до Фонду соціального страхуван-
ня з тимчасової втрати працездатності
• внески до Фонду страхування на випадок 
безробіття
• податок з доходів фізичних осіб

?

?

?
?
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1 2 � � 5

� Зведена відомість нарахування та розподі-
лу оплати праці та відрахувань від неї за 
об’єктами обліку
Здійснено відрахування на соціальні 
заходи: 
• до Пенсійного фонду 
• до Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності
• до Фонду страхування на випадок без-
робіття
• до Фонду страхування від нещасних 
випадків (1,29 %)

?
?

?

?

5 Нараховано комунальний податок ?

6 Внутрішня накладна № �5 
Списано запасні частини та ремонтні ма-
теріали витрачені:
• у процесі експлуатації вантажного авто-
транспорту 
• на ремонтні роботи, виконані в ремонтній 
майстерні

1�00

1�00

7 Нараховано замовникам:
• за транспортні, транспортно-експеди-
ційні та інші роботи, виконані вантажним 
автотранспортом
• ремонтні та інші роботи, виконані ремонт-
ною майстернею
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ
Списуються на фінансові результати дохо-
ди від наданих робіт, послуг

80000

�0000
?

?

8 Списано фактичну собівартість ремонт-
них та інших робіт, виконаних ремонтною 
майстернею:
• для сторонніх замовників
• для власних потреб (ремонту вантажного 
автотранспорту)

2061,80

2000

9 Визначена і списана фактична собівартість 
транспортних та транспортно-експедицій-
них робіт, виконаних вантажним автотран-
спортом 
Примітка: незавершених робіт на кінець 
звітного періоду немає ?

10 Списується на фінансові результати собі-
вартість реалізованих робіт і послуг ?
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1 2 � � 5

11 Довідка бухгалтерії
Відображення податку на прибуток та фі-
нансових результатів діяльності за звітний 
період:
• списуються на фінансові результати 
адміністративні витрати
• нараховано податок на прибуток
• списується на фінансові результати пода-
ток на прибуток
• визначення та списання результату діяль-
ності за звітний період

?
?

?

?

12 9 % нерозподіленого прибутку звітного 
періоду спрямовано на поповнення резерв-
ного фонду ?

ТЕМА  4.  ОБЛІК  У  СІЛЬСЬКОМУ  ГОСПОДАРСТВІ

Опорний конспект, матеріали лекцій.

Питання для самоконтролю

 1. З чим пов’язані особливості обліку в сільському господарстві?
 2. Статті калькуляції витрат у сільському господарстві.
 �. Як ведеться облік загальновиробничих та загальногосподарських 

витрат?
 �. Як визначається собівартість готової продукції у тваринництві?
 5. На якому рахунку ведеться облік тварин? Охарактеризуйте цей 

рахунок.
 6. Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції в рослинниц-

тві.
 7. Якими основними документами оформляється рух тварин?
 8. Як розраховується приріст тварин?
 9. Як звітують МВО про рух кормів і який контроль здійснюється 

за їх використанням?
 10. Хто є платниками фіксованого господарського податку і від яких 

податків він звільняє сільськогосподарське підприємство?
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Тести

 1. Оприбутковано приріст молодняка тварин та тварин на від-
годівлі:

 1) Д-т 21 К-т 2�;
 2) Д-т 28 К-т 2�;
 �) Д-т 2� К-т 21;
 �) Д-т 21 К-т 719.

 2. Оприбутковано вибракувану худобу:

 1) Д-т 21 К-т 6�1;
 2) Д-т 21 К-т 65;
 �) Д-т 21 К-т 107;
 �) Д-т 107 К-т 155.

 3. Реалізовано тварин м’ясокомбінату:

 1) Д-т 155 К-т 211;
 2) Д-т �71 К-т �11;
 �) Д-т �61 К-т 701;
 �) Д-т �11 К-т �61.

 4. Списано на фінансові результати вартість загиблих тварин:

 1) Д-т �75 К-т 6�1;
 2) Д-т 9�7 К-т 21;
 �) Д-т 791 К-т 9�7;
 �) Д-т 79� К-т 991.

 5. Списується вартість тварин на реалізацію:

 1) Д-т 901 К-т 21;
 2) Д-т 791 К-т 901;
 �) Д-т 716 К-т 791;
 �) Д-т 9�7 К-т 21.
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 6. Витрачено корми для відгодівлі тварин:

 1) Д-т 2� К-т 208;
 2) Д-т 208 К-т 2�;
 �) Д-т 208 К-т 79;
 �) Д-т 208 К-т 6�1.

 7. Оприбуткована готова продукція як насіння:

 1) Д-т 26 К-т 2�;
 2) Д-т 208 К-т 27;
 �) Д-т 208 К-т 2�;
 �) Д-т 2� К-т 208.

 8. Списано худобу на забій:

 1) Д-т 2� К-т 21;
 2) Д-т 10 К-т 152;
 �) Д-т 9�7 К-т 21;
 �) Д-т 901 К-т 21.

 9. Оприбуткований придбаний молодняк у населення за рахунок 
підзвітних сум:

 1) Д-т 21 К-т �72;
 2) Д-т 21 К-т 2�;
 �) Д-т �01 К-т �72;
 �) Д-т �7� К-т 6�1.
 
 10. Віднесено на позабалансовий рахунок вартість загиблої тва-

рини:

 1) 05;
 2) 08;
 �) 072;
 �) 075.

Цілі завдання
Складання оборотного балансу, журналу реєстрації господарських 

операцій, вивчення складу і групування витрат на автотранспортних 
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підприємствах, порядок калькулювання фактичної собівартості на-
даних автотранспортних послуг і визначення фінансових результатів 
на автотранспортному підприємстві.

Необхідно:
 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний пе-

ріод, вказати кореспондуючі рахунки.
 2. Рознести господарські операції за рахунками синтетичного облі-

ку.
 �. Скласти оборотний баланс із синтетичних рахунків за звітний пе-

ріод.
 �. Скласти Баланс підприємства станом на кінець звітного періоду.
 5. Скласти Звіт про фінансові результати за звітний період.

Коротка характеристика об’єкта
Підприємство ТОВ “Промінь” з виробництва сільськогоспо-

дарської продукції розташоване в с. Іванківці Кіцманського райо-
ну Чернівецької області, на вул. Коломийська, 1/21; середня кіль-
кість працівників — 25 (у тому числі 8 жінок), код банку — �00151, 
розрахунковий рахунок — �5001005599007 у банку “Правексбанк”, 
галузь — сільське господарство, вид економічної діяльності — ви-
робництво, торгівля, ЄДРПОУ — �11��59�, КОАТУУ — 18101�6�00, 
ЗКГНГ — 15�20, КВЕД — 21.10.0, керівник підприємства —Ю. В. Ро-
манюк, головний бухгалтер — В. І. Головатчук.

Матеріал для виконання завдання

оборотно-сальдовий баланс за 200_ р.:

Показник
сальдо на 01.01.0_ оборот 

сальдо 
на кінець
31.12.0_

д к д к д к

1 2 � � 5 6 7

10 “Основні засоби” 1200000

1�1 “Знос основних засобів” 302000

1� “Довгострокові фінансові 
інвестиції” 68000
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1 2 � � 5 6 7

20 “Виробничі запаси”
201 “Сировина і матеріали”
20� “Паливо”
20� “Тара і тарні матеріали”
205 “Будівельні матеріали”
208 “Матеріали сільськогоспо-
дарського призначення”

262000
1000
�000
�000
�000

250000

21 “Тварини на вирощуванні та 
відгодівлі”

20000

2� “Виробництво”
2�1.1 “Рослинництво (озима 
пшениця)”
2�1.2 “Рослинництво (інші куль-
тури рослинництва)” 

223400

12��00

100000

26 “Готова продукція” 1�000

27 “Продукція сільськогоспо-
дарського виробництва” 22000

�0 “Каса” 1000

�11 “Поточні рахунки в націо-
нальній валюті” 610000

�12 “Поточні рахунки в інозем-
ній валюті” �2�200

�0 “Статутний капітал” 2000000

�2 “Додатковий капітал” �80600

�� “Резервний капітал” �000

�� “Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)” 16000

�6 “Неоплачений капітал” �000

50 “Довгострокові позики” �000

51 “Довгострокові векселі 
видані” �000

60 “Короткострокові позики” 2000

6� “Розрахунки з постачальни-
ками та підрядниками” 5000

6�1 “Розрахунки за податками” 
(Податок з доходів фізичних 
осіб) 1000

65 “Розрахунки за страхуван-
ням” 2000
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66 “Розрахунки з оплати праці” �000

67 “Розрахунки з учасниками” 2�000

Разом 2846600 2846600

реєстр господарських операцій з обліку витрат та виходу 
продукції рослинництва в тов “Промінь” за звітний період 200_ р.

№
пор.

зміст господарської операції 
та підстава для її проведення

кореспондуючі 
рахунки сума, 

грн.
д к 

1 2 � � 5
1 Товарно-транспортна накладна № 2�1�

Оприбутковано паливно-мастильні ма-
теріали, що надійшли від ТОВ “Прометей” 
для весняно-польових робіт
Відображено суму ПДВ 

�800
?

2 Рахунок-фактура № 567, платіжне дору-
чення
Перераховано ТОВ “Прометей” (м. Чер-
нівці) за паливно-мастильні матеріали

�800

� Відомість нарахування амортизації:
1. Нарахована амортизація основних 
засобів за звітний період 
Віднесено амортизаційні відрахування до 
витрат:
• виробництва озимої пшениці 10000 грн 
• виробництва інших культур рослин 
15000 грн.
• адміністративних витрат 10000 грн.

Разом �5000 грн

?

� Розрахунок нарахування оплати праці 
працівникам рослинництва
Нараховано заробітну плату працівникам, 
зайнятим вирощуванням: 
• озимої пшениці
• інших культур рослинництва 

160000,00
150000,00

5 Утримано:
• податок з доходів фізичних осіб
• внески до Пенсійного фонду, Фонду 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, Фонду страхування 
на випадок безробіття

�0�00,00

10850
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6 Зведена відомість нарахування і розподі-
лу оплати праці та відрахувань від неї за 
об’єктами обліку 
Здійснено відрахування на соціальні 
заходи (до Пенсійного фонду, Фонду со-
ціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності, Фонду страхування 
на випадок безробіття):
• озимої пшениці
• інших культур рослинництва

60000,00
56250,00

7 Акти списання насіння і садівного матеріа-
лу № 1�, �5 за звітний місяць. Списується 
вартість насіння, використаного на посів 
озимої пшениці 100000,00

8 Акт № 26 про використання мінераль-
них, органічних і бактеріальних добрив, 
пестицидів і гербіцидів за звітний місяць 
Списується вартість мінеральних добрив, 
внесених під посів озимої пшениці 20000,00

9 Путівки № 1-ЗО, 106-150, 206-250 
на вивезення продукції з поля
Надійшло на центральний тік зерно ози-
мої пшениці від урожаю сорту “Ахтирчан-
ка” — 600 ц

?

Планова собівартість 1 ц зерна — 100 грн

10 Товарно-транспортні накладні № 2� 
за 5–10 числа звітного місяця 2005 р.
Податкові накладні № 56 за 5–10 числа 
звітного місяця 2005 р.
Реалізовано Чернівецькому хлібоприй-
мальному пункту 2000 ц озимої пшениці:
• за фактичною собівартістю 
• за цінами реалізації 
• нараховано податкове зобов’язання

22000
�8000

?

11 Накладна внутрішньогосподарського 
призначення № 0�9 від 2� числа звітного 
місяця 2005 р.
Відпущено з центрального току зерно 
озимої пшениці в рахунок оплати праці 
трактористам-машиністам:
• за фактичною собівартістю виробленої 
продукції
• за цінами реалізації 
• нараховано податкове зобов’язання

50000
75000

?
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12 Розрахунок визначення і розподілу від-
хилень фактичних витрат від планових за 
продукцією рослинництва
Списується різниця між плановою і фак-
тичною собівартістю виробленої продукції 
на реалізацію

10000

1� Списано чистий дохід від реалізації про-
дукції на фінансові результати ?

1� Списано собівартість реалізованої продук-
ції на фінансові результати ?

15 Списано адміністративні витрати на фі-
нансові результати ?

16 Нараховано податок на прибуток ?

17 Списано податок на прибуток на фінансові 
результати ?

18 Визначено чистий прибуток ?

План
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань

і господарських операцій підприємств та організацій

синтетичні рахунки 
(рахунки першого порядку)

синтетичні рахунки
(рахунки другого порядку) сфера 

застосування
код назва код назва

1 2 � � 5

клас 1. необоротні активи

10 Основні засоби

101 Земельні ділянки

Усі види 
діяльності

102 Капітальні витрати на поліп-
шення земель

10� Будинки та споруди

10� Машини та обладнання

105 Транспортні засоби

106 Інструменти, прилади, інвен-
тар

107 Робоча і продуктивна худоба

108 Багаторічні насадження

109 Інші основні засоби
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11
Інші необоротні 

матеріальні активи 

111 Бібліотечні фонди

Усі види 
діяльності

112 Малоцінні необоротні ма-
теріальні активи

11� Тимчасові (нетитульні) 
споруди

11� Природні ресурси

115 Інвентарна тара

116 Предмети прокату

117 Інші необоротні матеріальні 
активи

12 Нематеріальні активи

121 Права користування природ-
ними ресурсами

Усі види 
діяльності

122 Права користування майном

12� Права на знаки для товарів і 
послуг

12� Права на об’єкти промислової 
власності

125 Авторські та суміжні з ними 
права

127 Інші нематеріальні активи

1�
Знос необоротних 

активів

1�1 Знос основних засобів

Усі види 
діяльності

1�2 Знос інших необоротних 
матеріальних активів

1�� Накопичена амортизація 
нематеріальних активів

1�
Довгострокові 

фінансові інвестиції

1�1 Інвестиції пов’язаним сторо-
нам за методом обліку участі 
в капіталі

Усі види 
діяльності

1�2 Інші інвестиції пов’язаним 
сторонам

1�� Інвестиції непов’язаним 
сторонам
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15 Капітальні інвестиції

151 Капітальне будівництво

Усі види 
діяльності

152 Придбання (виготовлення) 
основних засобів

15� Придбання (виготовлення) 
інших необоротних матеріаль-
них активів

15� Придбання (створення) нема-
теріальних активів

155 Формування основного стада

16
Довгострокова 

дебіторська 
заборгованість

161 Заборгованість за майно, що 
передано у фінансову оренду

Усі види 
діяльності

162 Довгострокові векселі одер-
жані

16� Інша дебіторська заборго-
ваність

17
Відстрочені податкові 

активи
За видами відстрочених по-
даткових активів

Усі види 
діяльності

18
Інші необоротні 

активи
За видами активів Усі види 

діяльності

19 Гудвіл при придбанні
191 Гудвіл Усі види 

діяльності192 Негативний гудвіл

клас 2. запаси

20 Виробничі запаси

201 Сировина і матеріали

Усі види 
діяльності

202 Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби

20� Паливо

20� Тара й тарні матеріали

205 Будівельні матеріали

206 Матеріали, передані в пере-
робку

207 Запасні частини

208 Матеріали сільськогоспо-
дарського призначення

209 Інші матеріали
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21
Тварини 

на вирощуванні 
та відгодівлі

211 Молодняк тварин на вирощу-
ванні

Сільське 
господарство, 
підприємства 
інших галузей 

з підсобним 
сільськогос-
подарським 
виробниц-

твом

212 Тварини на відгодівлі

21� Птиця

21� Звірі

215 Кролі

216 Сім’ї бджіл

217 Доросла худоба, що вибраку-
вана з основного стада

218 Худоба, що прийнята від насе-
лення для реалізації

22
Малоцінні та швид-

козношувані предмети
За видами предметів Усі види 

діяльності

2� Виробництво
За видами виробництва Усі види 

діяльності

2� Брак у виробництві
За видами продукції Галузі 

матеріального 
виробництва

25 Напівфабрикати
За видами напівфабрикатів Промис-

ловість

26 Готова продукція

За видами продукції Промис-
ловість, 
сільське 

господарство 
та ін.

27
Продукція 

сільськогосподарсь-
кого виробництва

За видами продукції Сільське 
господарство, 
підприємства 
інших галузей 

з підсобним 
сільськогос-
подарським 
виробницт-

вом
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28 Товари

281 Товари на складі

Усі види 
діяльності

282 Товари в торгівлі

28� Товари на комісії

28� Тара під товарами

285 Торгова націнка

29 …

клас 3. кошти, розрахунки та інші активи

�0 Каса
�01 Каса в національній валюті Усі види 

діяльності�02 Каса в іноземній валюті

�1 Рахунки в банках

�11 Поточні рахунки в національ-
ній валюті

Усі види 
діяльності

�12 Поточні рахунки в іноземній 
валюті

�1� Інші рахунки в банку в націо-
нальній валюті

�1� Інші рахунки в банку в інозем-
ній валюті

�2 …

�� Інші кошти

��1 Грошові документи в націо-
нальній валюті

Усі види 
діяльності

��2 Грошові кошти в іноземній 
валюті

��� Грошові кошти в дорозі в 
національній валюті

��� Грошові кошти в дорозі в 
іноземній валюті

��
Короткострокові 
векселі одержані

��1 Короткострокові векселі, 
одержані в національній 
валюті Усі види 

діяльності
��2 Короткострокові векселі, 

одержані в іноземній валюті

�5
Поточні фінансові 

інвестиції

�51 Еквіваленти грошових коштів
Усі види 

діяльності�52 Інші поточні фінансові інвес-
тиції
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�6
Розрахунки 
з покупцями 

та замовниками

�61 Розрахунки з вітчизняними 
покупцями

Усі види 
діяльності

�62 Розрахунки з іноземними 
покупцями

�6� Розрахунки з учасниками 
ПФГ

�7
Розрахунки з різними 

дебіторами

�71 Розрахунки за виданими 
авансами

Усі види 
діяльності

�72 Розрахунки з підзвітними 
особами

�7� Розрахунки за нарахованими 
доходами

�7� Розрахунки за претензіями

�75 Розрахунки за відшкодуван-
ням завданих збитків

�76 Розрахунки за позиками чле-
нам кредитних спілок

�77 Розрахунки з іншими дебіто-
рами

�8
Резерв сумнівних 

боргів
За дебіторами Усі види 

діяльності

�9
Витрати майбутніх 

періодів

За видами витрат Усі види 
діяльності

клас 4. власний капітал та забезпечення зобов’язань

�0 Статутний капітал
За видами капіталу Усі види 

діяльності

�1 Пайовий капітал
За видами капіталу Усі види 

діяльності

�2 Додатковий капітал

�21 Емісійний дохід

Усі види 
діяльності

�22 Інший вкладений капітал

�2� Дооцінка активів

�2� Безоплатно одержані необо-
ротні активи

�25 Інший додатковий капітал

�� Резервний капітал
За видами капіталу Усі види 

діяльності
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��
Нерозподілені 

прибутки 
(непокриті збитки)

��1 Прибуток нерозподілений

Усі види 
діяльності

��2 Непокриті збитки

��� Прибуток, використаний у 
звітному році

�5 Вилучений капітал

�51 Вилучені акції
Усі види 

діяльності
�52 Вилучені вклади і паї

�5� Інший вилучений капітал

�6 Неоплачений капітал
За видами капіталу Усі види 

діяльності

�7
Забезпечення 

майбутніх витрат 
і платежів

�71 Забезпечення виплат відпусток

Усі види 
діяльності

�72 Додаткове пенсійне забезпе-
чення

�7� Забезпечення гарантійних 
зобов’язань

�7� Забезпечення інших витрат  
і платежів

�8
Цільове фінансування 
і цільові надходження

За об’єктами фінансування Усі види 
діяльності

�9 Страхові резерви

�91 Технічні резерви

Страхова 
діяльність

�92 Резерви зі страхування життя

�9� Частка перестраховиків у 
технічних резервах

�9� Частка перестраховиків у ре-
зервах зі страхування життя

�95 Результат зміни технічних 
резервів

�96 Результат зміни резервів зі 
страхування життя

клас 5. довгострокові зобов’язання

50 Довгострокові позики

501 Довгострокові кредити банків 
у національній валюті

502 Довгострокові кредити банків 
в іноземній валюті

50� Відстрочені довгострокові кре-
дити банків у національній ва-
люті
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50� Відстрочені довгострокові кре-
дити банків в іноземній валюті

Усі види 
діяльності

505 Інші довгострокові позики 
в національній валюті

506 Інші довгострокові позики 
в іноземній валюті

51
Довгострокові векселі 

видані

511 Довгострокові векселі, видані 
в національній валюті Усі види 

діяльності512 Довгострокові векселі, видані 
в іноземній валюті

52
Довгострокові 
зобов’язання 

за облігаціями

521 Зобов’язання за облігаціями

Усі види 
діяльності

522 Премія за випущеними облі-
гаціями

52� Дисконт за випущеними 
облігаціями

5�
Довгострокові 

зобов’язання з оренди

5�1 Зобов’язання з фінансової 
оренди Усі види 

діяльності5�2 Зобов’язання з оренди ціліс-
них майнових комплексів

5�
Відстрочені податкові 

зобов’язання
За видами зобов’язань Усі види 

діяльності

55 Інші довгострокові 
зобов’язання

За видами зобов’язань Усі види 
діяльності

56 ...

57 ...

58 ...

59 ...

клас 6. Поточні зобов’язання
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60 Короткострокові 
позики

601 Короткострокові кредити бан-
ків у національній валюті

602 Короткострокові кредити 
банків в іноземній валюті

60� Відстрочені короткострокові 
кредити банків у національній 
валюті
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60� Відстрочені короткострокові 
кредити банків в іноземній 
валюті

Усі види 
діяльності

605 Прострочені позики в націо-
нальній валюті

606 Прострочені позики в інозем-
ній валюті

61

Поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями

611 Поточна заборгованість за дов-
гостроковими зобов’язаннями 
в національній валюті Усі види 

діяльності612 Поточна заборгованість за дов-
гостроковими зобов’язаннями 
в національній валюті

62
Короткострокові 

векселі видані

621 Короткострокові векселі, ви-
дані в національній валюті Усі види 

діяльності622 Короткострокові векселі, 
видані в іноземній валюті

6�
Розрахунки 

з постачальниками 
та підрядниками

6�1 Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками

Усі види 
діяльності

6�2 Розрахунки з іноземними 
постачальниками

6�� Розрахунки з учасниками 
ПФГ

6�
Розрахунки 

за податками 
і платежами

6�1 Розрахунки за податками

Усі види 
діяльності

6�2 Розрахунки за обов’язковими 
платежами

6�� Податкові зобов’язання

6�� Податковий кредит
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65
Розрахунки 

за страхуванням

651 За пенсійним забезпеченням

Усі види 
діяльності

652 За соціальним страхуванням

65� За страхуванням на випадок 
безробіття

65� За індивідуальним страху-
ванням

655 За страхуванням майна

66
Розрахунки 

за виплатами 
працівникам

661 Розрахунки за заробітною 
платою

Усі види 
діяльності662

66�
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за іншими випла-
тами

67
Розрахунки 

з учасниками

671 Розрахунки за нарахованими 
дивідендами Усі види 

діяльності672 Розрахунки за іншими випла-
тами

68
Розрахунки за іншими 

операціями

681 Розрахунки за авансами одер-
жаними

Усі види 
діяльності

682 Внутрішні розрахунки

68� Внутрішньогосподарські 
розрахунки

68� Розрахунки за нарахованими 
відсотками

685 Розрахунки з іншими креди-
торами

69
Доходи майбутніх 

періодів
За видами доходів Усі види 

діяльності

клас 7. доходи і результати діяльності

70 Доходи від реалізації

701 Дохід від реалізації готової 
продукції

Усі види 
діяльності

702 Дохід від реалізації товарів

70� Дохід від реалізації робіт  
і послуг

70� Вирахування з доходу

705 Перестрахування
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71
Інший операційний 

дохід

711 Дохід від реалізації іноземної 
валюти

712 Дохід від реалізації інших 
оборотних активів

71� Дохід від операційної оренди 
активів

71� Дохід від операційної курсової 
різниці

715 Одержані штрафи, пені, 
неустойки

1 2 � � 5

716 Відшкодування раніше списа-
них активів

Усі види 
діяльності

717 Дохід від списання креди-
торської заборгованості

718 Дохід від безоплатно одержа-
них оборотних активів

719 Інші доходи від операційної 
діяльності

72
Дохід від участі 

в капіталі

721 Дохід від інвестицій в асоційо-
вані підприємства

Усі види 
діяльності

722 Дохід від спільної діяльності

72� Дохід від інвестицій у дочірні 
підприємства

7� Інші фінансові доходи

7�1 Дивіденди одержані

Усі види 
діяльності

7�2 Відсотки одержані

7�� Інші доходи від фінансових 
операцій
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7� Інші доходи

7�1 Дохід від реалізації фінансо-
вих інвестицій

Усі види 
діяльності

7�2 Дохід від реалізації необорот-
них активів

7�� Дохід від реалізації майнових 
комплексів

7�� Дохід від неопераційної кур-
сової різниці

7�5 Дохід від безоплатно одержа-
них активів

7�6 Інші доходи від звичайної 
діяльності

75 Надзвичайні доходи
751 Відшкодування збитків від 

надзвичайних подій Усі види 
діяльності

752 Інші надзвичайні доходи

76 Страхові платежі
За видами страхування Усі види 

діяльності

77 ...

78 ...

1 2 � � 5

79
Фінансові 
результати

791 Результат операційної діяль-
ності

Усі види 
діяльності

792 Результат фінансових опера-
цій

79� Результат іншої звичайної 
діяльності

79� Результат надзвичайних подій

клас 8. витрати за елементами
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80 Матеріальні витрати

801 Витрати сировини і матеріалів

Усі види 
діяльності

802 Витрати купівельних напів-
фабрикатів та комплектуючих 
виробів

80� Витрати палива й енергії

80� Витрати тари і тарних мате-
ріалів

805 Витрати будівельних матеріа-
лів

806 Витрати запасних частин

807 Витрати матеріалів сільсько-
господарського призначення

808 Витрати товарів

809 Інші матеріальні витрати

81
Витрати на оплату 

праці

811 Виплати за окладами і тари-
фами

Усі види 
діяльності

812 Премії та заохочення

81� Компенсаційні виплати

81� Оплата відпусток

815 Оплата іншого невідпрацьова-
ного часу

816 Інші витрати на оплату праці

82
Відрахування на 
соціальні заходи

821 Відрахування на пенсійне 
забезпечення

Усі види 
діяльності

822 Відрахування на соціальне 
страхування

82� Страхування на випадок 
безробіття

1 2 � � 5

82� Відрахування на індивідуаль-
не страхування

8� Амортизація

8�1 Амортизація основних засобів

Усі види 
діяльності

8�2 Амортизація інших необорот-
них матеріальних активів

8�� Амортизація нематеріальних 
активів
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8�
Інші операційні 

витрати
За видами витрат Усі види 

діяльності

85 Інші затрати
За видами затрат Усі види 

діяльності

86 ...

87 ...

88 ...

89 ...

клас 9. витрати діяльності

90
Собівартість 

реалізації

901 Собівартість реалізованої 
готової продукції

Усі види 
діяльності

902 Собівартість реалізованих 
товарів

90� Собівартість реалізованих 
робіт і послуг

90� Страхові виплати

91
Загальновиробничі 

витрати
За видами витрат Усі види 

діяльності

92
Адміністративні 

витрати
За видами витрат Усі види 

діяльності

9� Витрати на збут
За видами витрат Усі види 

діяльності

9�
Інші витрати 
операційної 
діяльності

9�1 Витрати на дослідження і роз-
робки

9�2 Собівартість реалізованої 
іноземної валюти

9�� Собівартість реалізованих 
виробничих запасів

9�� Сумнівні та безнадійні борги

1 2 � � 5
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9�5 Втрати від операційної курсо-
вої різниці

Усі види 
діяльності

9�6 Втрати від знецінення запасів

9�7 Нестачі та втрати від псуван-
ня цінностей

9�8 Визнані штрафи, пені, неус-
тойки

9�9 Інші витрати операційної 
діяльності

95
Фінансові 

витрати
951 Відсотки за кредит Усі види 

діяльності952 Інші фінансові витрати

96
Втрати від участі 

в капіталі

961 Втрати від інвестицій в асоці-
йовані підприємства

Усі види 
діяльності962 Втрати від спільної діяльності

96� Втрати від інвестицій у дочір-
ні підприємства

97 Інші витрати

971 Собівартість реалізованих 
фінансових інвестицій

Усі види 
діяльності

972 Собівартість реалізованих 
необоротних активів

97� Собівартість реалізованих 
майнових комплексів

97� Втрати від неопераційних 
курсових різниць

975 Уцінка необоротних активів
і фінансових інвестицій

976 Списання необоротних 
активів

977 Інші витрати звичайної 
діяльності

98
Податки 

на прибуток

981 Податки на прибуток від 
звичайної діяльності Усі види 

діяльності982 Податки на прибуток від над-
звичайних подій

99 Надзвичайні витрати

991 Втрати від стихійного лиха

Усі види 
діяльності

992 Втрати від техногенних ката-
строф і аварій

99� Інші надзвичайні витрати

1 2 � � 5

клас 0. Позабалансові рахунки
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01
Орендовані 

необоротні активи
За видами активів

Усі види 
діяльності

02
Активи на 

відповідальному 
зберіганні

021 Устаткування, прийняте для 
монтажу

022 Матеріали, прийняті для 
переробки

02� Матеріальні цінності на від-
повідальному зберіганні

02� Товари, прийняті на комісію

025 Майно в довірчому управлінні

0� Контрактні 
зобов’язання

За видами зобов’язань Усі види 
діяльності

0� Непередбачені активи 
і зобов’язання

0�1 Непередбачені активи Усі види 
діяльності0�2 Непередбачені зобов’язання

05
Гарантії та 

забезпечення надані
За видами гарантій та забезпе-
чень отриманих

Усі види 
діяльності

06
Гарантії та 

забезпечення отримані
За видами гарантій та забезпе-
чень отриманих

Усі види 
діяльності

07 Списані активи

071 Списана дебіторська заборго-
ваність Усі види 

діяльності072 Невідшкодовані нестачі та 
втрати від псування цінностей

08 Бланки суворого 
обліку

За видами бланків Усі види 
діяльності

09
Амортизація

Усі види 
діяльності
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