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ВСТУП	
	

	
Перехід	 вітчизняної	 економіки	 до	 ринкової	 зумовив	 приве‐
дення	 існуючої	 в	 нашій	 країні	 системи	 бухгалтерського	 об‐
ліку	і	звітності	у	відповідність	до	міжнародних	норм	і	вимог	
ринкової	економіки.	У	зв’язку	з	цим,	законодавство	України	
приведено	у	відповідність	до	міжнародного.	
Дані	 фінансового	 обліку	 відображаються	 у	 фінансовій	 звіт‐

ності	і	служать	джерелом	інформації	для	зовнішніх	і	внутрішніх	
кор Отже,	истувачів.	 ґрунтовні	 знання	 фінансового	 обліку	 слу‐
жать	основою	для	прийняття	ефективних	управлінських	рішень.	

Навчальна	 дисципліна	 „Фінансовий	 облік”	 займає	 провідне	
місце	 у	 навчальному	 процесі	 підготовки	 фахівців	 галузі	 знань	
030 є 	5	„Економіка	та	підпри мництво”,	яке	зумовлене	значенням
фінансового	обліку	в	управлінні	суб’єктів	господарювання.	

Предметом	навчальної	 дисципліни	 „Фінансовий	 облік”	 є	фі‐
нансово–господарська	діяльність	підприємств,	яка	характеризує	
його	майновий	стан	та	фінансове	положення.	

Мета	дисципліни:	оволодіння	методикою	відображення	гос‐
подарських	 операцій	 відповідно	 до	 затверджених	 стандартів	
бухгалтерського	обліку,	Закону	про	бухгалтерський	облік	та	фі‐
нансову	звітність	та	діючого	плану	рахунків.	

	 в в л
ми

У	процесі ивчення	на ча ьної	 дисципліни	 перед	 студента‐
	поставлено	такі	завдання:	

− 	визначити	 теоретичні	 та	 методичні	 аспекти	 фінансового
обліку;	

− вивчення	методів	та	організації	ведення	на	підприємствах	фі‐
нансового	обліку	активів	та	пасивів	з	використанням	прогре‐
сивних	форм	і	національних	стандартів;	
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− 	набути	практичних	навиків	щодо	обліку	операцій,	пов’язаних
з	формуванням	та	зміною	капіталу;	

− оргованості	підпри‐виникнення	і	погашенням	дебіторської	заб

− 
ємства	та	формування	витрат	виробництва,	рухом	коштів;	
виникненням	та	погашенням	зобов’язань;	

− формуванням	результатів	діяльності	та	розподілу	прибутку.	
Вивчення	навчальної	дисципліни	 „Фінансовий	облік”	перед‐

бачає	досягнення	такого	кваліфікаційного	рівня	підготовки	фа‐
хівця,	за	якого	він	повинен:	

а)	знати:	
− е	і	значення	обліку	в	

управ
поняття	фінансового	обліку,	роль,	місц

− 
лінні	підприємством;	

− 
основи	побудови	фінансового	обліку;	
структуру	активів	та	пасивів	підприємства;	

− порядок	ведення	операцій	з	грошовими	коштами;	
− і	та	поря‐

док	її
причини	виникнення	дебіторської	заборгованост
	погашення;	

− порядок	формування	та	обліку	власного	капіталу;	
− методику	відображення	в	обліку	 зобов’язань	 за	розрахун‐

ками	 	з	 постачальниками,	 банками,	 працівниками,	 бюджетом,
фондами	соціального	страхування	тощо;	

− 	структуру доходів	та	витрат	підприємства	за	видами	діяль‐
ності;	

− 	
діяль

методику	 визначення	 фінансових	 результатів	 за	 видами
ності;	

− методику	ведення	обліку	оборотних	та	необоротних	активів;	
− структуру	витрат	виробництва	та	облік	операцій	з	форму‐

вання собівартості	продукції	(робіт,	послуг).	
б)	уміти:	
− відображати	 на	 рахунках	 бухгалтерського	 обліку	 операції	

пов’язані	з	формуванням	активів	та	пасивів	підприємства;	
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− вирішувати	виробничі	ситуації	з	реалізації	активів;	
− мрозв’язувати	задачі	пов’язані	 з	 залучення 	фінансових	 ін‐

вестицій;	
− 	вирішувати	 виробничі	 ситуації	 пов’язані	 із	 формуванням

статутного	капіталу;	
− свести	облік	розрахунків	з	уча никами	за	нарахованими	ди‐

відендами	та	іншими	операціями;	
− 	відображати	 в	 обліку	 зміни	 розміру	 статутного	 капіталу

(викуп,	перепродаж	корпоративних	прав);	
− звести	облік	операцій	 а	зобов’язаннями	кредитним	устано‐

вам	та	операцій	з	цінними	паперами;	
− складати	 розрахунки	 відпускних,	 компенсації	 за	 невикорис‐

тану	 ‐
бітно

відпустку,	 допомоги	 з	 тимчасової	 непрацездатності	 та	 заро
ї	плати;	
 складати	фінансові	звіти	на	підставі	облікової	інформації.	−
	
ЗМІСТ	НАВЧАЛЬНОЇ	ДИСЦИПЛІНИ	„ФІНАНСОВИЙ	ОБЛІК”	

Номер	
теми	

Назва	теми	

Тема	1	 Загальні	принципи	організа
	

ції	бухгалтерського	
обліку

Тема	2	 Облік	необоротних	активів	
Тема	3	 Облік	запасів	
Тема	4	 Облік	коштів,	розрахунків	та	інших	активів	
Тема	5	 Облік	власного	капіталу	та	забезпечення	зобов’язань	
Тема	6	 Облік	довгострокових	зобов’язань	
Тема	7	 Облік	поточних	зобов’язань	
Тема	8	 Облік	витрат	діяльності	
Тема	9	 Облік	доходів	і	результатів	діяльності	
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ТЕМА	1	
	
Загальні	принципи	організації	
бухгалтерського	обліку	
	

	
	
	
	
	
	
	
Бухгалтерський	 облік	 в	 Україні,	 його	 види.	 Місце,	 роль	 і	
значення	фінансового	 обліку	 в	 системі	 управління	 економі‐
кою.	Стандарти	бухгалтерського	обліку	та	їх	характеристика.	
Правове	регулювання	 організації	 бухгалтерського	 обліку	 та	
фінансової	звітності	в	Україні.	
Фінансова	 звітність	підприємств.	Облікова	політика	підпри‐

ємств.	Побудова	та	коротка	характеристика	Плану	рахунків.	
	
Семінарське	заняття	1.		
Мета:	засвоєння	теоретичних	знань	щодо	місця	та	значення	

фінансового	обліку	в	управлінні	підприємством;	законодавчого	
та	нормативно‐правового	регулювання	ведення	бухгалтерсько‐
го	 (фінансового)	 обліку	 та	 складання	 фінансової	 звітності	 в	
Україні;	заповнення	фінансової	звітності;	складання	наказу	про	
облікову	 політику	 підприємства;	 ведення	 обліку	 з	 використан‐
ням	діючого	плану	рахунків.	
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План	
Поняття	та	види	бухгалтерського	обліку.	

	 управлінні	 під‐
при

Роль	 та	 значення	 бухгалтерського	 обліку	 в
ємством.	
Принципи	бухгалтерського	обліку	та	їх	суть.	
Законодавче	регулювання	бухгалтерського	обліку.	
Поняття,	структура	фінансової	звітності	підприємств.	
Порядок	складання	та	подання	фінансової	звітності.	

до	П
Стандарти	 бухгалтерського	 обліку	 їх	 характеристика.	 Зміни	
СБО.	

ня	т
Поняття	облікової	політики	підприємства,	порядок	складан‐
а	складові	облікової	політики.	
План	рахунків	бухгалтерського	обліку,	його	побудова,	приз‐

начення	рахунків	відповідних	класів.	
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ТЕМА	2	
	
Облік	необоротних	активів	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Визначення	 основних	 понять.	 Загальна	 характеристика	 ра‐
хунків	призначених	для	обліку	необоротних	активів.	Синте‐
тикний	 та	 аналітичний	 облік	 необоротних	 активів.	 Доку‐
менттування	 господарських	 операцій	 з	 обліку	 необоротних	
активів.	
Облік	наявності	та	руху	(придбання,	реалізація)	необоротних	

активів.	 Облік	 амортизації	 (зносу)	 основних	 засобів,	 не	матері‐
альних	та	інших	необоротних	активів.	Особливості	нарахування	
амортизації	інших	необоротних	матеріальних	активів.	

Облік	 доходів	 та	 витрат	 від	 відновлення	 та	 зменшення	 ко‐
рисності	активів.	Облік	інвестиційної	нерухомості.	

Інвентаризація	необоротних	активів	та	порядок	відображен‐
ня	в	обліку	результатів	інвентаризації.	
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Задачі	

 
 
Задача 1.  

Станом на 31. 12. 2016 р. на балансі підприємства “А” знаходиться 
верстат переоціненою вартістю 75 тис. грн. Сума накопиченого зносу – 50 
тис. грн. Дооцінка проводилась станом на 1. 01. 2016 р. За даними 
інвентарної картки сума дооцінки первісної вартості становила 15 тис. грн., 
накопиченого зносу – 5 тис. грн. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 2.  

Станом на 31. 12. 2016 р. причини попереднього зменшення корисності 
верстата (задача 1) перестали існувати. Сума очікуваного відшкодування 
верстата 10 тис. грн. Його залишкова вартість – 5 тис. грн. Тобто сума 
очікуваного відшкодування зросла на 5 тис. грн. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 3.  

ТОВ "ААА" прийняло рішення про придбання будівлі з метою по-
дальшої передачі її в операційну оренду. Придбання будівлі здійснювалося 
на умовах передоплати, причому вартість будівлі за договором купівлі-
продажу склала 240 000 грн. (у т.ч. ПДВ), пенсійний збір — 2 000 грн., 
вартість послуг нотаріуса та оформлення реєстраційних документів — 4 
000 грн. Витрати на доведення будівлі до стану, придатного для здачі в 
оренду, склали 25 000 грн. (вказані витрати були здійснені господарським 
способом). 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 4.  

Первісна вартість будівлі, придбаної з метою здавання її оренду, ТОВ 
"ААА" (див. задачу 3) становила 231 000 грн. Строк корисного використан-
ня будівлі становив 20 років. Для нарахування амортизації використовував-
ся прямолінійний метод. Ліквідаційна вартість — 0. Через 4 роки сума 
очікуваного відшкодування будівлі була оцінена у 160000 грн. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
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Задача 5. 
Припустимо, що в кінці шостого року експлуатації будівлі (див. задачу 

4) сума її очікуваного відшкодування зросла до 180 000 грн. Тоді вигоди 
від відновлення корисності будуть складати ? 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 6. 

ТОВ "ААА" здійснило ремонт будівлі (об'єкту інвестиційної нерухо-
мості, який генерує доходи від оренди (іншої операційної діяльності)). 
Ремонт будівлі був виконаний підрядним способом. Вартість ремонту скла-
ла 18 000 грн. (у т.ч. ПДВ). Витрати на ремонт інвестиційної нерухомості в 
обліку ТОВ "ААА" відображаються на окремому субрахунку до рахунка 
949 "Інші витрати операційної діяльності". 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 7. 

Підприємство надає в операційну оренду частину приміщення, в якому 
розташований офіс компанії. Загальна площа приміщення — 1000 кв. м, 
частина площі, яка надається в оренду, становить 600 кв. м. Отже, частину 
приміщення слід обліковувати як інвестиційну нерухомість за нормами 
П(С)БО 32.  

Дані для проведення розрахунків: 
— первісна вартість приміщення = 4000000,00 грн; 
— амортизація за період використання = 200000,00 грн; 
— первісна вартість частини наданого в оренду приміщення = 

2400000,00 грн (4000000,00 х 600 кв. м: 1000 кв. м); 
— амортизація за період використання частини наданого в оренду 

приміщення = 120000,00 грн (200000,00 х 600 кв. м: 1000 кв. м). 
Відобразити в обліку господарську операцію. 

 
Задача 8. 

Підприємство має склад площею 2000 м2, з них 600 м2 здає в оренду, 
інша частина використовується для власних потреб (зберігання продукції). 
Наказом по підприємству встановлено натуральний критерій (за принци-
пом “більше 50% площі”). 

Необхідно вказати, як слід обліковувати складське приміщення відпо-
відно до П(С)БО. 
 

Задача 9. 
Початкові дані задачі 8. Вартісний критерій обрано за принципом 

“більше 50% доходу”. 
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Щомісячний дохід від інвестиційної частини становить 20 тис. грн., а 
від операційної - 15 тис. грн. 

Необхідно вказати, як слід обліковувати складське приміщення відпо-
відно до П(С)БО. 
 
Задача 10. 

Підприємство придбало будівлю вартістю 900 тис. грн., крім того ПДВ 
- 180 тис. грн. Будівлю введено в експлуатацію і планується використовува-
ти як інвестиційну нерухомість (надавати в оренду). 

Варіант 1. Облік за справедливою вартістю. 
На першу дату балансу після введення об'єкта в експлуатацію справед-

лива вартість становила 950 тис. грн. 
На другу дату балансу 850 тис. грн. 
Варіант 2. Облік за первісною вартістю. 
За звітний період нараховано амортизацію в сумі 45 тис. грн. 
Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 

 
Задача 11.  

На балансі підприємства у складі основних засобів обліковано будівлю, 
яка надається в оренду (використовується як інвестиційна нерухомість). 
Первісна вартість будівлі - 900 тис. грн., нарахований знос - 400 тис. грн. 
Будівля переводиться до складу інвестиційної нерухомості, яка обліковува-
тиметься за справедливою вартістю. 

Варіант 1. Справедлива вартість на дату переведення становить 700 
тис. грн., що на 200 тис. грн. (700 - (900 - 400)) більше балансової (залишко-
вої) вартості нерухомості. 

Варіант 2. Справедлива вартість на дату переведення становить 450 
тис. грн., що на 50 тис. грн. ((900 - 400) - 450) менше балансової (залишко-
вої) вартості нерухомості. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 12.  

На балансі підприємства враховано будівлю як об'єкт інвестиційної не-
рухомості, справедлива вартість якої на останню дату балансу становить 
450 тис. грн. Будівлю переводять до складу операційної нерухомості. 

Варіант 1. На дату переведення справедлива вартість становить 500 тис. 
грн., що на 50 тис. грн. (500 - 450) більше, ніж попередня справедлива вартість. 

Варіант 2. На дату переведення справедлива вартість становить 420 тис. 
грн., що на 30 тис. грн. (450 - 420) більше, ніж попередня справедлива вартість. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
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Задача 13.  
Первісна вартість будівлі, яку враховано як інвестиційну нерухомість - 

900 тис. грн., нарахований знос - 400 тис. грн. Будівля переводиться до 
складу операційної нерухомості. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 14.  

На балансі підприємства обліковується об'єкт інвестиційної нерухомос-
ті (будівля), який продається без попередньої підготовки за 1200 тис. грн., в 
тому числі ПДВ -200 тис. грн. На момент продажу первісна вартість 
становить 900 тис. грн., нарахований знос - 400 тис. грн. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 15. 

Первісна вартість будівлі, що врахована у складі інвестиційної неру-
хомості, становить 900 тис. грн., сума зносу - 400 тис. грн. Будівлю готують до 
продажу, тому переводять до складу запасів. Очікувана ціна реалізації будівлі 
в умовах звичайної діяльності - 480 тис. грн., очікувані витрати на реалізацію -
10 тис. грн. Таким чином, чиста вартість реалізації становить 470 тис. грн. (480 
- 10), що на 30 тис. грн. ((900 - 400) - 470) менше сервісної вартості. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 

Задача 16. 
На балансі підприємства враховано будівлю як об'єкт інвестиційної не-

рухомості, що оцінюється за справедливою вартістю. Будівлю готують до 
продажу, тому її переводять до складу запасів. На останню перед переве-
денням дату балансу справедлива вартість будівлі становить 450 тис. грн. 

Варіант 1. На дату переведення справедлива вартість становить 500 тис. 
грн., що на 50 тис. грн. (500 - 450) більше, ніж попередня справедлива вартість. 

Варіант 2. На дату переведення справедлива вартість становить 420 тис. 
грн., що на 30 тис. грн. (450 - 420) менше, ніж попередня справедлива вартість. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 17. 

Початкові дані з прикладу 15. Підприємство продає будівлю за 564 тис. 
грн., у тому числі ПДВ - 94 тис. грн. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 18. 

Підприємство «Альфа-Інжиніринг» отримало до статутного фонду від 
учасника об’єкт інтелектуальної власності — спеціалізовану комп’ютерну 
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програму, оцінену у 100000 грн. При введенні в експлуатацію строк 
корисного використання об’єкта визначено тривалістю 7 років. 

З метою розвитку мережі підприємство надало право на невиключне ви-
користання програми трьом іншим підприємствам строком на 5 років за плату. 

Через рік угоду з одним із підприємств було розірвано, внаслідок чого 
підприємство «Альфа-Інжиніринг» визнало зменшення корисності об’єкта 
НМА в сумі 20000 грн. 

Після укладення угоди з іншим підприємством на використання про-
грами строком на 3 роки підприємство «Альфа-Інжиніринг» визнало від-
новлення корисності об’єкта НМА на 15000 грн. 

Відобразити зазначені операції у бухгалтерському обліку. 
 
Задача 19. 

Підприємство придбало на аукціоні завод, сплативши за нього суму в 
600000 грн. На дату придбання справедлива (ринкова, оцінка) вартість іден-
тифікованих активів та зобов’язань заводу склала: 

основних засобів – 500000 грн., 
запасів – 100000 грн., 
дебіторської заборгованості – 200000 грн., 
кредиторської заборгованості – 350000 грн. 
Відобразити операції з придбання заводу (гудвіл) у бухгалтерському 

обліку. 
 
Задача 20. 

Підприємство на аукціоні придбало завод, сплативши за нього 400000 
грн. На дату придбання справедлива (ринкова, оцінка) вартість ідентифіко-
ваних активів та зобов'язань заводу склала: 

основні засоби – 150000 грн.; 
запаси – 100000 грн.; 
дебіторська заборгованість – 500000 грн.; 
кредиторська заборгованість – 50000 грн. 
Відобразити операції з придбання заводу (гудвіл) у бухгалтерському 

обліку. 
 
Задача 21.  

Підприємство на аукціоні придбало завод, сплативши за нього суму 
400000 грн. На дату придбання справедлива (ринкова, оцінна) вартість 
ідентифікованих активів та зобов'язань заводу склала: 

основних засобів – 400000 грн.; 
запасів – 150000 грн.; 
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дебіторської заборгованості – 200000 грн.; 
кредиторської заборгованості – 50000 грн. 
Діяльність придбаного заводу в майбутньому прогнозується зі збитками 

протягом 5 років. Вартість негативного гудвілу становить 300000 грн. (400000 
грн. – 700000 грн). Протягом 5 років вартість гудвілу щомісяця рівномірно 
буде визнаватися доходом у сумі 5000 грн. (300000 грн.:5 років: 12 місяців). 

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Задача 22.  

З метою поповнення бібліотечного фонду підприємство придбало дру-
ковані видання. Вартість придбаних видань 15000 грн. (у т.ч. ПДВ). Амор-
тизацію вирішено нараховувати за ставкою 100% вартості придбаної 
літератури. Ліквідаційна вартість бібліотечних фондів встановлена в розмі-
рі 250 грн. Нараховану амортизацію по придбаних друкованих виданнях 
слід відносити на адміністративні витрати. 

Відобразити в обліку господарську операцію з придбання бібліотечних 
фондів на умовах передоплати (авансу). 
 
Задача 23.  

На балансі підприємства значиться об’єкт основних засобів – автомо-
біль. Первісна вартість такого об’єкта становить 205000 грн. Оскільки у 
зв’язку з аварією автомобіль не підлягає відновленню, на підприємстві 
прийнято рішення про його ліквідацію. Вартість запасних частин, отрима-
них від ліквідації 700 грн. Вартість металобрухту, отриманого в результаті 
ліквідації - 650 грн. 

Відобразити дану господарську операцію в бухгалтерському обліку. 
 
Задача 24.  

Для придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 
підзвітній особі був виданий аванс в сумі 1800 грн. МШП були придбані і 
оприбутковані на склад на суму 1750 грн. (у т.ч. ПДВ). На наступний день 
підзвітна особа подала авансовий звіт на 1750 грн., який був затверджений 
керівником фірми, а невикористана сума авансу повернена до каси. 

Відобразити в обліку цю господарську операцію. 
 

Задача 25. 
При створенні підприємства одним із засновників у якості внеску до 

статутного фонду, за погодженням усіх засновників, була внесена виробни-
ча лінія справедливою вартістю 220000 грн., витрати на доставку і монтаж, 
за рахунок підприємства, склали 1400 грн. 

Відобразити цю господарську операцію в бухгалтерському обліку. 
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Задача 26. 
Підприємство безоплатно отримало верстат, справедлива вартість якого 

на дату отримання становила 6800 грн. Витрати підприємства на транс-
портування отриманого верстата склали – 220 грн., у т.ч. ПДВ та на монтаж - 
300 грн. (у т.ч. ПДВ). 

Відобразити цю господарську операцію в бухгалтерському обліку. 
 
Задача 27. 

На складі підприємства було виявлено нестачу основних засобів з вини 
комірника на суму 7200 грн. Суму нестачі було утримано із заробітної пла-
ти комірника, згідно з його письмовою заявою. 

Скласти бухгалтерські проведення пов’язані з виникненням та пога-
шенням нестачі. 
 
Задача 28. 

На балансі підприємства значиться об’єкт основних засобів первісна 
вартість якого – 85000 грн., сума нарахованого зносу – 1000 грн., справед-
лива вартість об’єкта становить 45000 грн. У зв’язку з цим прийнято 
рішення про переоцінку вартості об’єкта основних засобів. 

1) Розрахувати індекс переоцінки; 
2) Розрахувати первісну вартість і суму зносу після переоцінки; 
3) Розрахувати суму дооцінки (уцінки) первісної вартості та зносу. 
Відобразити на рахунках бухгалтерському обліку результати проведе-

ної переоцінки, якщо вона була першою для даних об’єктів. 
 
Задача 29. 

Підприємство придбало у вітчизняного постачальника легковий авто-
мобіль за 240000 грн. (у т. ч. ПДВ). Витрати на перевезення автомобіля 
склали 3600 грн.(у т. ч. ПДВ), Вартість послуг з державної реєстрації 
автомобіля − 300 грн. 

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку, якщо 
оплата витрат відбудеться раніше оприбуткування (одержання). 
 
Задача 30. 

Підприємство реалізувало вітчизняному покупцю виробниче обладнан-
ня договірною вартістю 320000 грн., у т. ч. ПДВ. Первісна вартість 
проданого об’єкта –970000 грн., знос на день реалізації -150000грн. 

Відобразити в бухгалтерському обліку реалізацію об’єкта основних 
засобів, якщо оплата відбудеться раніше відвантаження та визначити 
фінансовий результат від цієї операції. 
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ТЕМА	3	
	
Облік	запасів	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

з к 	Поняття	 апасів	 їх	 оцін а та	 класифікація.	 Синтетичний	 та	
аналітичний	облік	виробничих	запасів	та	МШП.	
Порядок	 відображення	 в	 бухгалтерському	 обліку	 та	 доку‐

ментальне	 оформлення	 операцій	 руху	 виробничих	 запасів	 та	
МШП.	

Облік	втрат	 і	 витрат	виробництва.	Поняття,	 оцінка	та	облік	
готової	продукції.	Документування	господарських	операцій,	по‐
в’язаних	 з	 рухом	 готової	 продукції	 (надходження,	 списання,	
реалізація	тощо).	
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Задачі	

	
 
 
Задача 1.  

На складі підприємства було виявлено нестачу матеріалів з вини комір-
ника на суму 5800 грн. Сума нестачі було внесена на поточний рахунок 
підприємства. 

Скласти бухгалтерські проведення пов’язані з виникненням та пога-
шенням нестачі. 
 
Задача 2.  

Для придбання товару підзвітній особі був виданий аванс в сумі 2500 грн. 
Товари були придбані і оприбутковані на склад на суму 1800 грн. (у т.ч. 
ПДВ). На наступний день підзвітна особа подала авансовий звіт, а 
невикористана сума авансу утримана із заробітної плати працівника. 

Відобразити в обліку господарську операцію. 
 
Задача 3.  

Підприємство згідно з договором реалізувало вітчизняному покупцю 
готову продукцію договірною вартістю 42000 грн., у т. ч. ПДВ. Виробнича 
собівартість реалізованої готової продукції - 32000 грн. 

Відобразити в бухгалтерському обліку господарську операцію з реалі-
зації готової продукції на умовах передоплати. 
 
Задача 4.  

На складі підприємства було виявлено нестачу товарів з вини комірни-
ка на суму 2200 грн. Суму нестачі було утримано із заробітної плати комір-
ника, згідно з його письмовою заявою. 

Скласти бухгалтерські проведення пов’язані з виникненням та пога-
шенням нестачі. 
 
Задача 5. 

Підприємство придбало товар, вартість якого відповідно з договором – 
4800 грн., у т. ч. ПДВ. Вартість маркетингових досліджень ринку з метою 
виявлення оптимальної ціни покупки – 120 грн., у т. ч. ПДВ. Транспортні 
витрати склали 420 грн., у т. ч. ПДВ. Використовуючи зміст виробничої 



Тема 3. Облік запасів  

 19	

ситуації, визначити первісну вартість придбаного товару та відобразити в 
обліку господарську операцію. 
 
Задача 6. 

Підприємство здійснило відвантаження товару покупцю на суму 24000 
грн., у т. ч. ПДВ з відстрочкою платежу на три місяці. Собівартість товару – 
10000 грн. На суму дебіторської заборгованості створено резерв сумнівних 
боргів. По закінченні терміну підприємство отримало відомості про непла-
тоспроможність покупця і списало дебіторську заборгованість за рахунок 
раніше створеного резерву. 

Скласти бухгалтерські проведення, записати їх зміст з урахуванням ви-
мог П(С) БО. 
 
Задача 7. 

Підприємство виконало на замовлення послуги з реклами на суму 
7300 грн., у т. ч. ПДВ. Фактична собівартість виконаних робіт склала - 
3800 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію та визначити фінансовий 
результат від реалізації замовнику послуг. 
 
Задача 8. 

Підприємство за договором купівлі-продажу отримало від постачальни-
ка МШП вартістю 1600 грн. (у т.ч. ПДВ) з їх наступною оплатою. 

Витрати на транспортування МШП склали 420 грн. (у т.ч. ПДВ), на 
розвантаження (заробітна плата, ЄСВ − 400 грн.) 

Відобразити в обліку господарську операцію. 
 
Задача 9. 

Підприємство у зв'язку з припиненням виробництва реалізує залишок 
сировини договірною вартістю 4800 грн. (у т. ч. ПДВ). Собівартість сиро-
вини 4300 грн. 

Відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку, якщо 
оплата відбудеться перед відвантаженням. 
 
Задача 10. 

Покупцю відвантажено продукцію власного виробництва фактичною собі-
вартістю 15000 грн. без попередньої оплати. Договірна вартість 19500 грн.  
(у т. ч. ПДВ). 

Відобразити в обліку господарську операцію з реалізації ГП та визна-
чити фінансовий результат від реалізації. 
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Задача 11.  
Підприємство придбало у вітчизняного постачальника паливо на суму 

16800 грн. (у т. ч. ПДВ). Витрати на транспортування палива склали 540 грн. 
(у т. ч. ПДВ). 

Відобразити в обліку господарську операцію з придбання палива згідно 
з П(С)БО на умовах післяоплати. 
 
Задача 12.  

Від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт у сумі 36000 
грн. (у т. ч. ПДВ). Фактична вартість виконаних робіт склала 27000 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію з реалізації робіт та виз-
начити фінансовий результат від реалізації. 
 
Задача 13.  

На початок звітного періоду у підприємства в залишку значилося 30 кг 
сировини по 0,6грн. за 1 кг. 

Підприємство протягом звітного періоду придбало сировину у зазначе-
них кількості та цінами у такому порядку: 

80 кг по 0,6 грн.; 
150 кг по 0,8 грн.; 
120 кг по 0,75 грн. 
У цьому ж періоді 160 кг сировини було відпущено у виробництво. 
Визначити за методами ФІФО та середньозваженої собівартості, собі-

вартість відпущених у виробництво запасів і облікову вартість залишку 
на кінець звітного періоду. 
 
Задача 14.  

У зв’язку з порушенням технологічного процесу підприємство випус-
тило браковану продукцію, фактична собівартість якої склала 5400 грн. 

Витрати на виправлення браку: 
зарплата – 300 грн.; 
ЄСВ (визначити); 
матеріали – 1000 грн.; 
частка загальновиробничих витрат, що відносяться до витрат на ви-

правлення браку – 70 грн.; 
пред’явлена претензія постачальникам технологічної лінії на суму  

900 грн., 
оприбутковані відходи на 250 грн. 
Відобразити в обліку втрати від браку списати на виробництва. 
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Задача 15. 
Під час проведення інвентаризації на складі виявлено нестачу готової 

продукції на суму 6500 грн. На дату проведення інвентаризації рішення про 
конкретних винуватців не прийнято. В наступному звітному періоді вста-
новлено винну особу. З її заробітної плати утримано суму заподіяної 
шкоди. 

Відобразити в обліку результати інвентаризації. 
 
Задача 16. 

Згідно з зовнішньоекономічним договором підприємство експортує 
готову продукцію. Контрактна вартість готової продукції 18000 €. При 
експорті нараховане і сплачене мито в сумі 2000 грн. Курс НБУ на дату 
відвантаження товару 28,35 грн. за 1€, на дату зарахування валютної вируч-
ки – 28,30 грн. за 1€. 

Відобразити в обліку реалізацію готової продукції на експорт. 
 
Задача 17. 

Українське підприємство відвантажило на експорт готову продукцію на 
умовах передоплати. Курс НБУ на дату одержання авансу 28,20 грн. за 1€. 
Вартість готової продукції відповідно до контракту 32000 €. Курс НБУ на 
дату відвантаження 28,25 грн. за 1€. 

Відобразити в обліку реалізацію готової продукції на експорт на умо-
вах передоплати. 
 
Задача 18. 

Визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції та 
скласти бухгалтерське проведення на її оприбуткування, використовуючи 
наступні дані: 

фактичні витрати на виготовлення продукції за місяць склали 85600 грн.; 
вартість зворотних відходів, оприбуткованих з виробництва – 1200 грн.; 
собівартість остаточного (кінцевого) браку, виявленого у виробництві – 

1500 грн., 
залишки незавершеного виробництва на початок місяця – 1200 грн., на 

кінець місяця – 1500 грн. 
 
Задача 19. 

Під час проведення інвентаризації на складі виявлено надлишок готової 
продукції на суму 3950 грн. Готова продукція була оприбуткована, про що 
зроблені відповідні записи в обліку. 

Відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 
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Задача 20. 
На складі підприємств виявлено крадіжку готової продукції. У резуль-

таті проведеної інвентаризації встановлено, що викрадено ГП на суму 
17500 грн. (без ПДВ). Під час слідства встановлено винних осіб. Судом 
було доведено їх вину, пред’явлено обвинувачення і визначено суму 
відшкодування. Сума заподіяних підприємству збитків була внесена вин-
ними особами до каси підприємства. 

Відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Задача 21.  

У зв’язку з порушенням технологічного процесу підприємство 
випустило браковану продукцію, фактична собівартість якої склала 
27500 грн. 

Витрати на виправлення браку: 
зарплата – 1500 грн.; 
нарахівання ЄСВ (визначити); 
матеріали – 1800 грн.; 
частка загальновиробничих витрат, що відносяться до витрат на вип-

равлення браку – 160 грн.; 
пред’явлена претензія постачальникам технологічної лінії на суму 

22000 грн., 
оприбутковані відходи на 300 грн. 
Втрати від браку списати на виробництво. 
Відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 

 
Задача 22.  

Скласти бухгалтерські проведення з обліку витрат виробництва та 
визначити фактичну собівартість готової продукції використовуючи нижче-
наведені дані: 

 
Господарські операції з обліку витрат виробництва 

Кореспондуючі 
рахунки № 

з/п 
Зміст операцій 

дебет кредит 

Сума, 
грн. 

1 2 3 4 5 

1.  

Відпущено сировину і матеріали на потреба 
основного виробництва для виготовлення: 
 столів 
 стільців   

 
 

3000 
2500 
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Кореспондуючі 
рахунки № 

з/п 
Зміст операцій 

дебет кредит 

Сума, 
грн. 

2.  

Відпущено купівельні напівфабрикати і 
комплектуючі вироби на потреби цехів 
основного виробництва для виготовлення: 
 столів 
 стільців   

 
 
 

300 
200 

3.  

Оприбутковані зворотні відходи за цінами 
можливого використання здані на склад 
цехами основного виробництва одержані від 
виготовлення: 
 столів 
 стільців    

 
 
 

400 
300 

4.  

Нарахована основна заробітна плата 
виробничим робітникам за виготовлення: 
 столів 
 стільців    

 
 

15000 
13000 

5. 

Нарахований ЄСВ на заробітну плату 
виробничих робітників за виготовлення: 
 столів 
 стільців   

 
 

6. 

Створено забезпечення для оплати щорічних 
відпусток у розмірі 20% від заробітної плати 
виробничих робітників за виготовлення: 
 столів 
 стільців   

 
 
 

7. 

Визначена сума фактичних загальновиробни-
чих витрат і списана на витрати виробництва: 
 столів 
 стільців 
 собівартість реалізації   

 
 

9402 
8148 
1458 

8. 
Відображено в обліку фактичну собівартість 
кінцевого браку столів 

 
24 

 
231 

 
350 

9. 
Сума втрат від браку списана на собівартість 
столів 

 
231 

 
24 

 
382 

10. 

Надійшла з виробництва на склад готова 
продукція і оприбуткована за фактичною 
виробничою собівартістю: 
 столів 
 стільців 

 
26 
26 

 
231 
232 

 
35348 
31127 
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Розрахунок фактичної собівартості готової продукції 
№ 
з/п 

Показники 
Столи 

(рах. 231)
Стільці 

(рах. 232) 
Разом 

1 Витрати на виробництво (Дт рах. 23)    
2 Сума втрат від непоправного браку (-)  −  
3 Вартість зворотних відходів (-)    
4 
4а 
4б 

Залишок незавершеного виробництва: 
 на початок місяця (+) 
 на кінець місяця (-) 

 
1500 
2000 

 
1000 
800 

 

5 
Фактична собівартість готової продукції 
(ряд.1 – ряд.2 – ряд.3 − ряд.4б + ряд.4а) 

   

 
Задача 23.  

Підприємство придбало протягом звітного періоду сировину на суму 
8000 грн. (у т. ч. ПДВ). Протягом звітного періоду ціна сировини знизилася 
і склала 6200 грн. Підприємство оцінює сировину за чистою вартістю 
реалізації. 

Відобразити операцію з уцінки сировини на рахунках бухгалтерського 
обліку. 
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ТЕМА	4	
	
Облік	коштів,	розрахунків	та	інших	
активів	
	

	
	
Облік	касових	операцій.	Операцій	з	іншими	грошовими	кош‐
тами:	 грошові	 документи,	 грошові	 кошти	 в	 дорозі	 та	 елек‐
тронні	гроші.	Документування	касових	операцій.	
Синтетичний	 та	 аналітичний	 облік	 касових	 операцій.	 Поря‐

док	ведення	касової	книги.	Первинні	касові	документи	та	поря‐
док
док

	їх	ведення.	Ліміт	каси	та	порядок	його	розрахунку.	Грошові	
ументи,	порядок	їх	погашення	та	зберігання.	

к
рез

Інвентаризація	 аси	 та	 порядок	 її	 проведення.	 Оформлення	
ультатів	інвентаризації.	
Облік	 операцій	 на	 поточному	 та	 інших	 рахунках	 в	 банках.	

Порядок	відкриття	та	закриття	банківських	рахунків.	Документ‐
ти	необхідні	для	відкриття	рахунку	в	національній	та	іноземній	
валютах.	Документування	банківських	операцій.	Виписка	банку	
та	порядок	її	обробки.	

	Облік	валютних	коштів	та	курсових	різниць.	Облік	операцій	з
продажу	та	придбання	безготівкової	іноземної	валюти.	

вОблік	операцій	з	короткостроковими	 екселями	та	поточни‐
ми	фінансовими	інвестиціями.	

Облік	дебіторської	 заборгованості	 за	 товари,	 роботи,	послу‐
ги.	Облік	розрахунків	з	підзвітними	особами,	за	претензіями	та	
за	відшкодуванням	завданих	збитків.	
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Задачі	

	
 
 
Задача 1.  

На електронний гаманець Торговця надійшли ЕГ в розмірі 100 одиниць. 
Торговець відвантажує товар Користувачу. Після чого Торговець пред`являє 
ЕГ в розмірі 100 одиниць Банку–емітенту до погашення та отримує на свій 
поточний рахунок безготівкові кошти, за вирахуванням комісії Банку (в 
нашому прикладі комісія банку становить 3% -3,00 грн.), в сумі 97,00 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію з використанням елек-
тронних грошей. 
 
Задача 2.  

Використовуючи умову задачі 1, відобразити в обліку господарську 
операцію, якщо погашення ЕГ відбулось раніше за відвантаження товару, 
тобто отримання грошей на поточний р\рахунок Торговця, операції слід відо-
бражати як передоплату за товар, який ще не відвантажено Користувачу. 
 
Задача 3.  

Підприємство подало до уповноваженого банку заявку на придбання 
20000$ США. Курс НБУ – 24,0 грн. за 1$, курс на міжбанку – 24,7 грн. за 
1$. Комісійна винагорода банку за здійснення операцій – 300 грн.. 

Відобразити в обліку купівлю іноземної валюти. 
 
Задача 4.  

Підприємство подало до уповноваженого банку заявку на продаж іно-
земної валюти. Валюту у сумі $1000 продано за курсом 25,0 грн. за 1$. 
Виручка надійшла в цей же день. Курс НБУ – 26,0 грн. за 1$. 

Відобразити в обліку продаж іноземної валюти. 
 
Задача 5. 

Підприємство подало до уповноваженого банку заявку на реалізацію 
$1000 США. Курс НБУ на дату списання коштів з рахунку - 25,5 грн. за 
$1. Курс продажу 26,6 грн. за $1. Комісійна винагорода банку за здійснення 
операції -0,3%. 

Відобразити в обліку господарську операцію. 
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Задача 6. 
ТзОВ «Тріада-форум» у травні поточного року купило чекову книжку 

за 150 грн. без ПДВ. Для цього ТзОВ перерахувало передоплату з поточ-
ного рахунку. В чековій книжці 25 чеків. У другому кварталі бухгалтер 
використала 7 бланків із чекової книжки. 

Відобразити в обліку операцію з придбання чекової книжки та списан-
ня використаних чеків. 
 
Задача 7. 

Маючи вільні кошти підприємство вирішило відкрити валютний депо-
зитний рахунок в уповноваженому банку терміном на три місяці. Для цього 
перерахувало кошти на депозит у сумі 20000€ (курс НБУ – 28,35 за 1€) під 
25% річних. 

За умовами договору відсотки нараховуються наприкінці кожного міся-
ця та виплачуються протягом 10 днів. По закінченню договору кошти були 
перераховані на рахунок підприємства (курс НБУ – 28,20 за 1€). 

курс НБУ на кінець першого місяця – 28,30 за 1€; 
курс НБУ на кінець другого місяця – 28,25 за 1€; 
курс НБУ на кінець третього місяця – 28,20 за 1€. 
Відобразити в обліку дану господарську операцію. 

 
Задача 8. 

При зміні матеріально-відповідальної особи – касира, за наказом керів-
ника була проведена інвентаризація каси. 

В результаті інвентаризації комісією виявлено надлишок готівки у сумі 
80 грн. 

Відобразити на рахунках обліку результати проведеної інвентаризації каси. 
 
Задача 9. 

На підприємстві сталася крадіжка готівки, про що було повідомлено 
слідчі органи. Через 6 місяців винуватця було знайдено, а сума нестачі го-
тівки в касі у розмірі 10950 грн. погашена винною особою, шляхом внесен-
ня коштів на поточний рахунок підприємства в установі банку. 

Відобразити в обліку господарські операції повязані з нестачею готівки. 
 
Задача 10. 

Підприємство відвантажило готову продукцію нерезиденту на суму 
$8000 США. Курс НБУ на момент виникнення дебіторської заборгованості 
склав -24,0 грн. за $1. На дату балансу курс НБУ змінився і склав -24,5 грн. 
за $1.  
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Відобразити в бухгалтерському обліку перерахунок дебіторської забор-
гованості в іноземній валюті на кінець звітного періоду. 
 
Задача 11.  

Підприємство відвантажує товари нерезиденту на суму $4000 США. 
Курс НБУ на момент виникнення дебіторської заборгованості склав -
25,8 грн. за $1. На дату балансу курс НБУ змінився і склав - 25,75 грн. 
за $1.  

Відобразити в бухгалтерському обліку перерахунок дебіторської забор-
гованості в іноземній валюті на кінець звітного періоду. 
 
Задача 12.  

Кредиторська заборгованість перед постачальником у розмірі €10000 
перераховано за курсом НБУ на дату балансу, що склав- 28,5 грн. за €1. На 
дату погашення заборгованості курс НБУ склав -28,65 грн. за €1.  

Відобразити в бухгалтерському обліку перерахунок кредиторської за-
боргованості в іноземній валюті. 
 
Задача 13.  

Кредиторську заборгованість перед постачальником за отриманий 
товар у розмірі €15000 перераховано за курсом НБУ на дату балансу, що 
склав 28,0 грн. за €1. На дату погашення заборгованості курс НБУ склав 
28,8 грн. за €1.  

Відобразити в бухгалтерському обліку перерахунок кредиторської за-
боргованості в іноземній валюті. 
 
Задача 14.  

Підприємство отримало довгостроковий валютний кредит у сумі 
500000 €. Курс НБУ на дату одержання кредиту склав 27,5 грн. за €1. На 
дату балансу курс НБУ змінився і склав 27,6 грн. за €1.  

Відобразити в бухгалтерському обліку перерахунок основної суми кре-
диту в іноземній валюті на кінець звітного періоду. 
 
Задача 15. 

Підприємство отримало довгостроковий валютний кредит у сумі 
$20000 США. Курс НБУ на дату одержання кредиту склав 27,95 грн. за 
$1. На дату балансу курс НБУ змінився і склав 27,9 грн. за $1.  

Відобразити в бухгалтерському обліку перерахунок основної суми 
кредиту в іноземній валюті на кінець звітного періоду. 
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Задача 16. 
Підприємство придбало 200 акцій за ціною €5 за одну акцію. Курс НБУ 

на дату придбання акцій склав 28,5 грн. за €1. На дату балансу справедлива 
вартість акцій склала € 6. Курс НБУ змінився і склав 28,55 грн. за €1.  

Відобразити в бухгалтерському обліку переоцінку інвестицій в інозем-
ній валюті та курсові різниці щодо них на кінець звітного періоду. 
 
Задача 17. 

Підприємство «А» на вторинному ринку цінних паперів купило у тор-
говця цінними паперами акції підприємства «Б» номінальною вартістю 
3600 грн. В рахунок оплати акцій відвантажило готову продукцію, справед-
лива вартість якої дорівнює 3200 грн., собівартість – 2300 грн. 

Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій в обмін на гото-
ву продукцію. 
 
Задача 18. 

ТзОВ «Фортуна» придбало 300 акцій за ціною 58,0 грн. за одну акцію. Но-
мінальна вартість акції 40,0 грн. Крім того, витрати, пов’язані з оформленням 
операцій, склали: консультаційні послуги - 800 грн., послуги комісійного 
брокера - 4% від вартості укладеної угоди. Оплата реєстратору – 650 грн. 

Відобразити в обліку придбання цінних паперів. 
 
Задача 19. 

ТзОВ «Міраж» реалізувало 6500 акцій невласної емісії за ціною 85,0 
грн. номінальною вартістю 6,5 грн. кожна. 

Відобразити в обліку реалізацію фінансових інвестицій і визначити 
фінансовий результат. 
 
Задача 20. 

На балансі підприємства є цінні папери загальною номінальною вартіс-
тю 20000 грн. Справедлива вартість фінансових інвестицій на кінець року 
за експертними оцінками складає 35000 грн. У зв’язку з цим на підпри-
ємстві прийнято рішення про переоцінку фінансових інвестицій. 

Відобразити в обліку переоцінку фінансових інвестицій. 
 
Задача 21.  

Підприємство на вторинному ринку цінних паперів придбало у 
торговця цінними паперами акції номінальною вартістю 20000 грн. В 
рахунок оплати акцій відвантажило партію товарів, справедлива вартість 
яких дорівнює 22000 грн., собівартість - 19000 грн. 
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Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій в обмін на 
товари. 
 
Задача 22.  

Підприємство «Фортуна» на вторинному ринку цінних паперів купило 
у торговця цінними паперами акції підприємства «Обрій» номінальною 
вартістю 200000 грн. В рахунок оплати акцій передало основні засоби, 
справедлива вартість яких дорівнює 180000 грн., балансова – 150000 грн., 
сума зносу – 20000 грн. 

Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій в обмін на 
об’єкт основних засобів. 
 
Задача 23.  

Підприємство 3 cічня поточного року придбало облігації номінальною 
вартістю 30000 грн. за 36500 грн., тобто з премією. Фіксована ставка 
відсотка за облігацією встановлена 9% річних. Дата погашення облігації 
відбудеться через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці 
року. 

Відобразити в обліку придбання облігацій. 
Визначити ефективну ставку відсотка. 
Скласти розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації. 

 
Задача 24.  

5 січня поточного року підприємство придбало облігації номінальною 
вартістю 200000 грн. з річною фіксованою ставкою 12%. Ціна придбання –
180000 грн. Облігації були випущені строком на 4 роки. Виплата відсотка 
здійснюється щорічно в кінці року. 

Відобразити в обліку придбання облігацій. 
Визначити ефективну ставку відсотка. 
Скласти розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації. 

 
Задача 25. 

Наприкінці 2016 року підприємство «А» на вторинному ринку цінних 
паперів придбало 5000 акцій підприємства «Б» за номінальною вартістю 10 
грн. кожна, на суму 50000 грн. Придбаний пакет акцій становить 30% ста-
тутного капіталу підприємства «Б». За результатами 2016 року підпри-
ємство «Б» отримало чистий прибуток у сумі 190000 грн. і оголосило про 
виплату дивідендів у розмірі 80000 грн. 

Відобразити в обліку підприємства «А» дану господарську операцію. 
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Задача 26. 
Підприємство «А» 2 січня поточного року придбало пакет акцій під-

приємства «Б» (60%) за 100000 грн. Протягом року підприємство «Б» отри-
мало 65000 грн. чистого прибутку і виплатило 10000 грн. дивідендів. Збіль-
шення додаткового капіталу дочірнього підприємства за рік – 1500 грн. 

Визначити балансову вартість інвестицій, що обліковується за методом 
участі в капіталі на кінець року та відобразити в обліку господарську опе-
рацію. 
 
Задача 27. 

Використовуючи зміст виробничої ситуації, скласти бухгалтерські про-
ведення з обліку операцій векселями. 

Між двома підприємствами укладено договір, що передбачає вексельну 
форму розрахунків. Покупець у рахунок за отриману сировину вартістю 
54000 грн. (у т. ч. ПДВ) видає вексель терміном за пред’явленням, номі-
нальною вартістю 54000 грн., з умовою нарахування 16 % від суми дого-
вору. Видача і погашення векселя здійснюється в одному періоді. Собі вар-
тість сировини склала 40000 грн. 

Відобразити господарську операцію у покупця і продавця. 
 
Задача 28. 

Заступнику директора підприємства видано аванс на службове від-
рядження в межах України в сумі 3200 грн. Термін відрядження відповідно 
до розпорядження керівника і згідно з відмітками в посвідченні про від-
рядження – 4 дні, з яких 2 дні в дорозі. Після повернення з відрядження 
працівник склав Звіт про використання коштів і подав документи, що 
підтверджують понесені ним витрати до бухгалтерії: 

Вартість придбаних у відрядженні для потреб підприємства запасних 
частин – 620 грн.(у т. ч. ПДВ); 

Витрати на проїзд до місця відрядження і назад – 825,00 грн. (у т. ч. 
ПДВ); 

Витрати на проживання 1200 грн. (у т. ч. ПДВ). При чому до рахунка на 
проживання в готелі включено вартість дворазове харчування; 

Добові відповідно до представлених документів. 
Усі витрати згідно з Звітом затверджено у повному обсязі. 
Відобразити в бухгалтерському обліку витрати на відрядження. 

 
Задача 29. 

Підприємство за договором купівлі-продажу оплатило вартість матеріа-
лів у сумі 28000 грн., у т.ч. ПДВ. При отриманні матеріалів виявлено неста-
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чу на суму 1100 грн., у т.ч. ПДВ. За погодженням сторін постачальник у 
тому ж звітному періоді повернув на банківський рахунок підприємства-
покупця вартість матеріалу, якого не вистачає (1100 грн.). Виписано подат-
кову накладну коригування ПДВ (методом «червоне сторно»). 

Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 
 

Задача 30. 
За наведеними у таблиці даними визначити резерв сумнівних боргів, 

суму чистої дебіторської заборгованості та скласти відповідні бухгалтер-
ські проведення. 

Група 
заборгованості 

Сума 
заборгованості, 

грн. 

Коефіцієнт 
сумнівності

Сума резерву 
сумнівних 
боргів, грн. 

Сума чистої 
дебіторської 

заборгованості, 
грн. 

1 100000 0,20   
2 200000 0,23   
3 2200000 0,05   

Разом ? -   

 
Задача 31.  

Підприємство визначає величину сумнівних боргів, виходячи з питомої 
ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, 
робіт, послуг на умовах наступної оплати. За 2016 рік чистий дохід від 
реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати 
становить 19000000 грн. Залишок резерву сумнівних боргів до складання 
балансу на 31 грудня 2016 року становить 2000 грн. 

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостере-
ження обрало період за попередні три роки. 

Рік 
Чистий дохід від реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг 
на умовах наступної оплати 

Сума дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, 

послуги, що визнана безнадійною 
2013 9000000  6000  
2014 10000000  7000  
2015 15000000  9000  
Разом 34000000  22000  

 
Визначити: 
коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості; 
відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2016 рік; 
загальну суму резерву сумнівних боргів на 31 грудня 2016 року. 
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ТЕМА	5	
	
Облік	власного	капіталу	та	
забезпечення	зобов’язань	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Поняття	 капіталу	 та	 його	 складові.	 Порядок	 формування	
власного	капіталу	підприємства.	Зареєстрований	(статутний	
капітал)	та	умови	його	зміни.	Відображення	в	обліку	форму‐

	вання	 та	 зміни	 розміру	 власного	 (статутного	 капіталу).
Бухгалтерський	облік	власного	капіталу.	
Облік	 забезпечення	 майбутніх	 витрат	 і	 платежів.	 Облік	 за‐

безпечення	 на	 оплату	 відпусток	 працівникам.	 Документальне	
офо к	рмлення	 надання	 та	 оплати	 відпусток.	 Порядо створення	
та	використання	забезпечення	на	оплату	щорічних	відпусток.	

Бухгалтерський	 облік	 цільового	 фінансування	 та	 цільових	
надходжень.	
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Задачі	

	
 
 
Задача 1.  

Загальні збори акціонерів ПАТ зі статутним капіталом (СК) 5000 тис. 
грн. (поділено на 100 тис. простих акцій номіналом 50 грн./шт..) вирішили 
викупити в акціонерів 10 тис. акцій за ринковою ціною 52 грн./шт., а потім 
анулювати їх (зменшити СК), не змінюючи пропорцій володіння всіх учас-
ників. Сальдо на рахунку додаткового капіталу (кредитове сальдо за субра-
хунком 421) – 60000 грн. 

Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського 
обліку. 
 
Задача 2.  

Загальні збори засновників (платники податку на прибуток і ПДВ) зі 
СК 2000 тис. грн. поділено на 100 тис. простих акцій номіналом 20 
грн./шт.) вирішили викупити в акціонерів 15 тис. акцій за ринковою ціною 
28 грн./шт. для їх перепродажу. Акції перепродали за ринковою ціною 34 
грн./шт. за посередництво при продажу акцій торговцеві цінних паперів 
сплатили винагороду 1200 грн. 

Відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Задача 3.  

ПАТ «Берізка» викупило у акціонера – фізичної особи 300 акцій Влас-
ної емісії, номінал акцій – 30 грн., викупна ціна – 35 грн. за акцію. Викуп-
лені акції були продані юридичній особі за 45 грн. за акцію. На дату опера-
ції кредитове сальдо на субрахунку 441 складало – 25000 грн. 

Відобразити в обліку операцію з викупу акцій власної емісії. 
 
Задача 4.  

Підприємство за підсумками звітного періоду отримало прибуток 
(бухгалтерський) у сумі 200000 грн. На зборах засновників вирішили нара-
хувати дивіденди та спрямувати їх на збільшення статутного капіталу. 
Зареєстровано відповідні зміни в установчих документах. Сума нарахова-
них дивідендів становить 100000 грн. При реінвестиції дивідендів співвід-
ношення часток засновників у статутному капіталі не змінилось. 
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Відобразити в обліку господарську операцію з нарахування та виплати 
дивідендів. 
 
Задача 5. 

ПАТ на загальних зборах акціонерів прийняло рішення про виплату 
52000 грн. дивідендів. Дивіденди були виплачені готовою продукцією під-
приємства. Собівартість готової продукції – 38000 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію з нарахування та виплати 
дивідендів. 
 
Задача 6. 

Працівник основного виробництва з 2 червня поточного року йде у 
щорічну відпустку на 24к.дн. Дохід за розрахунковий період (12 місяців) 
47000 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію з нарахування та виплати 
відпускних. Провести обов’язкові нарахування та утримання. 
 
Задача 7. 

Працівник допоміжного виробництва бере 10 днів щорічної відпустки з 
20 травня 2016 року. У липні, жовтні 2015 року, січні й квітні 2016 року 
йому виплачували премії за результатами роботи за попередні квартали. 
Дохід за розрахунковий період: основна зарплата – 65000 грн., премія за ІІ кв. 
2015р., нарахована у липні, - 2000 грн., премія за ІІІ кв. 2015р., нарахована 
в жовтні, - 3000 грн., ІУ кв. 2015р., нарахована в січні 2016р., - 3000 грн., 
премія за І кв. 2016р., нарахована у квітні, - 2000 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію з нарахування та виплати 
відпускних, провести обов’язкові нарахування та утримання. 
 
Задача 8. 

Менеджер зі збуту, якого прийнято на роботу 6 липня 2016 року, бере 5 
днів щорічної відпустки з 5 травня 2017 року. У січні 2017 року йому нара-
ховано річну премію за 2016 р. – 2000 грн. Основна зарплата за розрахун-
ковий період - 65000 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію з нарахування та виплати 
відпускних, провести обов’язкові нарахування та утримання. 
 
Задача 9. 

Працівниця бухгалтерії бере щорічну основну відпустку (24 к.дн.) 
одразу після відпустки для догляду за дитиною до 3-х років у березні по-
точного року. Оклад працівниці – 3600 грн. 
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Відобразити в обліку господарську операцію з нарахування та виплати 
відпускних, провести обов’язкові нарахування та утримання. 
 
Задача 10. 

Працівниці фінансового відділу надано щорічну відпустку з 16 квітня 
поточного року (24 к. дн.). Зарплата за розрахунковий період – 46800 грн. 
крім того, у липні попереднього року вона була у відпустці, за яку отрима-
ла 4100 грн. відпускних, у березні поточного року перебувала на лікарняно-
му сума лікарняних склала 745 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію з нарахування та виплати 
відпускних, провести обов’язкові нарахування та утримання. 
 
Задача 11.  

Працівниці бухгалтерії надана щорічна основна відпустка терміном на 24 
календарних дні у лютому поточного року. Заробіток за розрахунковий період 
склав - 46300 грн., з яких: заробітна плата – 23300 грн.; лікарняні за рахунок 
підприємства – 850 грн.; дивіденди – 8000 грн.; пенсія – 7500 грн.; надбавка за 
високу професійну майстерність - 3650 грн.; премія до 55 річчя – 3000 грн. 

Скласти розрахунок відпускних, відобразити в обліку нарахування та 
виплату відпускних, провести всі необхідні обов’язкові нарахування та 
утримання. 
 
Задача 12.  

Менеджер зі збуту 17 травня поточного року йде у щорічну відпустку 
тривалістю 30 к. дн. У грудні попереднього року вона була у відпустці без 
збереження зарплати – 14 к. дн. Дохід за розрахунковий період: заробітна 
плата – 45800 грн. 

Відобразити в обліку нарахування та виплату відпускних. 
 
Задача 13.  

Працівник допоміжного виробництва, який на підприємстві з 
21.07.2015 року, звільняється 30 квітня 2016 року. Має право на 24 к.дн. 
відпустки на рік. Заробіток за розрахунковий період 36000 грн. 

Розрахувати грошову компенсацію за невикористану відпустку та 
відобразити в обліку дану господарську операцію. 
 
Задача 14.  

Працівник відділу збуту, якого прийняли на роботу 2 серпня 2016 року, 
17 березня 2017 року звільняється з підприємства. Він має право на 
невикористану відпустку. Дохід за розрахунковий період склав 31000 грн. 
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Скласти розрахунок компенсації за невикористану відпустку, відобра-
зити дану операцію в обліку. 
 
Задача 15. 

Згідно із засновницькими документами підприємство має п’ять заснов-
ників, один з яких є нерезидентом. Статутний капітал становить 1200 000 грн. 
Один із засновників вносить до статутного капіталу підприємства об’єкт 
основних засобів – автомобіль вартістю 120 000 грн. При реєстрації автомобіля 
підприємство сплатило збір у розмірі 300 грн. та сплатило за оформлення 
документів – 400 грн. без ПДВ. Два засновники зробили внески до статутного 
капіталу грошовими коштами на суму 60 000 грн. Четвертий засновник зробив 
внесок до статутного капіталу нематеріальним активом у сумі 45 000. Заснов-
ник-нерезидент зробив внесок до статутного капіталу сировиною (60 000 дол. 
США). Курс НБУ на дату підписання установчих документів – 25,00 грн./1дол. 
США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД – 25,10 грн./1 дол. США. На дату 
зарахування іноземної валюти курс НБУ – 25,15 грн./1дол. США. 

Необхідно відобразити господарську операцію на рахунках бух гал-
терського обліку. 
 
Задача 16. 

ПАТ у 2016 році оголосило дивіденди своїм акціонерам (фізичним осо-
бам) за простими акціями в сумі 20000 грн. ПАТ має залишок нерозподіле-
ного прибутку за 2016 рік – 30400 грн. 

Необхідно відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Задача 17. 

ТзОВ “Соняхи” здійснило реєстрацію статутного капіталу у розмірі 
1250 000 грн. Засновники підприємства – резиденти сплатили 80 % від 
суми статутного капіталу і зробили внески такими активами: 

1. Основні засоби. Справедлива вартість – 50 000 грн., первісна вартість 
– 75 000 грн., знос – 30 000 грн. 

2. Програмне забезпечення. Справедлива вартість – 10 000 грн. Сервіс-
на вартість – 15 000 грн., сума накопиченої амортизації – 3 000 грн. 

3. Грошові кошти (решта) – ? грн. 
Необхідно відобразити господарські операції на рахунках бухгалтер-

ського обліку. 
 
Задача 18. 

Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про додатковий 
випуск акцій на загальну суму 25000 грн. у кількості 20000 штук. Було 
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прийняте рішення – направити суму дивідендів, що підлягають виплаті за 
звітний період, 13000 грн. для часткового покриття потреби в збільшенні 
статутного капіталу. Іншу частину вирішено внести грошовими коштами. 

Необхідно відобразити операцію на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Задача 19. 

Частка іноземного інвестора у статутному фонді ТзОВ “Вікторія” ста-
новить 15 %. Іноземний інвестор вносить: 

кошти (10 000 дол. США); 
основні засоби (виробниче обладнання) (16 000 дол. США); 
нематеріальний актив (патент) (5 000 дол. США); 
сировину (9 000 дол. США). 
Курс НБУ на дату підписання установчих документів – 25,20 грн. / 

1 дол. США. Курс НБУ на дату оформлення ВМД – 25,22 грн. / 1 дол. 
США. На дату зарахування іноземної валюти курс НБУ – 25,215 грн. / 
1 дол. США. 

Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з 
обліку статутного капіталу. 
 
Задача 20. 

Згідно з рішенням акціонерів було вирішено збільшити статутний капі-
тал на суму 120900 грн. шляхом додаткової емісії акцій номіналом 0,65 грн. 
Акції були розміщені серед акціонерів та сплачені: 

грошовими коштами на поточний рахунок 9000 акцій, продажною вар-
тістю 0,84 грн. за акцію; 

сировиною сплачено 10000 акцій вартістю 0,66 грн. за одиницю; 
нематеріальними активами – 800 акцій вартістю 0,70 грн. за одиницю; 
залишок акцій було сплачено готівкою продажною вартістю – 0,71 грн. 
Необхідно відобразити господарські операції на рахунках бух галтерсь-

кого обліку. 



 

 39	

ТЕМА	6	
	
Облік	довгострокових	зобов’язань	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Облік	 довгострокових	 банківських	 позик.	 Мета	 одержання	
підприємством	довгострокових	позик	банку.	Документуван‐
ня	 господарських	 операцій	 з	 одержання	 та	 погашення	 бан‐
ківських	позик	та	відсотків	за	ними.	

ніст
Розрахунки	 довгостроковими	 векселями	 виданими.	 Не	 обхід‐
ь	та	доцільність	використання	векселів	у	вітчизняній	практиці.	
Поняття	облігацій	та	їх	види.	Облік	довгострокових	зобов’я‐

зань	 за	 облігаціями	 випущеними	 за	 номінальною	 вартістю,	 з	
премією	та	дисконтом.	

Фінансова	оренда.	Облік	довгострокових	зобов’язань	з	орен‐
ди	відповідно	до	П(С)БО.	
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Задачі	

	
 
 
Задача 1.  

Підприємство зареєструвало випуск облігацій у розмірі 80000 грн. з 
відсотковим доходом 25% річних, який буде виплачено один раз одночасно 
з погашенням облігацій через три роки. 40% облігацій придбавають праців-
ники підприємства, які подали до бухгалтерії заявки про спрямування 
частини належної їм до виплати зарплати на придбання облігацій, решту - 
60%, розповсюджуються за готівку серед фізичних осіб, які не є праців-
никами підприємства. Заробітна плата працівникам нарахована в сумі 
62000 грн. 

Необхідно відобразити в обліку виплату працівникам заробітної плати 
облігаціями та реалізацію облігацій іншим фізичним особам. 

 
Задача 2.  

Підприємство за договором купівлі – продажу придбало у вітчизняного 
постачальника обладнання на суму 560000 грн., у т.ч. ПДВ. Витрати на 
транспортування обладнання сторонньою організацією склали 1200 грн., у 
т.ч. ПДВ. В рахунок оплати покупець переказав постачальнику довгостро-
ковий відсотковий вексель терміном на 3 роки під 25% річних. Після закін-
чення терміну вексель був повністю погашений з виплатою відповідної су-
ми відсотків. Собівартість обладнання – 44000 грн. 

Відобразити в обліку продавця і покупця дану господарську операцію. 
 

Задача 3.  
У липні поточного року підприємство отримало в банку кредит у розмірі 

420000 грн. строком на 3 роки під 26% річних. Умовами кредитного договору 
передбачено, що заборгованість підприємства по основній сумі боргу 
погашається щороку, частинами, одночасно з виплатою відсотків за кредит. 

Відобразити в обліку операцію з отримання та погашення банківської 
позики. 

 
Задача 4.  

Підприємство емітент випустило 7000 шт. облігації номінальною 
вартістю 20 грн. за шт. з терміном погашення через 4 роки. Відсоткова 
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ставка за випущеними облігаціями склала 7% річних. За умовами 
випуску нарахування і виплата відсотків за облігаціями здійснюється 
щороку. 

Відобразити в обліку випуск та розміщення облігацій. 
 

Задача 5. 
ТОВ «Світанок» (набувач), який є неплатником ПДВ, одержало у виг-

ляді гуманітарної допомоги: 
1) комп’ютер вартістю 20000 грн; 
2) МШП на суму 3000 грн; 
3) кошти в сумі 24000 грн. 
У звітному періоді ТОВ «Світанок» використав отримані кошти та 

МШП для потреб основного виробництва та збуту. Наступного місяця ТОВ 
«Світанок» здійснило нарахування амортизації отриманого компютера у 
розмірі 10% його вартості. 

Відобразити в обліку господарські операції. Здійснити необхідні роз-
рахунки. 

 
Задача 6. 

Підприємство «Сяйво» надало цільове фінансування ПП «Айсберг» на 
будівництво медпункту в сумі 180000 грн. На суму цільового фінансування 
з підрядником ПП «Айсберг» уклало договір і перераховано аванс у сумі 
цільового фінансування. Виконання робіт здійснено в один етап. 

Відобразити в обліку господарські операції на рахунках підприємства 
«Сяйво» та ПП «Айсберг». Здійснити необхідні розрахунки. 

 
Задача 7. 

Підприємство «А» випустило облігації загальною номінальною вартіс-
тю 200000 грн. терміном погашення 4 роки, фіксована ставка відсотка – 
19% річних з виплатою щорічно. Весь пакет купило підприємство «Б» з 
дисконтом за 195000 грн. 

Відобразити в обліку дану господарську операцію. Визначити ефектив-
ну ставку відсотка. Скласти розрахунок амортизації дисконту за випущени-
ми облігаціями. 

 
Задача 8. 

ПП «Екстра» придбало 10.09.2016 р. у ПАТ «Берег» 3 облігації за 5540 
грн. та 5 облігацій за 6660 грн. Номінальна вартість облігацій 18600 грн., 
фіксована ставка відсотка за облігаціями становить 5% річних, погашення 
облігацій має відбутися через 3 роки. За умовами договору, ПАТ «Берег» 
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буде виплачувати ПП «Екстра» відсотки за облігаціями в кінці кожного 
року. Бухгалтерія ПП «Екстра» та ПАТ «Берег», повинна здійснити певні 
розрахунки: 

а) визначити дисконт або премію за облігаціями; 
б) визначити номінальну (фіксовану) суму відсотка; 
в) розрахувати ефективну ставку відсотка; 
г) розрахувати суму амортизації дисконту (премії) методом ефективної 

ставки відсотка. 
Відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку ПП 

«Екстра» ВАТ «Берег». 
 

Задача 9. 
Підприємство “Ромашка” 02. 01. 2016 отримало фінансову допомогу у 

розмірі 45 000 грн. Строк повернення становить 18 місяців з дати одержан-
ня. Фінансова допомога була повернена у встановлений термін. 

Необхідно відобразити господарську операцію на рахунках бухгалтер-
ського обліку згідно П(С)БО. 

 
Задача 10. 

Підприємство у вигляді гуманітарної допомоги отримало легковий 
автомобіль вартістю 150000 грн. Амортизація нараховується прямо 
лінійним методом, строк корисного використання автомобіля – 8 років. 
Очікувані доходи від ліквідації автомобіля – 900 грн., очікувані витрати 
– 250 грн. 

Необхідно: відобразити господарські операції з отримання цільового 
фінансування на рахунках бухгалтерського обліку. 

 
Задача 11.  

Орендодавець надав у фінансову оренду обладнання вартістю 54000 
грн. строком на 4 роки. Згідно з договором оренди орендар виплачує оренд-
ні платежі щорічно на початку року. Орендна ставка відсотка, яку орендо-
давець використав для визначення суми орендної плати, становить 9 %. 
Термін корисного використання об’єкта – 6 років. Гарантована ліквідаційна 
вартість відсутня. Орендований актив у кінці строку оренди переходить у 
власність орендаря. 

Необхідно визначити: 
1) теперішню вартість мінімальних орендних платежів; 
2) зобов’язання орендаря за орендоване обладнання; 
3) фінансові витрати орендаря. 
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Задача 12.  
Підприємство 3 січня поточного року випустило облігації номінальною 

вартістю 60000 грн., які були продані за 56 282 грн., тобто з дисконтом. 
Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 8 % річних. Дата 
погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійсню-
ється щорічно в кінці року. 

Необхідно розрахувати амортизацію дисконту за облігаціями та відо-
бразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

 
Задача 13.  

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду 
устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: 

Справедлива вартість об'єкта фінансової оренди − 184456 грн.; 
Строк оренди - 3 роки, починаючи з 2 січня поточного року; 
Орендна ставка відсотка становить 24 % річних; 
Мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30 червня 

і 31 грудня, тобто в кінці періоду); 
Після завершення строку оренди право власності на устаткування 

переходить орендарю. 
Визначити суму фінансового доходу орендодавця та розподілити між 

відповідними звітними періодами. Відобразити в обліку господарську 
операцію. Для розрахунку рекомендовано використати таблицю: 

 
Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів 

Орендні платежі 

Дата 

Мінімальна сума 
орендних пла-

тежів, що отри-
муються регу-
лярно (ануїтет) 

Фінансовий 
дохід  

За об’єкт 

Залишок 
зобов’язань з 

оренди на кінець 
періоду 

А 1 2 3 4 
     
     
…..     
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ТЕМА	7	
	
Облік	поточних	зобов’язань	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Облік	кредиторської	заборгованості	за	товарними	операція‐
ми.	Документування	господарських	операцій	по	розрахунках	
з	постачальниками.	
Облік	 нетоварних	 операцій:	 короткострокових	 кредитів	 та	

векселів	 виданих,	 за	 податками	 й	 платежами,	 за	 страхуванням	
та	розрахунків	за	виплатами	працівникам.	
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Задачі	

	
 
 
Задача 1.  

Для здійснення виробничої діяльності підприємство придбало сирови-
ну у вітчизняного постачальника. Згідно з умовами договору, підприємство 
перерахувало авансовий платіж у розмірі 18000 грн., у т.ч. ПДВ. Витрати 
на доставку сировини склали 1800 грн. у т.ч. ПДВ, на вантажно-розванта-
жувальні роботи власними силами - 200 грн. 

Відобразити в обліку придбання виробничих запасів у вітчизняного 
постачальника. 
 
Задача 2.  

В кінці звітного місяця підприємство отримало рахунки на оплату ко-
мунальних послуг, у т.ч.: за використану електроенергію – 8500 грн.; за 
водопостачання та водовідведення – 2430 грн.; вивіз сміття – 420 грн.; 
опалення приміщення – 15000 грн. 

Рахунки були оплачені до кінця місяця, а витрати списані на адмініст-
ративні. 

Відобразити в обліку дану господарську операцію. 
 
Задача 3.  

Працівник звернувся до підприємства із заявою-проханням про перера-
хування частини коштів, які йому належать до виплати, на рахунок спорт-
комплексу «Аквапарк». Підприємство оплатило спорткомплексу вартість 
місячного абонемента для занять свого працівника відділу збуту у сумі 
2200 грн. Заробітна плата працівника за місяць – 3500 грн. 

Відобразити в обліку господарську операцію. 
 
Задача 4.  

Оклад працівника відділу маркетингу 2900 грн. У січні він знаходився 
на роботі з 10 робочих днів. На підприємстві встановлено п’ятиденний 
робочий тиждень. Крім цього з працівника утримано аліменти у сумі  
200 грн. 

Відобразити в обліку нарахування та виплату зарплати, провести всі 
необхідні обов’язкові нарахування та утримання із заробітної плати. 
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Задача 5. 
Нарахувати заробітну плату працівнику основного виробництва, якщо 

у лютому він виготовив 150 деталей, відрядна розцінка - 20,90 грн. за оди-
ницю. За допущений брак з працівника утримано 120 грн. 

Відобразити в обліку нарахування та виплату зарплати, провести всі 
необхідні обов’язкові нарахування та утримання із заробітної плати. 
 
Задача 6. 

Нарахувати заробітну плату працівнику основного виробництва, якщо 
у березні поточного року він відпрацював 150 год., погодинна тарифна 
ставка - 25,5 грн. За завдані збитки з працівника утримано 160 грн. 

Відобразити в обліку нарахування та виплату зарплати, провести всі 
необхідні обов’язкові нарахування та утримання із заробітної плати. 
 
Задача 7. 

Оклад працівниці бухгалтерії 2800 грн. На її утриманні знаходиться 
троє неповнолітніх дітей. Вона подала до бухгалтерії заяву на податкову 
соціальну пільгу. 

Відобразити в обліку нарахування та виплату зарплати, провести всі 
необхідні обов’язкові нарахування та утримання із заробітної плати. 
 
Задача 8. 

Нарахувати заробітну плату працівниці основного виробництва, про-
вести нарахування та утримання ПДФО та ПСП, інших обов’язкових внес-
ків, якщо дохід за січень склав 3520 грн., вона є вдовою, і на її утриманні 
знаходиться неповнолітня дитина. 
 
Задача 9. 

Працівниці допоміжного виробництва за лютий поточного року 
нарахована заробітна плата 210 грн., відпускні – 1530 грн., лікарняні – 320 
грн. На її утриманні знаходиться троє дітей віком до 18 років. Працівниця 
подала до бухгалтерії необхідні документи про застосування ПСП. 

Необхідно відобразити в обліку нарахування заробітної плати, визначи-
ти розмір ПСП та суму ПДФО, яка підлягає перерахуванню до бюджету. 
 
Задача 10. 

Менеджер підприємства Живко М. К. подала до бухгалтерії листок 
непрацездатності за період з 3 по 20 березня поточного року. Заробітна пла-
та за розрахунковий період - 43200 грн. Страховий стаж працівника – 6 
років 7 місяців. 
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Відобразити в обліку нарахування та виплату допомоги з тимчасової 
непрацездатності, провести усі необхідні нарахування та утримання з неї та 
погасити заборгованість. 
 
Задача 11.  

Нарахувати допомогу з тимчасової втрати працездатності працівниці 
бухгалтерії, яка з 6 по 10 лютого поточного року знаходилась на лікарняно-
му. Стаж роботи на підприємстві 3 роки 3 місяці, заробіток за розрахунко-
вий період 28560 грн. 

Відобразити в обліку нарахування допомоги, обов’язкові нарахування 
та утримання з неї та виплату належної суми. 
 
Задача 12.  

Менеджер фірми Хом’як подала до бухгалтерії листок непрацездат-
ності за період хвороби з 5 по 13 січня поточного року. Її страховий стаж - 
5 років 3 місяці. За розрахунковий період їй нараховано дохід: заробітна 
плата - 23900 грн., в т.ч. в червні – 3100 грн. відпускні за період з 1 по 14 
число – 1600 грн. Оклад працівниці 3200 грн. Підприємство працює за п’я-
тиденним робочим тижнем. 

Необхідно нарахувати лікарняні та заробітну плату за відпрацьовані дні 
січня, провести усі необхідні обов’язкові нарахування та утримання і вип-
лати належну працівнику суму. 
 
Задача 13.  

Працівниці бухгалтерії видано листок непрацездатності по догляду за 
хворою дитиною віком 4 роки з 2 по 18 березня поточного року. Страховий 
стаж працівниці 3 роки 8 місяців. Заробіток за розрахунковий період  
43200 грн. 

Необхідно нарахувати лікарняні та відобразити господарську операцію 
в обліку. 
 
Задача 14.  

Працівниця ТзОВ 7 грудня поточного року подала до бухгалтерії лис-
ток непрацездатності по вагітності та пологах на 126 календарних днів. 
Заробіток за розрахунковий період 44600 грн. Страховий стаж працівниці - 
3 роки. Оклад 2500 грн. Підприємство працює за п’ятиденним робочим 
тижнем. 

Необхідно відобразити в обліку нарахування працівниці заробітної 
плати, декретних, провести необхідні обов’язкові нарахування і утримання 
та виплатити належну суму. 
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Задача 15. 
Працівниця фінансового відділу йде у відпустку по вагітності та 

пологах на 140 к.дн. із 20 квітня поточного року. До цього вона була у від-
пустці по догляду за дитиною до трьох років. Годинна тарифна ставка за 
посадою працівниці – 26 грн. Норма тривалості робочого тижня, установле-
ного на підприємстві - 40 годин.1 

Необхідно нарахувати допомогу по вагітності й пологах працівниці, 
якщо в розрахунковому періоді застрахована особа не мала заробітку. 
 
Задача 16. 

Працівниця допоміжного виробництва, яку прийняли на роботу 5 січня 
поточного року, йде у відпустку по вагітності й пологах із 13 березня на 
126 к.дн. Заробітна плата за місяць становить 2500 грн. У січні та лютому 
жінка працювала по 4 години на день, і за них нараховані по 1100 грн. 
зарплати. 

Необхідно нарахувати допомогу по вагітності й пологах працівниці 
допоміжного виробництва, провести необхідні нарахування та виплатити 
належну суму. Відобразити в обліку господарську операцію. 
 
Задача 17. 

Підприємством імпортовано товар на суму 4580 дол. США. Курс НБУ 
на дату ввезення 27,7 грн. за долар, на момент оплати - 27,8 грн. за долар. 

Мито 30%, митні збори 0,2%, ПДВ - 20%. 
Відобразити виробничу ситуацію в обліку, якщо перша подія – опри-

буткування товару, друга подія – оплата постачальнику. 
 
Задача 18. 

Підприємство на умовах передоплати імпортує товар, вартість товару 
згідно з контрактом – 4500 дол. США. Курс на день оплати авансу – 27,7 
грн. за дол. на день отримання товару 27,8 грн. за дол., мито 30%, митні 
збори 0,2%, ПДВ - 20%. 

Відобразити ситуацію в обліку, якщо перша подія – аванс іноземному 
постачальнику, друга подія – оплата. 
 
Задача 19. 

Український резидент відвантажив іноземному покупцеві товар на суму 
8000 дол. США, курс НБУ на дату оформлення ВМД 27,7 грн. за дол. 
США. Покупець перерахував кошти в тому ж самому кварталі. Курс НБУ 

 
1 Середньомісячна кількість календарних днів, - 30,44 (п14 Порядку 1266) 
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на дату погашення заборгованості 27,72 грн. за дол.. Сума митних зборів – 
0,2 %, мита – 5 %. Собівартість товару 15000 грн. 

Відобразити в обліку реалізацію на експорт товарів, нарахування екс-
портного мита та митних зборів. 
 
Задача 20. 

Отримано аванс від покупця нерезидента в суму 6000 дол. США під 
поставку товару. Курс НБУ на день отримання коштів 27,70 грн. за дол. 
Товар поставлено у цьому ж кварталі, курс НБУ на дату відвантаження 
27,72 грн. за дол. Собівартість товару 15000. Сума митних зборів – 
0,2 %. 

Відобразити в обліку експорт товару на умовах передоплати. 
 
Задача 21.  

Витрати на розміщення позики 02. 01. 2016р. склали 150000 грн. Дата 
погашення – 31. 12. 2020 р. Відсотки сплачуються один раз на рік 31.12 

Річна сума амортизації витрат на розміщення облігацій ? 
Відобразити в бухгалтерському обліку витрати на розміщення позики. 

 
Задача 22.  

Працівниця, яка має двох дітей віком до 18 років, написала у травні 
2016 року заяву та подала підтверджуючі документи про надання ПСП. 
Заробітна плата за травень становила 2800 грн. 

Підрахувати суму ПСП та відобразити в бухгалтерському обліку дану 
операцію. 
 
Задача 23.  

На підприємстві працює подружжя, батько заробив у травні 12000 грн., 
мати – 4000 грн. Подружжя виховує 4 дітей віком до 18 років. 

Підрахувати суму ПСП та відобразити в бухгалтерському обліку дану 
операцію. 
 
Задача 24.  

На підприємстві працює одинока мати двох дітей. Її зарплата становить 
2600 грн. Як одинока мати, вона має право на ПСП у підвищеному розмірі 
на дітей. У березні 2016 року працівниця подала заяву про застосування 
ПСП та підтвердні документи. 

Підрахувати суму ПСП та відобразити в бухгалтерському обліку дану 
операцію. 
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Задача 25. 
У родині, які працюють на ТзОВ, виховуються троє дітей віком до 18 

років, одна дитина – інвалід. Зарплата батька – 3700 грн., матері – 1900 грн. 
Заяву та підтверджуючі документи про надання ПСП подані до бухгалтерії. 

Підрахувати суму ПСП та відобразити в бухгалтерському обліку дану 
операцію. 
 
Задача 26. 

Підприємство за виконані роботи вартістю 7200 (у т.ч. ПДВ) видало 
постачальнику вексель номінальною вартістю 2000 грн. терміном на 10 
місяців. Заборгованість за векселем підприємством була сплачена своє час-
но, в повній сумі. 

Відобразити в обліку господарську операцію. 
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ТЕМА	8	
	
Облік	витрат	діяльності	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Основні	вимоги	до	визнання	та	оцінки	витрат.	Класифікація	
витрат	за	видами	діяльності	підприємства.	Облік	витрат	ос‐
новної	 діяльності.	 Облік	 витрат	 операційної	 діяльності.	 По‐
рядок	 відображення	 в	 обліку	 фінансових	 та	 інших	 витрат	
звітного	періоду.	
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Задачі	

	
 
 
Задача 1.  

На підставі наведеної в таблиці інформації скласти бухгалтерські 
проведення з обліку витрат діяльності підприємства. 

 

Статті витрат 
Адміністрати
вні витрати 

(рах.92) 

Витрати 
на збут 
(рах.93) 

Інші операційні 
витрати (рах.94) 

Заробітна плата: 
 Основна 
 Додаткова  

 
124500 
9480 

 
98765 
6543 

 
78653 
4356 

Нарахування ЄСВ ? ? ? 

Виробничі запаси: 
 Сировина 
 Електроенергія 
 Паливо 
 Запасні частини 

400 
5890 
3400 
1280 

387 
5678 
5431 

- 

256 
2345 
3670 
346 

Амортизація необоротних активів 
 Основних засобів 
 Нематеріальних активів 

690 
569 

786 
543 

456 
367 

Службові відрядження 1356 1278 876 

Разом: ? ? ? 

 
Задача 2.  

Скласти бухгалтерські проведення з обліку загальновиробничих витрат, 
скласти розрахунок їх розподілу та списати загальновиробничі витрати на 
витрати виробництва за видами продукції на підставі нижче наведеної 
інформації: 
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Господарські операції з обліку загальновиробничих витрат 

№ 
з/п 

Зміст операцій Сума, грн. 

1 2 3 

1.  
Відпущено сировину і матеріали цехам основного 
виробництва на утримання і поточний ремонт будівель 

1000 

2.  
Відпущені паливо-мастильні матеріали на утримання 
обладнання цехів основного виробництва 

500 

3.  
Відпущені запасні частини на ремонт обладнання цехів 
основного виробництва 

1200 

4.  
Спожито у виробництві електроенергію, пару, воду, газ та 
інші види енергії, отримані зі сторони на роботу обладнання і 
загальновиробничі потреби 

700 

5. 
Нарахована основна заробітна плата загальновиробничому 
персоналу 

9000 

6. 
Нараховано ЄСВ на заробітну плату загальновиробничого 
персоналу 

3308 

7. 
Створено забезпечення для оплати щорічних відпусток у 
розмірі 20% від заробітної плати 
загальновиробничого персоналу 

 

8. 
Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи 
(інженера цеху) з витрат на службове відрядження 

400 

9. 
Нарахований знос основних засобів 
загальновиробничого призначення 

600 

10. 
Нарахована амортизація нематеріальних активів 
загальновиробничого призначення 

500 

 Разом витрат:  
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Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат на витрати 
виробництва та собівартість реалізації 

Включення 
загальновиробничих 

витрат на 
№ 
з/п 

Показники Усього
На 

одиницю 
продукції 

витрати 
вироб-
ництва 
(рах. 23) 

собівар-
тість 

реалізації 
(рах.90) 

1 2 3 4 5 6 

1 
База розподілу за нормальною 
потужністю, од. прод. 

2000 х х х 

 
Загальновиробничі витрати 
при нормальній потужності, 
грн., з них: 

18000 9 х х 

2  змінні (ряд.2гр.3: ряд.1гр.3 
= ряд 2гр.4) 

14000 7 х х 

3  постійні (ряд.3гр.3: 
ряд.1гр.3 = ряд 3гр.4) 

4000 2 х х 

4 
Фактичний обсяг виробництва 
од. продукції 

1950 х х х 

5 
Фактичні загальновиробничі 
витрати з них: 

 х х х 

6 
Змінні 
(ряд.2гр.4 х ряд.4 гр.3) 

 х  х 

7 
Постійні усього 
(ряд.5гр.3 - ряд.6гр.3) 

 х х х 

8 
Постійні розподілені 
(ряд.4гр.3 х ряд.3гр.4) 

 х  х 

9 
Постійні нерозподілені 
(ряд.7гр.3 - ряд.8гр.3) 

 х   
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Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат на об’єкти обліку 
витрат основного виробництва 

№ 
з/п 

Об’єкти 
обліку витрат 

Заробітна плата 
основних 

виробничих 
робітників, грн. 

Загальновиробничі 
витрати, грн. 

Відсоток 
розподілу, % 

1 Столи 15000  

2 Стільці 13000  

3 Разом:  28000  

 
 

 
Задача 3.  

Скласти бухгалтерські проведення з обліку витрат на збут та списати на 
фінансові результати використовуючи наступну інформацію: 

 
Господарські операції з обліку витрат на збут 

№ 
з/п 

Зміст операцій 
Сума, 
грн. 

1 
Нарахована оплата за рекламу готових виробів (товарів), що 
продаються 

15000 

2 Відображено суму ПДВ ? 

3 Створено забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань 65400 

4 Нарахована заробітна плата персоналу відділу збуту  48000 

5 Проведені нарахування ЄСВ на заробітну плату ? 

6 Списані матеріальні витрати, пов’язані із збутом 9850 

7 Відображені витрати на службові відрядження 3800 

8 Списано витрати на збут на фінансовий результат діяльності ? 

 
Задача 4.  

На підставі перелічених нижче господарських операцій вказати 
класифікацію витрат за видами діяльності та скласти бухгалтерські про-
ведення. 

Нараховано витрати за розрахунково-касове обслуговування банком – 
3200 грн. 

Нараховано проценти за користування кредитом 1000 грн. 
Нараховано резерв на сумнівну дебіторську заборгованість - 5000 грн. 
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Нараховано амортизацію нематеріального активу, що використовується 
для загальновиробничих потреб - 500 грн. 

Нараховано зобов’язання з оплати послуг: 
а) транспортній організації за доставку товарів від постачальника до 

підприємства -4000 грн.; 
б) аудиторській фірмі за консультаційні послуги - 6000 грн.; 
в) навчальному закладу за проведення семінару для спеціалістів ком-

панії - 2000 грн. 
Нараховано забезпечення на оплату відпустки працівникам офісу - 1500 

грн. 
 
Задача 5. 

03. 01. 2016 р. підприємством отримано кредит у банку на суму 160 000 
грн. строком на 1 рік під 25 % річних, відсоток сплачується щомісячно. У 
січні частина кредитних коштів використана за цільовим призначенням на 
будівництво в сумі 80000 грн., 50000 грн. депоновано на депозитний раху-
нок до запитання під 19 % річних, 30 000 грн. знаходяться на поточному 
рахунку. 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, визначити 
суму доходів і витрат за січень. 
 
Задача 6. 

Підприємство «Сяйво» припиняє випуск вікон і в подальшому не 
планує займатися подібною діяльністю. При цьому на кінець звітного пе-
ріоду, у якому було прийнято подібне рішення, у підприємства є залишок 
дошок для виготовлення вікон на суму 800 грн. Підприємство списує дош-
ки на витрати звітного періоду у зв'язку з неможливістю одержання еко-
номмічних вигод у подальшому. 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операцію із списання 
сировини. 
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ТЕМА	9	
	
Облік	доходів	і	результатів		
діяльності	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Формування	 та	 облік	 доходів	 за	 видами	 діяльності:	 основні	
вимоги	 до	 визнання	 та	 оцінки	 доходів	 в	 бухгалтерському	
обліку.	Класифікація	доходів	за	видами	діяльності.	Характер‐
ристика	 рахунків	 для	 обліку	 доходів.	 Порядок	 визначення	
фінансових	 результатів	 діяльності	 та	 чистого	 прибутку	
(збитків)	підприємства.	
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Задачі	

	
 
 
Задача 1.  

На підставі наведеної в таблиці інформації скласти бухгалтерські про-
ведення з обліку доходів діяльності підприємства та використовуючи ін-
формацію задачі 1 теми «Облік витрат діяльності» скласти звіт про фінан-
сові результати. 

 
№ 
з/п 

Зміст операцій 
Сума, 
грн. 

1. Відображено дохід від реалізації оборотних активів 645678 

2. Відображено дохід від реалізації іноземної валюти 55432 

3. Одержано доходи від операційної оренди 48765 

4. Одержано дохід від операційних курсових різниць 29765 

5. Одержано пені, штрафи, неустойки 94569 

6. Одержано дохід від раніше списаних активів 81234 

7. Списано кредиторську заборгованість по закінчені строку 
позовної давності 

76578 

8. Одержано дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 54689 

9. Відображено інвестором дохід, одержаний від участі в капіталі 82356 

10. Нараховані дивіденди, відсотки, роялті, що підлягають отриманню 13954 

11. Відображено дохід від реалізації фінансових інвестицій 67541 

12. Відображено реалізацію основних засобів, нематеріальних 
активів та інших необоротних активів 

98065 

13. Отримано дохід від безоплатно отриманих необоротних активів 32654 

14. Отримано дохід від фінансової оренди активів 38463 

15. Відображено дохід від реалізації готової продукції 5712456 

*при необхідності нарахувати податок на прибуток за діючою ставкою на дату складання 
звіту. 
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Задача 2.  
Визначити фінансовий результат діяльності підприємства за звітний 

період, нарахувати при необхідності податок на прибуток за діючою став-
кою, скласти бухгалтерські проведення на підставі господарських операцій: 
№ 
з/п 

Зміст операції Сума, грн. 

1 2 3 

1.  
Реалізовані товари: 
- дохід від реалізації товару 
- собівартість товару 

 
124000 
75000 

Реалізовані 
а) матеріали: 
- собівартість матеріалів 
- дохід від реалізації 

 
200000 
400 000 

2.  
б) основні засоби: 
- первісна вартість 
- знос на день реалізації 
- дохід від реалізації  

 
300000 
50000 

400000 

3.  
Надані автопослуги: 
- собівартість послуг 
- дохід від реалізації 

 
6000 
8000 

Виявлено при проведені інвентаризації: 
а) нестача понад межі природних втрат палива  4000 4.  
б) часткова втрата вартості товарів 200 

5. 
Отримані повідомлення про нарахування дивідендів від 
фінансових інвестицій  3800 

6. Нарахована матеріальна допомога управлінському персоналу  5600 

7. Нарахована і сплачена сума за участь у семінарі  1870 

8. 
Нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату Пенсійному 
фонду 360 
Нараховані банком: 
а) плата за обслуговування  480 9. 
б) відсотки за кредит – 6800 грн. 7400 

10. Нарахований податок на прибуток  ? 

 
Задача 3.  

Вітчизняному покупцю відвантажено готову продукцію власного 
виробництва фактичною собівартістю 164000 грн., без попередньої оплати, 
договірною вартістю 172000 грн. (у т. ч. ПДВ). 
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Відобразити обліку реалізацію готової продукції покупцю згідно з 
П(С)Б та визначити фінансовий результат від реалізації. 
 
Задача 4.  

Від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт у сумі 
42000 грн. (у т. ч. ПДВ). Фактична собівартість робіт склала 30000 грн. 

Відобразити операцію з реалізації робіт вітчизняному замовнику, визна-
чити фінансовий результат від реалізації на рахунках бухгалтерського обліку. 
 
Задача 5. 

Підприємство безоплатно отримало об’єкт основного засобу, що був в 
експлуатації. У первинному документі вказано, що витрати з доставки 
об’єкта становили 540 грн. без ПДВ (витрати, понесені одержувачем). 
Первісна вартість об’єкта – 42600 грн., знос – 4900 грн. Справедлива вар-
тість об’єкта дорівнює його залишковій вартості. Об’єкт використовується 
в основному виробництві, строк корисного використання – 4 роки. 

Необхідно: 
скласти кореспонденцію рахунків з безоплатного отримання об’єкта 

основних засобів; 
розрахувати розмір річної суми амортизаційних відрахувань; 
визнати дохід з безоплатного отримання об’єкта основних засобів. 

 
Задача 6. 

На підставі нижченаведених господарських операцій підприємства 
ПАТ «Тріада-форум» за поточний рік необхідно: 

Скласти бухгалтерські проведення; 
Оборотну відомість; 
Баланс; 
Звіт про фінансові результати; 
Звіт про рух грошових коштів; 
Звіт про власний капітал; 
Визначити на підставі оборотного балансу суму відстроченого подат-

кового активу та відстроченого податкового зобов’язання. 
Вихідні дані: 
Виробничі витрати (рахунок 23) 
Використані сировина й матеріали – 725000 грн.; 
Нарахована заробітна плата – 200000 грн.; 
Проведені нарахування на заробітну плату -? (визначити). 
Загальновиробничі витрати (рахунок 91) 
Нарахована амортизація обладнання 5250 грн.; 
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Нараховані комунальні послуги –75000 грн. (крім того ПДВ); 
Нарахована заробітна плата 100000 грн.; 
Проведені нарахування на заробітну плату -? (визначити); 
Нарахована амортизація нематеріальних активів – 6000 грн.; 
Нарахована орендна плата за виробничий будинок – 163750 грн. (крім 

того ПДВ); 
Списано МШП – 25000 грн.; 
Виробнича собівартість реалізованої продукції 1412500 грн. 
Адміністративні витрати (рахунок 92) 
Нарахована заробітна плата - 100000 грн.; 
Проведені нарахування на заробітну плату -? (визначити); 
Аудиторські послуги – 200250 грн. (крім того ПДВ); 
Нарахований комунальний податок – 2250 грн. 
Витрати на збут (рахунок 93) 
Маркетингові послуги – 21000 грн. (крім того ПДВ); 
Рекламні послуги – 189000 грн. (крім того ПДВ); 
Витрати іншої операційної діяльності (рахунок 94) 
Визнано і сплачено штрафні санкції – 16000 грн.; 
Крім цього: 
Вкладено кошти на депозит – 300000 грн.; 
Отримано відсотки по депозиту – 60000 грн.; 
Оплачено й оприбутковано сировину й матеріали – 600000 грн. (крім 

того ПДВ); 
Оплачено й оприбутковано МШП - 25000 грн. (крім того ПДВ); 
Перераховані внески до статутного фонду ТОВ «Сатурн» – 30000 грн.; 
Нараховані дивіденди засновникам – 28571 грн.; 
Виплачені дивіденди засновникам – 20000 грн.; 
Проведено нарахування в резервний фонд підприємства – 500 грн.; 
Отримано заробітну плату з банку в касу підприємства – 330 000 грн.; 
Видано заробітну плату з каси – 330000 грн.; 
Утримано із заробітної плати: 
1. ПДФО – 60000 грн.; 
2. ЄСВ – 10000 грн.; 
Перераховано з поточного рахунку: 
1. У Пенсійний фонд - 164000 грн.; 
2. В бюджет - ПДФО – 60000 грн.; 
3. Комунальний податок – 2000 грн. 
Нарахований податок на прибуток відповідно до декларації про прибу-

ток підприємства – 350000 грн., включаючи сплачений податок на дивіден-
ди – 8571грн.; 
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Перераховано у бюджет податок на прибуток - 100000 грн. 
Додаткова інформація. 
За поточний рік підприємство реалізувало продукцію на суму 3 млн. 

грн., крім того ПДВ; одержало на поточний розрахунковий рахунок за реа-
лізовану продукцію кошти в сумі 2500000 грн., крім того ПДВ; одержало 
аванс за нереалізовану продукцію в сумі 1000000 грн., крім того ПДВ. 

 
Залишки на рахунках станом на 01. 01 поточного року  

ПАТ «Тріада-форум» 

Рахунок, субрахунок Дебет Рахунок, субрахунок Кредит 

10 100000 40 50000 

12 30000 42 44000 

201 200000 43 12000 

26 65000 441 204000 

311 120000 631 32000 

361 51000 6411 13000 

371 18600 6412 12000 

377 36000 6413 11000 

46 12000 6414 600 

  651 12000 

  661 85000 

  681 125000 

  685 12000 

Примітка: форми фінансової звітності наведені в додатках. 
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ТЕСТИ	
	
Фінансовий	облік	1	
	

	
1. Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, для обліку опе-
рацій з готівкою в національній валюті веде: 
1. Тільки одну касову книгу. 
2. Кількість, яка залежить від потреби. 
3. Дві касові книги. 
4. Правильної відповіді не запропоновано 
 
2. Виправлення помилок у касовій книзі: 
1. Не допускається. 
2. Допускається. 
3. Допускається, з використанням бухгалтерського методу. 
4. Допускається будь-яким способом. 
 
3. Інвентаризацію каси проводить: 
1. Головним бухгалтером, в присутності касира. 
2. Головним бухгалтером та касиром. 
3. Комісією, яка призначається наказом керівника підприємства.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
4. Для відкриття рахунку підприємство подає до банку наступні доку-
менти: 
1. Платіжні доручення, платіжні доручення – вимоги, чеки, акредитиви. 
2. Картку із взірцями підписів та печатки; заяву; копії документів, що під-
тверджують взяття його на податковий облік та реєстрацію в органах 
соцстраху; копію статуту тощо. 

3. Заяву, копію ідентифікаційного коду. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
5. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що 
вносять або одержують готівку: 
1. Дозволяється головним бухгалтером. 
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2. Строго забороняється. 
3. Дозволяється керівником.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
5. Видача готівки під звіт на закупівлю сільськогосподарської продук-
ції дозволяється на строк: 
1. Не більше десяти робочих днів. 
2. Не більше двох робочих днів. 
3. Не більше трьох робочих днів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
6. Одержання готівки з банку до каси здійснюється на підставі: 
1. Чека з грошової чекової книжки. 
2. Чека з лімітованої чекової книжки. 
3. Прибуткового касового ордера. 
4. Оголошення на внесення готівки. 
 
7. Комісійна винагорода банку за операції з купівлі валюти відноситься 
до: 
1. Інших витрат операційної діяльності. 
2. Інших витрат. 
3. Адміністративних витрат. 
4. Фінансових витрат. 
 
8. Відповідно до Положення № 637 готівка це: 
1. Грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у т.ч. 
обігові, пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсним платіжним засобом. 

2. Готівка в касі, на рахунках підприємства в установах банків та депозити 
до запитання. 

3. Готівка в касі підприємства. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
9. Ліміт залишку готівки в касі: 
1. Встановлюється податковою інспекцією. 
2. Розраховується уповноваженим банком. 
3. Розраховується підприємством самостійно. 
4. Розраховується підприємством самостійно та погоджується з банком. 
 
10. Рух готівки в касі оформляється документами:  
1. Касовою книгою. 
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2. ПКО та ВКО. 
3. ПКО, ВКО, чеками, оголошеннями на внесення готівки тощо. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
11. Касова книга це: 
1. Документ установленої форми, що застосовується для здійснення пер-
винного обліку готівки в касі; 

2. Реєстр аналітичного обліку касових операцій. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
12. Документом, що засвідчує здавання виручки до банку може бути: 
1. Видатковий касовий ордер. 
2. Реєстр депонованих сум, грошовий чек.  
3. Квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, копія 
супровідної відомості. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
13. Записи в касовій книзі можуть вестись: 
1. Чорнильною або кульковою ручкою, будь-якого кольору. 
2. За допомогою технічних засобів. 
3. Від руки, чорнилами темного кольору або за допомогою технічних засобів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
14. Звіт касира це: 
1. Сторінки касової книги з доданими ПКО та ВКО.  
2. Відривні примірники аркуша касової книги з ПКО та ВКО. 
3. Звіт касира про використання та надходження коштів в касу підприємства. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
15. До грошових документів відносять: 
1. Поштові марки, сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, бу-
динків відпочину тощо. 

2. Платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки. 
3. Акції, облігації, казначейські зобов’язання тощо. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
16. Для здійснення безготівкових розрахунків в національній валюті 
підприємство може відкривати в установах банку: 
1. Лише один рахунок. 
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2. Кількість за бажанням. 
3. Два рахунки. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
17. Касові ордери – це: 
1. Документи, що засвідчують законність надходження та витрачання гро-
шей підприємством. 

2. Документи, що засвідчують законність знаходження грошей на під-
приємстві. 

3. Первинні документи, якими оформляється рух готівки в касі. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
18. Придбання або реалізація валюти здійснюється комерційним бан-
ком за: 
1. Курсом НБУ. 
2. За комерційним курсом на МВРУ. 
3. За курсом зазначеному у заявці підприємства. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
19. Витрати підприємства, пов’язані з купівлею-продажем інвалюти 
відносяться до витрат: 
1. Адміністративних. 
2. Звітного періоду. 
3. Операційних. 
4. Касових. 
 
20. До монетарних статей відносяться статті: 
1. Грошові кошти та їх еквіваленти. 
2. Дебіторська та кредиторська заборгованість, які будуть погашені грошо-
вими коштами. 

3. Фінансові інвестиції. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
21. Курсові різниці, що виникають при перерахунку монетарних статей 
інвестиційної діяльності відносяться до складу: 
1. Інших доходів або інших витрат діяльності. 
2. Інших доходів або інших витрат операційної діяльності. 
3. Надзвичайних доходів та витрат. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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22. Платіжні доручення, з моменту їх виписки, дійсні для подання в 
банк на протязі: 
1. Одного робочого дня. 
2. 10 робочих днів. 
3. Не обмежені у строках використання. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
23. Залишок коштів на рахунках підприємства в банках відобража-
ється в Балансі: 
1. Окремою статтею. 
2. У складі статті «Грошові кошти та їх еквіваленти». 
3. Залежно від конкретного випадку.  
4. Правильної відповіді не запропоновано.  
 
24. Результати інвентаризації каси на підприємстві оформлюються нас-
тупним документом: 
1. Довідкою про інвентаризацію. 
2. Інвентаризаційною відомістю. 
3. Актом про інвентаризацію каси. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
25. Немонетарні статті балансу відображаються в обліку за курсом 
НБУ на: 
1. Дату балансу.  
2. Дату здійснення операції  
3. Дату здійснення операції та на дату балансу. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
26. У якому документі узагальнюється інформація про рух готівки в 
касі підприємства:  
1. Це звіт касира. 
2. Це матеріальний звіт. 
3. Це звіт про рух грошових коштів. 
4. Це звіт про фінансові результати.  
 
27. Який документ подається до установи банку для отримання готівки: 
1. Заява. 
2. Акредитив. 
3. Супроводжувальна відомість.  
4. Чек. 
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28. Якими документами оформляється здавання готівки до банку: 
1. Чеком. 
2. Оголошення на внесення готівки. 
3. Прибутковим касовим ордером. 
4. Платіжним дорученням. 
 
29. На якому рахунку відображається в обліку позитивна різниця між 
ринковим та офіційним курсом НБУ при купівлі валюти: 
1. 949. 
2. 945. 
3. 974.  
4. 744.  
 
30. До фінансових інвестицій відносяться: 
1. Поштові марки, сплачені проїзні квитки, путівки в санаторії тощо. 
2. Платіжні доручення, вимоги, акредитиви, чеки. 
3. Акції, облігації, депозитні сертифікати тощо. 
4. Правильної відповіді не запропоновано 
 
31. Одержання доходу від реалізації поточних фінансових інвестицій 
відображається в обліку: 
1. Дт 35 Кт 741.  
2. Дт 741 Кт 35. 
3. Дт 31 Кт 35. 
4. Дт 311 Кт 741.  
 
32. До еквівалентів грошових коштів відносять: 
1. Поточні фінансові інвестиції початковий строк погашення яких не пере-
вищує 3 місяців.  

2. Поточні фінансові інвестиції термін погашення яких на протязі одного року. 
3. Поточні фінансові інвестиції термін погашення яких на протязі 12 міся-
ців з дати балансу. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
33 Відображення в обліку собівартості реалізованих фінансових інвес-
тицій здійснюється: 
1. Дт 975 Кт 352.  
2. Дт 971 Кт 352.  
3. Дт 792 Кт 971.  
4. Дт 971 Кт 351.  
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34. Роялті – це: 
1. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, забор-
говані підприємству. 

2. Платежі за використання нематеріальних активів підприємства. 
3. Обидві відповіді правильні. 
4. Платежі за використання необоротних активів підприємств. 
 

35. Придбання поточних фінансових інвестицій відображається: 
1. Дт 311 Кт 352.  
2. Дт 352 Кт 311.  
3. Дт 311 Кт 741.  
4. Дт 351 Кт 301.  
 
36. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у 
бухгалтерському обліку за: 
1. Собівартістю. 
2. Ринковою вартістю. 
3. Залишковою вартістю.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
37. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється: 
1. За кожною фінансовою інвестицією. 
2. Всього інвестиційного портфелю. 
3. Для інвестицій, згрупованих за строком придбання. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
38. Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій на 
дату балансу відображається у складі статті: 
1. Інші доходи.  
2. Фінансові доходи діяльності. 
3. Прибутки нерозподілені. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
39. Відповідно до П(С)БО фінансові інвестиції це: 
1. Цінні папери, які підприємство реалізує для одержання прибутку. 
2. Цінні папери, які підприємство утримує з метою залучення додаткових 
фінансових ресурсів. 

3. Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку 
за рахунок відсотків, дивідендів, роялті; зростання вартості капіталу або 
інших вигод. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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40. Який номер має Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
„Фінансові інвестиції”: 
1. П(С)БО 11.  
2. П(С)БО 10. 
3. П(С)БО 14.  
4. П(С)БО 12.  
 
41. Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить: 
1. Від способу оцінки. 
2. Способу придбання. 
3. Іншого способу. 
4. Комісійної винагороди. 
 
42. Свідоцтво банку про терміновий процентний внесок, що засвідчує 
право власника на одержання після встановленого терміну суми внес-
ку і проценту по ньому, це: 
1. Акція. 
2. Облігація. 
3. Депозитний сертифікат. 
4. Казначейське зобов’язання. 
 
43. Вид цінних паперів на пред’явника, що засвідчує несення її власни-
ками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінан-
сового доходу, називають: 
1. Облігацією. 
2. Акцією. 
3. Казначейським зобов’язанням. 
4. Чеком. 
 
44. Види облігацій: 
1. Іменні та на пред’явника, облігації, що вільно конвертуються і з обмеже-
ним обігом; 

2. Процентні та безпроцентні; 
3. Облігації з купонною ставкою, з плаваючою купонною ставкою та безку-
понні; 

4. Усі наведені варіанти правильні. 
 
45. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну 
на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції 
визначається за: 
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1. Справедливою вартістю переданих цінних паперів. 
2. Справедливою вартістю отриманих цінних паперів. 
3. Договірною вартістю між контрагентами. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
46. Ринкова вартість фінансової інвестиції – це: 
1. Сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на актив-
ному ринку. 

2. Сума, за якою можна здійснити обмін фінансової інвестиції на ринку цін-
них паперів. 

3. Вартість подібних фінансових інвестицій на фондовому ринку. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
47. Дохід, який виникає в результаті використання фінансових інвестицій 
підприємства іншими сторонами, визнається інвестором у вигляді: 
1. Прибутку. 
2. Дивідендів. 
3. Процентів, дивідендів, роялті. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
48. Довгострокові фінансові інвестиції відображаються в Балансі: 
1. Окремою статтею. 
2. У складі грошових коштів та їх еквівалентів. 
3. У складі інших оборотних та необоротних активів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
49. Ефективна ставка відсотка це: 
1. Це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дис-
конту на середню величину собівартості інвестиції та вартості її погашення. 

2. Це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та 
дисконту (премії) на середню величину собівартості інвестиції. 

3. Це ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка на 
вартість інвестицій. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
50. Довгострокові фінансові інвестиції – це: 
1. Витрати підприємства на придбання цінних паперів, вкладення коштів в 
дочірні та інші підприємства, а також в довгострокову дебіторську 
заборгованість (довгострокові інвестиції здійснюють на тривалий термін 
з метою участі в розподілі прибутку, отриманні процентів та дивідендів). 
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2. Інвестиції на термін більше одного року. 
3. Витрати підприємства на придбання цінних паперів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
51. Ринкова вартість фінансових інвестицій це -: 
1. Сума, яку можна отримати від продажу отримати від продажу фінанси-
вих інвестицій. 

2. Сума, яку можна отримати від продажу отримати від продажу фінанси-
вих інвестицій на активному ринку. 

3. Сума, яку можна отримати при обміні фінансових інвестицій на фінанси-
вому ринку. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
52. Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: “... – цінний 
папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і під-
тверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цінних 
паперів у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого про-
центу, якщо інше не передбачено умовами випуску”: 
1. Акція. 
2. Облігація. 
3. Депозитний сертифікат. 
4. Казначейське зобов’язання. 
 
53. Безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до капіталу 
акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу 
акціонерного товариства у вигляді дивідендів, а також на участь в 
управлінні товариством, – це: 
1. Облігація. 
2. Акція. 
3. Казначейське зобов’язання. 
4. Чек. 
 
54. Облік наявності та руху довгострокових фінансових інвестицій у цін-
ні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, 
статутний капітал інших підприємств тощо ведеться на рахунку: 
1. № 33.  
2. № 35. 
3. № 46. 
4. № 14.  
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55. Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: “... – активи, 
які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (процен-
тів, дивідендів), зростання вартості капіталу або інше для інвестора”:  
1. Запаси.  
2. Фінансові інвестиції.  
3. Основні засоби. 
4. Дебіторська заборгованість.  
 
56. Безнадійна дебіторська заборгованість це: 
1. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її 
непогашення боржником або замовником. 

2. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, щодо 
якої існує невпевненість її погашення боржником. 

3. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її 
неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
57. Оренда це: 
1. Договір, що передбачає передачу орендарю всіх вигод та ризиків, пов’я-
заних з правом користування та володіння активом. 

2. Угода, за якою орендар набуває права власності на одержаний в оренду 
об’єкт. 

3. Угода, за якою орендар набуває права користування необоротним акти-
вом за плату протягом погодженого з орендарем строку. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
58. Об’єкт операційної оренди обліковується на балансі: 
1. Орендаря. 
2. Орендодавця. 
3. Орендаря та орендодавця. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
59. У балансі поточна дебіторська заборгованість відображається за: 
1. Теперішньою вартістю. 
2. Чистою реалізаційною вартістю. 
3. Первісною вартістю. 
4. Ринковою. 
 
60. Відповідно до чинного законодавства розмір збитків, які підлягають 
відшкодуванню за нестачу основних засобів визначається за формулою: 



Тести 

 77	

1. Рз = ((Бв-А) х Іінф + ПДВ + Азб) х 2.  
2. За фактичними витратами. 
3. Рз = ((Бв-А)+ПДВ + Азб) х Іінф ) х 2.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
61. До первісної вартості придбаних основних засобів не включа-
ють: 
1. Суми ввізного мита. 
2. Суми непрямих податків, сплачених постачальнику, які не відшкодову-
ються підприємству. 

3. Суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання основ-
них засобів. 

4. Транспортні витрати.  
 
62. Основні засоби визнаються активом якщо: 
1. Їх оцінку можна достовірно визначити. 
2. У підприємства існує впевненість в отриманні економічної вигоди від їх 
використання. 

3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
63. П(С)БО 7 “Основні засоби” передбачає здійснювати переоцінку ос-
новних засобів на дату балансу, якщо їх залишкова вартість відрізня-
ється від справедливої: 
1. Більше як на 10%. 
2. Менше як на 10 %. 
3. Суттєво відрізняється. 
4. Жодна відповідь не є правильною. 
 
64. Метод нарахування амортизації необоротних активів: 
1. Обирається підприємством самостійно 
2. Встановлюється підприємству вищестоящою організацією 
3. Податковою адміністрацією. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
65. Чиста вартість реалізації необоротного активу це: 
1. Справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних 
витрат на його реалізацію 

2. Різниця між первісною вартістю необоротного активу та сумою нарахо-
ваного зносу 
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3. Первинна (переоцінена) вартість необоротного активу за вирахуванням 
їх ліквідаційної вартості. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
66. До первісної вартості придбаних інших необоротних матеріальних 
активів не включають: 
1. Транспортні витрати. 
2. Суми непрямих податків, які відшкодовуються підприємству. 
3. Суми відсотків за банківський кредит, одержаний для придбання 
активів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
67. На суму нарахованої амортизації основних засобів: 
1. Збільшується прибуток підприємства. 
2. Збільшуються витрати підприємства. 
3. Зменшується термін корисного використання ОЗ. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
68. До нематеріальних активів не відноситься: 
1. Права користування природними ресурсами. 
2. Права на об’єкти промислової власності. 
3. Права на наукові дослідження. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
69. До первісної вартості нематеріальних активів відноситься: 
1. Фінансові витрати. 
2. Мито, непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню. 
3. Витрати на придбання. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
70. Облік витрат, пов’язаних з придбанням, виготовленням не матері-
альних активів ведеться на рахунку: 
1. 12 «Нематеріальні активи». 
2. 15 «Капітальні інвестиції». 
3. 94 «Інші витрати операційної діяльності». 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
71. Група нематеріальних активів це: 
1. Сукупність однорідних груп нематеріальних активів. 
2. Однотипні групи та об’єкти нематеріальних активів. 
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3. Сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нема-
теріальних активів. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
72. Безоплатно одержані нематеріальні активи зараховуються на баланс за: 
1. Справедливою вартістю. 
2. Первісною вартістю. 
3. Справедливою вартістю погодженою з засновниками. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
73. Термін корисного використання нематеріальних активів: 
1. Визначається підприємством самостійно. 
2. Встановлюється вищестоячою організацією. 
3. Встановлюється податковою інспекцією. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
74. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в 
балансі тоді, коли його можна: 
1. Використати окремо або разом з іншими активами у виробництві товарів 
або наданні послуг, призначених для реалізації. 

2. Обміняти на інші активи. 
3. Використати на погашення заборгованості. 
4. Усі відповіді правильні.  
 
75. Чиста вартість реалізації запасів - це: 
1. Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в опе-
рації між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.  

2. Витрати на придбання, на переробку та інші витрати, що виникли під час 
доставки запасів до їх теперішнього місця знаходження та приведення їх 
у теперішній стан.  

3. Очікувана ціна реалізації в умовах звичайної діяльності за вирахуванням 
очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.  

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
76. Первісною вартістю безоплатно одержаних виробничих запасів 
відповідно до П(С)БО 9 є: 
1. Справедлива вартість. 
2. Відновна вартість. 
3. Балансова вартість. 
4. Первісна. 



Шот А.П. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 80	

77. Аналітичний облік виробничих запасів ведеться: 
1. В карточках складського обліку. 
2. На рахунку 20. 
3. В журналі №10. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
78. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є: 
1. Найменування запасів.  
2. Найменування запасів або однорідна група (вид). 
3. Однорідна група (вид) запасів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
79. Оприбуткування виробничих запасів від постачальників здійсню-
ється на підставі первинних документів: 
1. Накладних. 
2. Товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур. 
3. Актів прийняття-передачі. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
80. Залишки на рахунку готова продукція відображаються в Балансі 
підприємства у: 
1. І розділі активу.  
2. ІІ розділі активу.  
3. ІІІ розділі активу. 
4. ІІ та ІІІ розділах активу. 
 
81. Фактична собівартість готової продукції складається з: 
1. Прямих і непрямих витрат на виробництво. 
2. Прямих витрат на виробництво. 
3. Розподілених і нерозподілених загальновиробничих витрат. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
82. Оприбуткування готової продукції на склад з виробництва здійсню-
ється на підставі первинних документів: 
1. Приймально-здавальних накладних. 
2. Актів приймання-передачі. 
3. Товарно-транспортних накладних. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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83. Розмір збитків, які підлягають відшкодуванню розраховується від-
повідно до: 
1. Фактичних витрат. 
2. Стандартів бухгалтерського обліку. 
3. Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
84. Готова продукція відноситься до: 
1. Оборотних активів. 
2. Необоротних активів. 
3. Капіталу підприємства. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
85. Напівфабрикати до готової продукції відноситись: 
1. Можуть. 
2. Не можуть. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
86. До складу фактичної виробничої собівартості не включаються: 
1. Загальновиробничі витрати. 
2. Адміністративні витрати. 
3. Витрати на оплату праці. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
87. До елементів витрат не відносять: 
1. Загальновиробничі витрати. 
2. Втрати від браку. 
3. Амортизація необоротних активів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
88. Витрати майбутніх періодів це витрати, які:  
1. Витрати у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати у 
майбутніх звітних періодах. 

2. Витрати проведені у звітному періоді, а будуть списані в наступних. 
3. Це витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезон-
них галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; 
сплачені авансом орендні платежі; передплата на періодичні видання 
тощо. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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89. Метод калькуляції це: 
1. Облік витрат на виробництво.  
2. Спосіб визначення витрат.  
3. Метод калькулювання собівартості продукції. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 

90. Економічна вигода відповідно до П(С)БО це: 
1. Можливість одержання підприємством активів, використання яких як 
очікується, призведе до одержання грошових коштів. 

2. Потенційна можливість одержання підприємством грошових коштів від 
використання активів. 

3. Здатність підприємства одержувати прибуток від фінансової діяльності 
підприємства. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 

91. Видача з каси заробітної плати працівникам відображається: 
1. Дт 661 Кт 301 
2. Дт 662 Кт 301 
3. Дт 663 Кт 301.  
4. Дт 30 1Кт 661.  
 
92. Одержання з банку коштів на виплату заробітної плати депонентам 
відображається в обліку: 
1. Дт 301 Кт 311.  
2. Дт 662 Кт 311.  
3. Дт 301 Кт 662.  
4. Дт 662 Кт 30. 
 
93. Виплата з каси працівнику підприємства допомоги з тимчасової 
втрати працездатності відображається проводкою: 
1. Дт 661 Кт 301.  
2. Дт 663 Кт 301.  
3. Дт 301 Кт 663.  
4. Дт 661 Кт 302 
 
94. Придбання лімітованої чекової книжки в національній валюті відо-
бражається проводкою: 
1. Дт 331 Кт 311.  
2. Дт 313 Кт 311.  
3. Дт 311 Кт 313.  
4. Дт 314 Кт 301.  
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95. Підприємство перерахувало 3000$ для продажу. Курс на дату пере-
рахування 8,00 грн. за 1$. Комісійна винагорода банку 100 грн. Валюту 
продано за курсом 8, 12 грн. за 1$. Фінансовий результат від реалізації 
валюти складе: 
1. 360 грн. 
2. 260 грн. 
3. 24360 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
96. Підприємство перерахувало заборгованість іноземним постачаль-
никам $ 40000 за курсом НБУ 20,5 грн. за $1. На дату балансу курс НБУ 
склав 20,3 грн. за 1$. Курсові різниці на дату балансу будуть відобра-
жені в обліку у вигляді операційного доходу у сумі: 
1. 8000 грн. 
2. 212000 грн. 
3. 220000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
97. Підприємство відвантажило товари на експорт на суму $20000. 
Курс НБУ на момент відвантаження склав 20,05 грн. за 1$. На дату 
балансу курс змінився і склав 20,10 грн. за 1$. Сума курсової різниці на 
дату балансу буде відображена в обліку: 
1. 1100 грн. 
2. 1000 грн. 
3. 16200 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
98. Перераховані для купівлі іноземної валюти гривні відображаються: 
1. Дебетом субрахунку 333.  
2. Дебетом субрахунку 334.  
3. Кредитом субрахунку 333.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
99. Виплата з каси лікарняних працівнику підприємства відображаєть-
ся проводкою: 
1. Дт 661 Кт 301.  
2. Дт 663 Кт 301.  
3. Дт 301 Кт 663.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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100. Погашення заборгованості підприємства перед бюджетом по ПДФО 
відображається проводкою: 
1. Дт 644 Кт 311.  
2. Дт 311 Кт 641.  
3. Дт 641 Кт 311.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
101. Як відображається в обліку одержана на поточний рахунок у бан-
ку від страхових організацій сума відшкодування втрат готової про-
дукції в результаті стихійного лиха? 
1. Дт 751 Кт 311.  
2. Дт 751 Кт 794.  
3. Дт 794 Кт 751.  
4. Дт 311 Кт 746. 
 
102. Підприємство відвантажило товари на експорт на суму $4000. 
Курс НБУ на момент відвантаження склав 20,05 грн. за 1$. На дату 
балансу курс змінився і склав 20,10 грн. за 1$. Сума курсової різниці на 
дату балансу буде відображена в обліку: 
1. Дт 714 Кт 362 – 200 грн. 
2. Дт 362 Кт 714 – 200 грн. 
3. Дт 362 Кт 744 – 200 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
103. Одержання з банку коштів депонентам відображається в обліку: 
1. Дт 301 Кт 311.  
2. Дт 662 Кт 311.  
3. Дт 301 Кт 662.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
104. Підприємство реалізувало поточні фінансові інвестиції за договір-
ною вартістю 15000 грн., собівартість реалізованих інвестицій – 12000 
грн. Фінансовий результат від реалізації складе: 
1. Дт 442 Кт 792- 3000 грн. 
2. Дт 792 Кт 441 – 3000 грн. 
3. Дт 352 Кт 741 – 3000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
105. Підприємство з метою залучення коштів придбало цінні папери на 
фондовому ринку за 2000 грн. при цьому скористалось послугами бро-
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кера. Вартість послуг – 200 грн. первісна вартість придбаних фінансо-
вих інвестицій буде відображена в обліку: 
1. Дт 352 Кт 311 – 2200 грн. 
2. Дт 352 Кт – 31 – 2000 грн. 
3. Дт 31 Кт 352 – 1800 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
106. Підприємство реалізувало поточні фінансові інвестиції за договір-
ною вартістю 1800 грн., собівартість реалізованих інвестицій – 1200 
грн. Фінансовий результат від реалізації складе: 
1. 300 грн. 
2. 600 грн. 
3. 3000 грн. 
4. 960 грн. 
 
107. Уцінка поточних фінансових інвестицій відображається в обліку: 
1. Дт 351 Кт 975. 
2. Дт 975 Кт 352.  
3. Дт 793 Кт 975. 
4. Дт 14 Кт 421.  
 
108. Підприємство з метою залучення коштів придбало цінні папери на 
фондовому ринку за 400 грн. при цьому скористалось послугами бро-
кера. Вартість послуг 100грн., первісна вартість придбаних фінансових 
інвестицій буде відображена в обліку у сумі: 
1. 500 грн. 
2. 400 грн. 
3. 390 грн. 
4. 100 грн. 
 
109. Ринкова вартість поточних фінансових інвестицій суттєво зросла, і 
підприємство прийняло рішення про їх дооцінку. Вартість інвестицій 5000 
грн., індекс переоцінки - 2,5. Сума дооцінки фінансових інвестицій складе: 
1. Дт 14 Кт 746 - 7500 грн. 
2. Дт 14 Кт 421 – 12500 грн. 
3. Дт 14 Кт 423 - 12500 грн.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
110. Втрати від участі в капіталі відображаються бухгалтерською про-
водкою: 
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1. Дт 96 Кт 14.  
2. Дт 14 Кт 96. 
3. Дт 792 Кт 96. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
111. Придбання довгострокових інвестицій відображається в обліку 
1. Дт 31 Кт 14.  
2. Дт 14 Кт 31.  
3. Дт 35 Кт 30. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
112. Видача авансу постачальнику в рахунок майбутньої поставки си-
ровини відображається в обліку:  
1. Дт 31 Кт 681.  
2. Дт 371 Кт 31.  
3. Дт 681 Кт 31.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
113. Оприбуткування активів, придбаних підзвітною особою відобра-
жається в обліку: 
1. Дт 20, 28, 10, 22 Кт 372.  
2. Дт 372 Кт 20,22,10, 11.  
3. Дт 372 Кт 30.  
4. Дт 372 Кт 311.  
 

114. На кінець звітного періоду підприємство мало наступну ін форма-
цію про дебіторську заборгованість: 
 Первинна вартість –1200 грн. 
 Резерв сумнівних боргів – 800 грн. 
У Балансі підприємства чиста реалізаційна вартість буде відображена 
у сумі:  
1. 1200 грн. 
2. 400 грн. 
3. 800 грн. 
4. 2000 грн. 
 

115. Передача будівлі у фінансову оренду відображається в обліку: 
1. Дт 31 Кт181.  
2. Дт 10 Кт 181.  
3. Дт 181 Кт 10. 
4 Дт 152 Кт 181.  
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116. Створення резерву сумнівних боргів відображається в обліку: 
1. Дт 944 Кт 38. 
2. Дт 38 Кт 944.  
3. Дт 38 Кт 36. 
4. Дт 944 Кт 36. 
 
117. Списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнів-
них боргів відображається записом: 
1. Дт 36 Кт 38. 
2. Дт 944 Кт 38. 
3. Дт 793 Кт 944.  
4. Дт 38 Кт 36. 
 
118. Підприємство придбало обладнання договірною вартістю 15000 
грн. (у т.ч. ПДВ). Транспортні витрати склали 600 грн., у т.ч. ПДВ. 
Первісна вартість придбаного обладнання складе:  
1. 12500 грн. 
2. 13000 грн. 
3. 20000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
119. Дохід від реалізації споруди 42000 грн., первісна вартість 50000 
грн., знос 10000 грн. фінансовий результат від реалізації складе: 
1. 2000 грн. 
2. 5000 грн. 
3. 4000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
120. Підприємство придбало комп’ютер за 5000 грн. і оцінило строк 
його корисного використання 6 років, а ліквідаційну вартість 200 грн. 
Якщо для нарахування амортизації використовується прямолінійний 
метод, то річна сума амортизації комп’ютера складе:  
1. 800 грн. 
2. 833 грн. 
3. 866,7 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
121. На початку року підприємство прийняло рішення про переоцінку 
обладнання. На день переоцінки первісна вартість обладнання 
складала 6000 грн., сума зносу 500 грн., справедлива вартість 7000 грн. 
Переоцінена сума первісної вартості обладнання складе: 
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1. 7636 грн. 
2. 6999 грн. 
3. 8890 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
122. Підприємство реалізує об’єкт основних засобів, первісна вартість 
якого 10000 грн., знос – 1000 грн., договірна вартість – 12000 грн. (у т.ч. 
ПДВ). Фінансовий результат від реалізації основних засобів складе: 
1. 1000 грн. – прибуток. 
2. 3000 грн. – прибуток. 
3. 1000 грн. – збитки. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
123. Надходження основних засобів як внесок учасників АТ до статут-
ного капіталу відображається бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 46 Кт 10. 
2. Дт 40 Кт 46. 
3. Дт 10 Кт 46. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
124. Дохід від реалізації споруди 36000 грн., у т.ч. ПДВ, первісна вартість 
26000 грн., знос – 6000 грн. Фінансовий результат від реалізації складе: 
1. Дт 793 Кт 441 – 10000 грн. 
2. Дт 442 Кт 793 – 10000 грн. 
3. Дт 793 Кт 441 – 16000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
125. Утримання із зарплати винуватця нестачі основних засобів відо-
бражається бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 661 Кт 375. 
2. Дт 375 Кт 716. 
3. Дт 716 Кт 793.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
126. Дохід від реалізації нематеріальних активів відображається в 
обліку: 
1. Дт 361 Кт 746. 
2. Дт 12 Кт 631.  
3. Дт 977 Кт 12.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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127. Придбання програми для ЕОМ через підзвітну особу відобража-
ється в обліку: 
1. Дт 124 Кт 372.  
2. Дт 125 Кт 372.  
3. Дт 127 Кт 372.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
128. Оприбуткування нематеріальних активів, придбаних у постачаль-
ника відображається в обліку: 
1. Дт 12 Кт 631.  
2. Дт 631 Кт 12.  
3. Дт 12 Кт 154.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
129. Сума уцінки зносу нематеріальних активів відображається бух 
галтерською проводкою: 
1. Дт 133 Кт 12.  
2. Дт 975 Кт 133.  
3. Дт 132 Кт 11.  
4. Дт 12 Кт 133.  
 
130. Нарахування амортизації нематеріальних активів починається: 
1. Коли об’єкт був введений в експлуатацію, згідно Акту приймання основ-
них засобів.  

2. В тому місяця, у якому об’єкт став придатний для використання. 
3. З наступного місяця, у якому об’єкт став придатний для використання. 
4. Немає правильної відповіді. 
 

131. Складова частина потенціалу підприємства, здатна приносити 
економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої 
характерні відсутність матеріальної уречевленої основи та невизна-
ченість розмірів майбутнього прибутку від її використання є: 
1. Інтелектуальна власність; 
2. Нематеріальні ресурси; 
3. Нематеріальні активи. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
132. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст нематеріальних 
активів? 
1. Патенти, авторські права, права на об'єкти промислової власності, права 
на користування землею тощо;  
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2. Промислова власність, інтелектуальна власність; 
3. Винаходи, промислові зразки, товарні знаки, інформаційна діяльність, 
програмне забезпечення тощо; 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
133. Підприємство реалізує об’єкт нематеріальних активів, первісна 
вартість якого 20000 грн., знос – 4000 грн., договірна вартість – 18000 
грн. (у т.ч. ПДВ). Фінансовий результат від реалізації НА складе: 
1. 1000 грн.  
2. 6000 грн.  
3. 3000 грн.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
134. Система норм, яка визначає права авторів наукових публікацій, 
художніх творів, програмного забезпечення та їх взаємовідносини з ін-
шими особами: 
1. Авторські права. 
2. Суміжні права. 
3. Патент. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
135. Списання виробничих запасів на потреби виробництва відобража-
ється в обліку: 
1. Дт 91Кт 20. 
2. Дт 23Кт 20. 
3. Дт 20 Кт 23.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 

136. Чистий дохід від реалізації виробничих запасів 6000 грн., собі вар-
тість – 4500 грн. Фінансовий результат від реалізації складе: 
1. 1500 грн. 
2. 500 грн. 
3. 10500 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 

137. Оприбуткування надлишку виробничих запасів відображається 
обліку: 
1. Дт 20 Кт 719.  
2. Дт 20 Кт 746. 
3. Дт 20 Кт 23.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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138. Списання готової продукції втраченої внаслідок невизнання акти-
вом відображається бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 26 Кт 23.  
2. Дт 946 Кт 26. 
3. Дт 26 Кт 99. 
4. Дт 794 Кт 75. 
 
139. Одержання векселя від покупця за відвантажену готову продукцію 
відображається в обліку:  
1. Дт 361Кт 701.  
2. Дт 34 Кт 36. 
3. Дт 36 Кт 182.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
140. Дохід від реалізації готової продукції 2400 грн., у т.ч. ПДВ., собі-
вартість – 1800 грн. Фінансовий результат від реалізації готової про-
дукції складе: 
1. 200 грн. 
2. 600 грн. 
3. 4200 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
141. Нестача готової продукції, яка підлягає відшкодуванню матері-
ально-відповідальною особою відображається в обліку: 
1. Дт 947 Кт 26. 
2. Дт 375 Кт 716. 
3. Дт 311 Кт 375. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
142. Одержано дохід від реалізації готової продукції відображається в 
обліку: 
1. Дт 36 Кт701.  
2. Дт 311 Кт 36. 
3. Дт 701 Кт791.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
143. Створення забезпечення на оплату відпусток виробничих робітни-
ків відображається в обліку: 
1. Дт 23 Кт 471.  
2. Дт 91 Кт 471.  
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3. Дт 471 Кт 23.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
144. Річна підписка на бухгалтерські професійні періодичні видання 
склала 1200 грн. Місячна сума витрат складе:  
1. Дт 92 Кт 39-100 грн.  
2. Дт 23 Кт 39 – 120 грн. 
3. Дт 39 Кт 311 – 100 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
145. Списання витрат майбутніх періодів відображається в обліку:  
1. Дт 39 Кт 311.  
2. Дт 91 Кт 39.  
3. Дт 39 Кт 685. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
146. Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду 
відображає: 
1. Сальдо рахунку 23 “Виробництво”. 
2. Сальдо рахунку 25 “Напівфабрикати”. 
3. Дебетовий оборот рахунку 26 “Готова продукція”. 
4. Кредитові обороти рахунку 23 “Виробництво”. 
 
147. Оприбуткування готової продукції з виробництва відображається 
в обліку: 
1. Дт 23 Кт 26.  
2. Дт 26 Кт 23.  
3. Дт 26 Кт 91.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
148. Витрати на виправлення браку відображаються: 
1. За дебетом рахунку 24 “Брак у виробництві”. 
2. Сальдо рахунку 24 “Брак у виробництві”. 
3. Кредитовий оборот рахунку 24 “ Брак у виробництві ”. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
149. Надходження на поточний рахунок виручки від покупців відобра-
жається проводкою: 
1. Дт 311 Кт 361.  
2. Дт 311 Кт 701.  
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3. Дт 631 Кт 311.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
150. Сума уцінки залишкової вартості основних засобів відображається 
бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 10 Кт 423.  
2. Дт 975 Кт 10. 
3. Дт 793 Кт 975. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
151. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних ак-
тивів, які використовуються для загальновиробничих потреб відобра-
жається в обліку: 
1. Дт 132 Кт 22.  
2. Дт 91 Кт 132.  
3. Дт 132 Кт 91.  
4. Правильної відповіді не запропоновано 
 
152. Списання залишкової вартості основних засобів при їх реалізації 
відображається бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 976 Кт 10. 
2. Дт 977 Кт 10. 
3. Дт 10 Кт 977. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 

153. Безкоштовне надходження основних засобів відображається бухгал-
терською проводкою: 
1. Дт 10 Кт 424.  
2. Дт 152 Кт 424.  
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
154. Списання виробничих запасів на потреби виробництва відобра-
жається в обліку: 
1. Дт 91 Кт 20. 
2. Дт 23 Кт 20. 
3. Дт 20 Кт 23.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
155. Придбання виробничих запасів у постачальників відображається 
в обліку: 
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1. Дт 20 Кт 631.  
2. Дт 631 Кт 31.  
3. Дт 20 Кт 685. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
156. Оприбуткування відходів з виробництва відображається в обліку: 
1. Дт 23 Кт 209. 
2. Дт 209 Кт 23.  
3. Дт 201 Кт 23.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
157. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної 
роботи відповідає: 
1. Керівник. 
2. Головний бухгалтер. 
3. Головний економіст. 
4. Менеджер. 
 
158. Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення при-
бутку, – це: 
1. Необоротні активи. 
2. Нематеріальні активи. 
3. Оборотні активи. 
4. Фінансові інвестиції. 
 
159. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: 
1. Сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не 
виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 
12 місяців з дати балансу. 

2. Сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, строк по-
зовної давності якої минув. 

3. Сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка вини-
кає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 
місяців з дати балансу. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
160. У січні придбано 20 одиниць запасів по 35 грн., у лютому – 15 по 27 
грн., у березні – 30 по 29 грн. У квітні було реалізовано 33 одиниці. 
Собівартість запасів на кінець квітня за методом середньозваженої 
собівартості становить: 
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1. 972 грн. 
2. 924 грн. 
3. 1 024 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
161. Станом на 1 червня поточного року у касі підприємства було 1 000 
грн. Протягом місяця у касу надійшли гроші за реалізовані товари – 10 
000 грн., та отримано з розрахункового рахунку для виплати заробітної 
плати – 50 000 грн. За цей самий період із каси виплачена заробітна 
плата – 50 000 грн. та здано в банк на розрахунковий рахунок виторг 
від реалізації товарів 10 000 грн., а також витрачено на купівлю 
технічної літератури 550 грн. Визначте суму коштів у касі станом на 1 
липня поточного р. 
1. 1 550 грн. 
2. 450 грн. 
3. 80 450 грн. 
4. 21 050 грн. 
 
162. Грошові кошти – це: 
1. Готівка. 
2. Кошти на рахунках в установах банків. 
3. Депозити до запитання. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
163. Фінансове інвестування здійснюється підприємством у таких 
формах: 
1. Внесення капіталу до статутних фондів спільних підприємств. 
2. Внесення капіталу в дохідні види грошових інструментів. 
3. Внесення капіталу в дохідні види фондових інструментів. 
4. Всі відповіді правильні. 
 
164. Склад інвентаризаційної комісії затверджується: 
1. Наказом. 
2. Протоколом. 
3. Приписом судово-слідчих органів. 
4. Рішенням трудового колективу. 
 
165. У вересні 2015 р. підприємство придбало та ввело в експлуатацію 
станок, первісна вартість якого – 20 000 грн. Передбачуваний термін 
корисного використання станка – 4 роки. Для нарахування аморти-
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зації обрано прямолінійний метод. Ліквідаційна вартість (за оцінкою 
підприємства) становить 512 грн. Чому дорівнює місячна сума амор-
тизації: 
1. 1 009 грн. 
2. 502 грн. 
3. 406 грн. 
4. 383 грн. 
 
166. Вибуття запасів за методом ФІФО передбачає їх облік: 
1. За ідентифікованою собівартістю. 
2. Нормативною собівартістю. 
3. Середньозваженою собівартістю. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
167. Підприємство реалізує об’єкт основних засобів, первісна вартість 
якого: 7 000 грн., знос – 1 000 грн., договірна вартість – 9 000 грн. (у т. ч. 
ПДВ). Фінансовий результат від реалізації основних засобів складає: 
1. 1 500 грн. – прибуток. 
2. 6 000 грн. – прибуток. 
3. 1 500 грн. – збиток. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
168. У грудні 2015 р. підприємство придбало споруду за 30 000 грн. Спо-
руда немає ліквідаційної вартості, а очікуваний строк її експлуатації – 
20 років. Амортизація споруди нараховується прямолінійним методом. 
Через 10 років було здійснено капітальний ремонт споруди вартістю 
9 000 грн. У результаті очікується, що строк експлуатації споруди 
збільшиться на 2 роки. Чому дорівнює річна сума амортизації споруди 
після капітального ремонту: 
1. 1 000 грн. 
2. 1 800 грн. 
3. 1 500 грн. 
4. 2 000 грн. 
 
169. Формування первісної вартості фінансових інвестицій залежить: 
1. Від способу оцінки. 
2. Способу придбання. 
3. Іншого способу. 
4. Комісійної винагороди. 
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170. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні акти-
ви – це: 
1. Активи, призначені для використання у процесі виробництва. 
2. Активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 

12 місяців. 
3. Всі активи, що не є оборотними. 
4. Активи призначені для продажу. 
 
171. Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється: 
1. За виписками банку. 
2. Платіжними дорученнями. 
3. Рахунком – фактурою. 
4. Акредитивом. 
 
172. Підприємством було придбано запаси: у вересні – 50 одиниць по 2, 
50 грн.; у жовтні – 50 одиниць по 3, 00 грн., у листопаді – 50 одиниць по 
2, 70 грн. У грудні реалізовано 70 одиниць. Собівартість запасів на 
кінець грудня за методом ФІФО становить: 
1. 225 грн. 
2. 215 грн. 
3. 219 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
173. Погашення дебіторської заборгованості грошовими коштами ві-
дображається таким записом: 
1. Дт 30 Кт 631.  
2. Дт 30 Кт 38. 
3. Дт 30 Кт 361.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
174. Дохід від реалізації споруди 24 000 грн., ПДВ, первісна вартість 
25 000 грн., знос – 6000 грн. фінансовий результат від реалізації складе: 
1. Дт 793 Кт 441 – 1 000 грн. 
2. Дт 442 Кт 793 – 1 000 грн. 
3. Дт 793 Кт 441 – 5 000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
175. Підзвітні особи зобов’язані звітувати про витрачання підзвітних 
сум на виробничі (господарські ) потреби:  
1. Наступного дня після отримання готівки під звіт. 
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2. Наступного робочого дня після отримання готівки під звіт. 
3. Протягом 3 днів після отримання готівки під звіт. 
4. Протягом 3 робочих днів після отримання підзвітної суми. 
 
176. На поточний рахунок надійшли кошти від різних дебіторів: 
1. Дт 311 Кт 631; 
2. Дт 321 Кт 361; 
3. Дт 361 Кт 701; 
4. Дт 311 Кт 377. 
 
177. Ринкова вартість поточних фінансових інвестицій суттєво зросла, і 
підприємство прийняло рішення про їх дооцінку. Вартість інвестицій 
7 000 грн., індекс переоцінки – 2,5. Сума дооцінки фінансових інвести-
цій складає: 
1. Дт 352 – Кт 746 – 10 500 грн. 
2. Дт 352 – Кт 421 – 12 500 грн. 
3. Дт 351 – Кт 746 – 12 500 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
178. Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення при-
бутку - це: 
1. Необоротні активи. 
2. Нематеріальні активи. 
3. Оборотні активи. 
4. Фінансові інвестиції. 
 
179. На 1 жовтня 2015 року у касі підприємства було 2 000 грн. Протягом 
місяця у касу надійшли гроші за реалізовані товари – 12 000 грн., та 
отримано з розрахункового рахунку для виплати заробітної плати – 48 000 
грн., за цей самий період із каси виплачена заробітна плата 45 000 грн. та 
здано в банк на розрахунковий рахунок виторг від реалізації товарів 8 000 
грн., а також витрачено на купівлю технічної літератури 650 грн.: 
Визначте суму коштів у касі станом на 1 листопада 2015 р. 
1. 1 550 грн. 
2. 450 грн. 
3. 8 350 грн. 
4. 21 050 грн. 
 
180. Одержано від постачальників і оприбутковано на склади підпри-
ємства матеріали: 



Тести 

 99	

1. Дт 201 Кт 361.  
2. Дт 631 Кт 201.  
3. Дт 201 Кт 631.  
4. Дт 23 Кт 631.  
 
181. Підрахуйте суму втрат від браку в підсобному виробництві підпри-
ємства за такими даними: 
- виявлена забракована продукція – 1 600 грн.; 
- предявлені претензії постачальникам, винним у поставці неякісних 
матеріалів – 850 грн.; 
- нарахована зарплата робітникам, зайнятим виправленням браку – 
320 грн.; 
- оприбутковані матеріали від кінцево забракованої продукціх – 290 грн. 
1. 1840 грн. 
2. 840 грн. 
3. 780 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
182. Що таке фінансові вкладення (інвестиції): 
1. Вкладення коштів підприємства в розвиток його основного капіталу. 
2. Інвестиції фінансових структур, які направляються на розвиток підпри-
ємницьких формувань. 

3. Вкладення коштів підприємства в цінні папери та статутні капітали 
інших підприємств. 

4. Фінансові інвестиції для забезпечення інноваційного розвитку підпри-
ємств. 

 
183. Якою буде сума втрат від невиправного браку за таких умов:: 
- нарахована зарплата робітникам за виправлення браку – 200,00 грн.; 
- використані матеріали на виправлення браку – 242,00 грн.; 
- утримані суми із зарплати робітників, винних у виникненні браку – 
70,00 грн.; 
- оприбутковані матеріали від невиправного браку – 32,00 грн. 
1. 544 грн. 
2. 404 грн. 
3. 340 грн. 
4. 480 грн. 
 
184. Первісна вартість автомобіля – 20 000 грн. Очікуваний термін служби 
– 5 років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів – 2 000 
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грн. Для нарахування амортизації обрано виробничий метод. За перший 
рік випуск продукції становив 20 00 одиниць. Чому дорівнює сума 
амортизації за перший рік, якщо очікуваний обсяг виготовленої продукції 
на весь період експлуатації автомобіля становить 10 000 одиниць: 
1. 3 600 грн. 
2. 3 960 грн. 
3. 3 636 грн. 
4. 3 240 грн. 
 
185. Підприємство придбало виробниче обладнання за 300, 0 тис. грн. 
(у тому числі ПДВ – 50, 0 тис. грн.), крім того витратило 4, 0 тис. грн. 
на його доставку і 2, 0 тис. грн. – на монтаж, перевірку придатності та 
підготовку до експлуатації. Чому дорівнює первісна вартість цього 
обладнання: 
1. 256, 0 тис. грн. 
2. 250, 0 тис. грн. 
3. 300, 0 тис. грн. 
4. 306, 0 тис. грн. 
 
186. Як правильно відобразити вартість виявленого браку у процесі 
виробництва: 
1. Дт 23 Кт 24.  
2. Дт 24 Кт 23.  
3. Дт 26 Кт 24.  
4. Дт 24 Кт 26. 
 
187. 1 січня 2015 р. підприємством сплачено 6 000 грн. за передплату 
періодичної преси на І півріччя 2015 р. Витрати за січень становлять: 
1. 1 000 грн. – інші операційні витрати. 
2. 1 000 грн. – адміністративні витрати. 
3. 6 000 грн. – адміністративні витрати. 
4. 6 000 грн. – витрати майбутніх періодів. 
 
188. Сировина і матеріали, паливо, запасні частини та інші виробничі 
запаси, а також вироблена готова продукція оцінюються: 
1. За первісною вартістю. 
2. За цінами продажу. 
3. За їх фактичною собівартістю. 
4. За фактичними витратами на їх придбання, доставку і встановлення, 
відображаючи окремо суму їх зносу. 
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189. Визначити прибуток (збиток) від реалізації на основі наведених 
даних: 
Собівартість реалізованих товарів – 4 200,00 грн., у т.ч. ПДВ. Дохід від 
реалізації товарів – 5 400,00 грн., у т.ч. ПДВ. 
1. Прибуток – 1 200 грн. 
2. Збиток – 300,00 грн. 
3. Прибуток – 300,00 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
190. Визначити суму чистого доходу від реалізації та бухгалтерську 
проводку, якою відображається його закриття за наступними даними: 
Виручка від реалізації готової продукції – 24 000 грн., у т. ч. ПДВ 
1. Дт 702 Кт 791 – 12 500 грн. 
2. Дт 791 Кт 702 – 3 000 грн. 
3. Дт 701 Кт 791 – 20 000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
191. Нараховані відсотки за облігаціями, які підлягають отриманню ві-
дображається бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 373 Кт 732.  
2. 952 Кт 721.  
3. Дт 732 Кт 373.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
192. Чи може підприємство зарплату, депоновану раніше, виплатити 
працівникові за рахунок виручки, що надійшла до його каси? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
193. Підприємство має кілька філій. У цьому випадку ліміт каси вста-
новлюється… 
1. один загальний для головного підприємства, включаючи філії; 
2. для головного підприємства і головним підприємством окремо для кож-
ної філії; 

3. або один загальний, або окремі для головного підприємства і для філій за 
рішенням головного підприємства. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 



Шот А.П. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 102	

194. Терміни внесення підприємством готівкової виручки до банку для 
її зарахування на рахунок підприємства встановлюються... 
1. банком, в якому у підприємства відкрито рахунок; 
2. підприємством за узгодженням з банком. 
3. підприємством без узгодження з банком. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
195. Готівкові кошти, що надійшли на підприємство в сумі, яка пере-
вищує встановлений ліміт каси, і на наступний робочий день були ви-
дані працівникам як зарплата. Чи вважатиметься така готівка понад-
лімітною в день надходження? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
196. Чи повинні встановлюватися ліміт каси і терміни здачі виручки 
для приватного підприємця, який працює на загальній системі оподат-
кування? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
197. Підприємство, що торгує лише за безготівковим розрахунком, має 
намір займатися торгівлею за готівковий розрахунок. Як у цьому ви-
падку йому встановити ліміт каси? 
1. Ліміт каси на перші три місяці роботи не встановлюється. 
2. Ліміт встановлюється з урахуванням прогнозних розрахунків. 
3. Ліміт каси не встановлюється. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
198. Працівнику підприємства за ВКО видається аванс на відряджен-
ня. Чи зобов’язаний він вимагати у працівника паспорт для внесення 
його паспортних даних до ВКО? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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199. Відповідно до Інструкції № 59 добові витрати відшкодовуються в 
єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
200. Відповідно до Інструкції № 492 договір банківського рахунку та 
договір банківського вкладу укладається в усній формі ? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. Не укладається. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
201. Чи обов’язкова відповідно до Положення № 879 присутність мате-
ріально − відповідальної особи при проведенні інвентаризації ? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
202. Чи може підприємство, відповідно до Положення № 637, заробітну 
плату виплатити працівникові за рахунок виручки, що надійшла до 
його каси? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
203. Залишку резерву сумнівних боргів на дату балансу відповідно до 
П(С)БО 10 не може бути більше, ніж сума дебіторської заборгованості 
на ту саму дату: 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
204. Визначення курсових різниць за монетарними статтями прово-
диться на: 
1. Дату балансу. 
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2. На дату балансу та на дату здійснення розрахунків. 
3. Лише на дату здійснення розрахунків 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
205. Відповідно до П(С)БО 28, втрати від зменшення корисності групи 
активів, яка генерує грошові потоки, визнаються, якщо сума очікував-
ного відшкодування більша за її балансову вартість: 
1. Так. 
2. Ні. 
3. Лише на 50%. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
206. Відповідно до П(С)БО 8 фінансовий результат від вибуття немате-
ріальних активів визначається як різниця між доходом та їх залиш-
ковою вартістю: 
1. Так. 
2. Ні. 
3. Як різниця між чистим доходом та їх залишковою вартістю. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
207. Відповідно до Інструкції № 59 термін відрядження визначається 
керівником або його заступником але не може перевищувати 30 
календарних днів? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
208. Готівкові кошти надійшли на підприємство в сумі, що перевищує 
встановлений ліміт каси, і на наступний робочий день були видані 
працівникам як зарплата. Чи вважатиметься така готівка понад ліміт-
ною в день надходження? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
209. Згідно з Інструкцією № 492, якщо протягом 3 років підряд за 
поточним рахунком клієнта не здійснювалися операції і на ньому не 
має залишку, банк може закрити такий поточний рахунок клієнта ? 
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1. Так. 
2. Ні. 
3. Якщо протягом 1 року за поточним рахунком клієнта не здійснювалися 
операції. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
210. Відповідальність за організацію інвентаризації на підприємстві 
відповідно до Положення № 879 несе: 
1. Керівник. 
2. Головний бухгалтер. 
3. Бухгалтер. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
211. Чи є готівкові кошти, здані до банку через інкасатора після опера-
ційного часу роботи банку, понадлімітними для підприємства? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
212. На заяві працівника з проханням повернути йому надміру витра-
чені кошти на відрядження, що додається до ВКО, є дозвільна резолю-
ція керівника. Чи повинен керівник у цьому випадку підписувати і сам 
ВКО? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. Лише у випадках закордонних відряджень. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
213. Контроль за правильним веденням касової книги відповідно до 
Положення № 637 покладається на: 
1. Касира. 
2. Головного бухгалтера. 
3. Бухгалтера. 
4. Вищесточу організацію. 
 
214. На необоротні активи, відповідно до П(С)БО 27, утримувані для 
продажу амортизація нараховується: 
1. Так. 
2. Ні. 
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3. Лише у випадках реалізації за кордон. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
215. Нерухомість, що утримується з метою продажу за умов звичайної 
господарської діяльності вважається інвестиційною нерухомістю? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. Вважається капітальною інвестицією. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
216. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що за-
паси використовуються у послідовності їх надходження: 
1. Так. 
2. Ні. 
3. У послідовності зворотній їх надходженню. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
217. Видача готівки під звіт на придбання канцтоварів дозволяється на 
строк: 
1. Не більше десяти робочих днів. 
2. Не більше п’яти робочих днів. 
3. Не більше трьох робочих днів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
218. Видача коштів під звіт з каси відображається бухгалтерським за-
писом: 
1. Дт 371 Кт 301.  
2. Дт 372 Кт 301.  
3. Дт 301 Кт 372.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
219. Передача готівки інкасаторам відображається бухгалтерським 
проведення: 
1. Дт 301 Кт 313.  
2. Дт 333 Кт 301.  
3. Дт 334 Кт 314.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
  
220. Складова частина потенціалу підприємства, здатне приносити 
економічну користь протягом відносно тривалого періоду, для якої 
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характерні відсутність матеріальної уречевленої основи та невизначе-
ність розмірів майбутнього прибутку від її використання є: 
1. Приватна власність 
2. Нематеріальні ресурси. 
3. Нематеріальні активи. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
221. Яке з наведених нижче визначень розкриває зміст нематеріальних 
активів? 
1. Ліцензії, авторські права, права на об'єкти промислової власності, права 
на користування землею тощо. 

2. Приватна власність, промислова власність, інтелектуальна власність. 
3. Інформаційна діяльність, комп’ютерне забезпечення тощо. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
222. Права на використання об'єктів промислової та інтелектуальної 
власності, а також інші майнові права відносяться до... 
1. Нематеріальних ресурсів. 
2. Нематеріальних активів. 
3. Основних виробничих фондів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
223. Економічна вигода відповідно до П(С)БО це: 
1. Можливість одержання підприємством активів, використання яких як 
очікується, призведе до одержання грошових коштів. 

2. Потенційна можливість одержання підприємством грошових коштів від 
використання активів. 

3. Здатність підприємства одержувати прибуток від фінансової діяльності 
підприємства. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
224. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних 
активів здійснюється з використанням методу: 
1. 100% при передачі в експлуатацію. 
2. 50% при передачі в експлуатацію та 50% при списанні. 
3. Правильні відповіді 1 та 2.  
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
225. Нематеріальні активи визнаються активом якщо: 
1. Їх можна продати на ринку. 
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2. Їх можна обміняти на подібні активи. 
3. Їх оцінку можна достовірно визначити та вони приносять економічну 
вигоду для підприємства. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
226. Підприємство в січні придбало оргтехніку за 6000 грн. і визначило 
термін її корисного використання 3 роки, а ліквідаційну вартість – 500 
грн. Для нарахування амортизації встановлено прямолінійний метод. 
31 грудня поточного року залишкова вартість складе: 
1. 3666,67 грн. 
2. 26000 грн. 
3. 4285 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
227. Система норм, яка визначає права авторів наукових публікацій, 
художніх творів, програмного забезпечення та їх взаємовідносини з 
іншими особами: 
1. Авторські права 
2. Суміжні права 
3. Патент 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
228. До фінансових інвестицій не відносяться: 
1. Поштові марки, сплачені проїзні квитки, путівки в санаторії тощо. 
2. Платіжні доручення, вимоги, акредитиви, чеки. 
3. Акції, облігації, депозитні сертифікати тощо. 
4. Правильні відповіді 1 та 2.  
  
229. Гудвіл це: 
1. Нематеріальний актив, вартість якого визначається, як різниця між ба-
лансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як 
цілісного майнового комплексу, яка виникає внаслідок використання 
найкращих управлінських прийомів, методів, домінуючої позиції на 
ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. 

2. Ціна підприємства, зумовлена добрим іменем, діловими зв'язками, що за-
безпечують йому певний прибуток або іншу користь протягом тривалого 
періоду. 

3. Ділова репутація підприємства в конкурентному ринковому середовищі. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
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230. Брак у виробництві це: 
1. Продукція, напівфабрикати, деталі, вузли, які не відповідають за своєю 
якістю встановленим стандартам і технічним умовам та які не можуть 
бути використані за своїм прямим призначенням (або можуть бути вико-
ристані після додаткових витрат на виправлення дефектів). 

2. Продукція, яка не відповідає державним стандартам.  
3. Продукція, яка не може бути реалізована покупцю. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
231. Який ПСБО регулює облік запасів на підприємстві ? 
1. ПСБО 9. 
2. ПСБО 7. 
3. ПСБО 8. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
232. Довгострокові фінансові інвестиції це: 
1. Інвестиції на строк, що перевищує один рік, та які не можуть бути вільно 
реалізовані в будь який момент. 

2. Інвестиції на один рік, та які не можуть бути вільно реалізовані в будь 
який момент. 

3. Витрати підприємства на придбання цінних паперів. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
233. Згідно П(С)БО 12 нематеріальні активи це: 
1. Немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути іденти-
фікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємст-
вом з метою використання протягом періоду більше одного року (або 
одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для вироб-
ництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим 
особам. 

2. Матеріальні цінності, які утримується підприємством з метою викорис-
тання в господарській діяльності. 

3. Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та утримується 
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного 
року. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
234. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання осо-
би, що його видала сплатити певну суму по настанні установленого 
терміну на користь власника цінного паперу це -: 
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1. Вексель. 
2. Облігація. 
3. Акція. 
4. Сертифікат. 
 
235. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових 
коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вар-
тість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою 
фіксованого відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску це -: 
1. Облігація. 
2. Вексель. 
3. Акція. 
4. Сертифікат. 
 
236. Безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного 
капіталу акціонерного товариства і дає право на отримання частини 
доходу АТ у вигляді дивідендів, а також на участь в управлінні това-
риством це -: 
1. Облігація. 
2. Вексель. 
3. Акція. 
4. Сертифікат. 
 
237. Недостача готівки в касі виявлена при інвентаризації відшкодову-
ється за рахунок: 
1. Матеріально-відповідальної особи, вина якої доведена. 
2. Касира. 
3. Списується на витрати підприємства. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
238. Перераховування з поточного рахунку авансу постачальникам ві-
дображається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 372 Кт 311.  
2. Дт 371 Кт 311.  
3. Дт 311 Кт 371.  
4. Дт 631 Кт 311.  
 
239. Одержання короткострокового векселя від покупців і замовників 
відображається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 361 Кт 341.  
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2. Дт 341 Кт 361.  
3. Дт 631 Кт 621.  
4. Дт 341 Кт 311.  
 
240. Утримання із заробітної плати працівника суми завданих збитків 
відображається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 661 Кт 716. 
2. Дт 375 Кт 716. 
3. Дт 661 Кт 375. 
4. Дт 661 Кт 311.  
 
241. Бухгалтерським проведенням Дт 374 Кт 631 відображається госпо-
дарська операція: 
1. Пред’явлення претензії постачальникам. 
2. Сплата постачальниками зобов’язань за претензією. 
3. Отримання претензії від постачальника за невиконання договірних 
зобов’язань. 

4. Сплата постачальниками зобов’язань за претензіями. 
 
242. Бухгалтерським проведенням Дт 662 Кт 30 відображається госпо-
дарська операція: 
1. Виплата з каси заробітної плати. 
2. Виплата з каси премії працівникам. 
3. Виплата з каси депонованої заробітної плати. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
243. Бухгалтерським проведенням Дт 372 Кт 30 відображається госпо-
дарська операція: 
1. Виплата з каси авансу постачальникам. 
2. Виплата з каси авансу підзвітним особам. 
3. Виплата з каси коштів дебіторам. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
244. Статті грошових коштів, а також інших активів та зобов’язань, 
які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі 
грошей або їх еквівалентів це:  
1. Монетарні статті балансу. 
2. Немонетарні статті балансу.  
3. Статті активу балансу. 
4. Статті пасиву балансу. 
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245. Курсова різниця це відповідно до П(С)БО: 
1. Різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при 
різних валютних курсах.  
2. Це зміна валютного курсу по відношенню до гривні. 
3. Це різниця між курсом НБУ та комерційним курсом. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
246. Виписка банку це: 
1. Документ, що видається банком підприємству і відображає наявність та 
рух грошових коштів на його поточному рахунку. 

2. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових 
в касі підприємства. 

3. Документ, що видається банком підприємству і відображає стан розра-
хунків підприємства на певну дату. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
 
247. Валютний курс це: 
1. Встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці 
іншої держави. 

2. Встановлений комерційним банком курс грошової одиниці України до 
грошової одиниці іншої держави. 

3. Це різниця між курсом НБУ та комерційним курсом. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
248. Валюта України це: 
1. Грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в 
інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом 
на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з 
нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; 
кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до 
банківських та інших кредитно-фінансових установ на території Украї-
ни; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України. 

2. Грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в 
інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом 
на території України. 

3. Грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому 
числі обігові, пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними 
засобами на території України. 

4. Готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. 
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249. Грошові документи це: 
1. Документи, що знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в сана-
торії, пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки 
тощо. 

2. Документи встановленої форми, що застосовуються для здійснення пер-
винного обліку готівки в касі. 

3. Документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси 
підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
250. Рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку 
для зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахун-
ках підприємства це: 
1. Поточний рахунок. 
2. Депозитний рахунок. 
3. Валютний рахунок. 
4. Транзитний рахунок. 
 
251. Поточний рахунок підприємства в банку це: 
1. Рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для 
проведення операцій по розрахунках підприємства. 

2. Рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для 
зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахунках 
підприємства. 

3. Рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для 
зберігання грошових коштів. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
252. Свідоцтво банку про терміновий процентний внесок, що засвідчує 
право вкладника (тільки юридичної особи) на одержання після вста-
новленого терміну суми внеску і відсотків по ньому це: 
1. Депозитний сертифікат. 
2. Ощадний сертифікат. 
3. Ліцензія. 
4. Нематеріальний актив. 
 
253. Документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та 
відповідає вимогам, установленим законодавством про цінні папери 
це: 
1. Цінний папір. 
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2. Нематеріальний актив. 
3. Ліцензія. 
4. Сертифікат. 
 
254. Вид цінних паперів на пред'явника, що засвідчують внесення їх 
власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання 
фінансового доходу це: 
1. Казначейські зобов'язання. 
2. Ліцензія. 
3. Депозитний сертифікат. 
4. Сертифікат. 
 
255. До собівартості придбаної підприємством фінансової інвестиції не 
включається: 
1. Ціна її придбання. 
2. Комісійна винагорода посередників. 
3. Мито, податки, збори, обов’язкові платежі. 
4. Адміністративні витрати. 
 
256. До собівартості придбаної підприємством фінансової інвестиції 
включається: 
1. Комісійна винагорода посередників. 
2. Адміністративні витрати. 
3. Витрати на збут. 
4. Загальновиробничі витрати. 
 
257. Довгострокові фінансові інвестиції з метою ведення обліку поді-
ляються на: 
1. Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі; 
Інші інвестиції пов’язаним сторонам; Інвестиції непов’язаним сто-
ронам. 

2. Довгострокові фінансові інвестиції в Україні та за кордоном. 
3. Довгострокові фінансові інвестиції в національні та іноземній валюті. 
4. Інвестиції пов’язаним сторонам та інвестиції непов’язаним сторонам. 
 
258. Особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї 
сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на 
прийняття фінансових й оперативних рішень іншою стороною це: 
1. Пов’язані сторони. 
2. Непов’язані сторони. 
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3. Юридичні особи. 
4. Фізичні особи. 
 
259. Асоційоване підприємство – підприємство, в якому інвестору нале-
жить акцій: 
1. Понад 25%. 
2. Понад 50%. 
3. Понад 20%. 
4. Понад 51%. 
 
260. Дочірнє підприємство - підприємство, що перебуває під контролем 
материнського (холдингового) підприємства, якому належить: 
1. Менше 50% акцій. 
2. Менше 25% акцій. 
3. Більше 50 % акцій. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
261. Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, гос-
подарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснен-
ня контролю цієї політики це: 
1. Суттєвий вплив. 
2. Метод участі в капіталі. 
3. Фінансові інвестиції. 
4. Інструмент власного капіталу. 
 
262. Метод ефективної ставки відсотка це: 
1. Метод нарахування амортизації фінансових інвестицій. 
2. Метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амор-
тизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою 
відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на по-
чаток періоду, за який нараховується відсоток. 

3. Метод нарахування амортизації необоротних активів. 
4. Метод списання запасів. 
 
263. Ефективна ставка відсотка визначається за формулою: 
1. ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) / (РВО + НВО): 2.  
2. ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) х (РВО + НВО): 2.  
3. ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) / (РВО + НВО) х 2.  
4. ЕСВ = РСВ ± РСД (РСП) - (РВО + НВО) х 2.  
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264. Собівартість фінансових інвестицій з урахуванням часткового їх 
списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) 
на суму амортизації дисконту (премії) це:  
1. Амортизована собівартістю фінансових інвестицій. 
2. Ефективна ставка відсотка. 
3. Первісна вартість фінансових інвестицій. 
4. Собівартість придбання. 
 
265. Метод участі в капіталі це: 
1. Метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій 
збільшується на суму збільшення частки інвестора у власному капіталі 
об’єкта інвестування. 

2. Метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій 
зменшується на суму частки інвестора у власному капіталі об’єкта 
інвестування. 

3. Метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій від-
повідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшен-
ня частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
266. Частка інвестора в капіталі об’єкта інвестування 60%. Інвестова-
не підприємство отримало прибуток у розмірі 1. 5 млн. грн. Дохід 
інвестора складе: 
1. 900000 грн. 
2. 2600000 грн. 
3. 1500000 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
 267. Відображення інвестором частки у збитках дочірнього підпри-
ємства відображається в обліку бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 792 Кт 96. 
2. Дт 96 Кт 141.  
3. Дт 442 Кт 792.  
4. Дт 141 Кт 311.  
 
268. Сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату це: 
1. Дебіторська заборгованість. 
2. Кредиторська заборгованість. 
3. Сумнівна заборгованість. 
4. Безнадійна заборгованість. 
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269. Дебіторська заборгованість це:  
1. Сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.  
2. Сума заборгованості дебіторів дату балансу. 
3. Сума заборгованості підзвітних осіб на дату складання бухгалтерської 
звітності. 

4. Сума заборгованості підприємству фізичних та юридичних осіб на кінець 
звітного періоду. 

 
270. Сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка 
не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена 
після дванадцяти місяців з дати балансу відноситься до: 
1. Поточної заборгованості. 
2. Довгострокової заборгованості. 
3. Сумнівної заборгованості. 
4. Чистореалізаційної заборгованості. 
 
271. Сума поточної заборгованості за продукцію, товари, роботи, послу-
ги за вирахуванням резерву сумнівних боргів це: 
1. Безнадійна заборгованість. 
2. Чиста вартість реалізації запасів. 
3. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості. 
4. Чиста вартість реалізації необоротних активів. 
 
272. Майно, що передано у фінансову оренду це: 
1. Поточна дебіторська заборгованість. 
2. Довгострокова дебіторська заборгованість. 
3. Поточна і довгострокова дебіторська заборгованість. 
4. Кредиторська заборгованість. 
 
273. Фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги) 
це: 
1. Кредитори. 
2. Дебітори. 
3. Замовники. 
4. Покупці. 
 
274. Покупці це: 
1. Фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги). 
2. Дебітори, які винні постачальникам певну суму коштів за товари чи 
послуги. 
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3. Учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкрет-
на продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником 
договору. 

4. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших 
активів. 

 
 275. Учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється 
конкретна продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим 
учасником договору це: 
1. Кредитори. 
2. Дебітори. 
3. Замовники. 
4. Покупці. 
 
276. Замовники це: 
1. Фізичні або юридичні особи, які купують товари (роботи, послуги). 
2. Дебітори, які винні постачальникам певну суму коштів за товари чи 
послуги. 

3. Учасники договору, на підставі замовлення яких виготовляється конкретна 
продукція, надаються послуги, виконуються роботи іншим учасником 
договору. 

4. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших 
активів. 

 
277. Службове відрядження це: 
1. Поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об’єднання, 
установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для 
виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. 

2. Поїздка працівника до іншого населеного пункту для придбання товарів. 
3. Поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об’єднання, 
установи, організації до іншого населеного пункту на строк більше 30 днів. 

4. Поїздка працівника за кордон на певний строк. 
 
278. Поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, 
об’єднання, установи, організації на певний строк до іншого 
населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем 
його постійної роботи це: 
1. Відрядна заробітна плата. 
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2. Робоча поїздка.  
3. Службове відрядження. 
4. Ділова зустріч. 
 
279. Граничні норми добових на відрядження в межах України та за кор-
дон визначаються: 
1. Наказом по підприємству. 
2. Податковим кодексом. 
3. Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
4. П(С)БО. 
 
280. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником це: 
1. Безнадійна заборгованість. 
2. Сумнівна заборгованість. 
3. Балансова заборгованість. 
4. Заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу. 
 
281. Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської забор-
гованості (Дзн) визначається за формулою:  
1. Кс = (∑Бзн: ∑Дзн): і. 
2. Кс = (∑Бзн: ∑Дзн)х і. 
3. Кс = (∑Бзн х ∑Дзн): і. 
4. Кс = (∑Бзн: ∑Дзн): 2.  
 
282. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання 
особи, що видала сплатити певну суму по настанні установленого 
терміну на користь власника це: 
1. Облігація. 
2. Акція. 
3. Вексель. 
4. Сертифікат.  
 
283. Вексель це: 
1. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання особи, що 
отримала вексель (векселедавця) сплатити певну суму по настанні 
установленого терміну на користь власника векселя (векселеотримувача). 

2. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання особи, що 
видала вексель (векселедавця) сплатити певну суму по настанні 
установленого терміну на користь власника векселя (векселеотримувача). 
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3. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання особи, що 
отримала вексель (векселедавця) отримати певну суму грошових коштів 
особі що видала вексель. 

4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
284. Нарахування відсотків за одержаним довгостроковим векселем 
відображається в обліку бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 182 Кт 373.  
2. Дт 373 Кт 182.  
3. Дт 311 Кт 373.  
4. Дт 373 Кт 732.  
 
285. Бухгалтерським проведенням Дт 373 Кт 732 відображається: 
1. Нарахування відсотків за одержаним довгостроковим векселем. 
2. Сплата відсотків за виданим векселем. 
3. Отримання відсотків за одержаним векселем. 
4. Списання відсотків на фінансовий результат. 
  
286. Бухгалтерським проведенням Дт 793 Кт 732 відображається: 
1. Отримання фінансового доходу. 
2. Списання фінансового доходу (відсотків) на фінансовий результат. 
3. Отримання відсотків за одержаним векселем. 
4. Отримання відсотків за виданим векселем. 
 
287. Простий вексель це: 
1. Цінний папір, який виписується векселеотримувачем і містить нічим не 
обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей кредитору. 

2. Цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і міс-
тить нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей 
дебітору. 

3. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання особи, що 
отримала вексель (векселедавця) отримати певну суму грошових коштів 
особі що видала вексель. 

4. Цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і міс-
тить нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей кре-
дитору (векселеотримувачу). 

 
288. Цінний папір, який виписується кредитором (векселедавцем) і 
містить нічим не обумовлену пропозицію позичальникові сплатити 
певну суму грошей третій особі це: 
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1. Простий вексель. 
2. Переказний вексель. 
3. Відсотковий вексель. 
4. Безвідсотковий вексель.  
 
289. Переказний вексель це: 
1. Цінний папір, який виписується кредитором (векселедавцем) і містить 
нічим не обумовлену пропозицію позичальникові сплатити певну суму 
грошей третій особі. 

2. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання особи, що 
отримала вексель (векселедавця) отримати певну суму грошових коштів 
особі що видала вексель. 

3. Цінний папір, який виписується векселеотримувачем і містить нічим не 
обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей кредитору. 

4. Цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і містить 
нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей дебітору. 

 
290. Відсотковий вексель це: 
1. Цінний папір, який виписується позичальником (векселедавцем) і містить 
нічим не обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей дебітору. 

2. Цінний папір, який виписується векселеотримувачем і містить нічим не 
обумовлене зобов’язання сплатити певну суму грошей кредитору. 

3. Вексель, на якому зазначена сума погашення та відсоток, який буде 
сплачено векселеодержувачу за відстрочення платежу. 

4. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання особи, що 
видала вексель (векселедавця) сплатити певну суму по настанні уста-
новленого терміну на користь власника векселя (векселеотримувача). 

 
291. Вексель, на якому зазначена сума погашення та відсоток, який буде 
сплачено векселеодержувачу за відстрочення платежу це: 
1. Простий вексель. 
2. Переказний вексель. 
3. Безвідсотковий вексель. 
4. Відсотковий вексель. 
 
292. Величина резерву сумнівних боргів це: 
1. Добуток поточної дебіторської усієї дебіторської заборгованості на кое-
фіцієнт сумнівності. 

2. Добуток довгострокової дебіторської заборгованості за продукцію, то-
вари, роботи, послуги на коефіцієнт сумнівності. 
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3. Добуток поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, ро-
боти, послуги окремої групи на коефіцієнт сумнівності. 

4. Добуток поточної та довгострокової дебіторської заборгованості на 
коефіцієнт сумнівності. 

 

293. Акцепт це:  
1. Офіційно засвідчена вимога здійснення встановлених законодавством 
про вексельний обіг дій за векселем і свідчення про їх не виконання. 

2. Спеціальний напис на векселі, за яким векселедержатель передає всі або 
тільки певні права набувачеві векселя 

3. Засвідчена підписом трасанта (посередника в акцепті) згода оплатити 
переказний вексель у тому вигляді, в якому його пред'явлено до платежу. 

4. Засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) 
згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому його 
пред'явлено до платежу. 

 
294. Засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепт-
ті) згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому його 
пред'явлено до платежу це: 
1. Акцепт. 
2. Вексель. 
3. Трасат. 
4. Трасант. 
 
295. Акцептант це: 
1. Особа, яка не бере на себе зобов'язання платежу за переказним векселем 

(трасат або посередник в акцепті). 
2. Особа, яка ручається за повний або частковий та своєчасний платіж за 
векселем шляхом прийняття на себе вексельного зобов'язання за чужим 
вексельним боргом. 

3. Особа, яка бере на себе зобов'язання платежу за переказним векселем 
(трасат або посередник в акцепті). 

4. Особа, яка не ручається за повний або частковий та своєчасний платіж за 
векселем.  

 
296. Авалювання це: 
1. Офіційно засвідчена вимога здійснення встановлених законодавством 
про вексельний обіг дій за векселем і свідчення про їх не виконання. 

2. Засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) 
згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому його 
пред'явлено до платежу. 
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3. Прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити будь-які цінні 
папери. 

4. Прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити вексель повністю 
або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у разі не оплати 
векселя платником у строк або у разі неможливості отримати платіж за 
векселем у строк. 

 
297. Добові витрати відшкодовуються підзвітній особі в: 
1. Єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту куди відправ-
ляється особа.  

2. Залежно від статусу населеного пункту куди відправляється особа. 
3. Не залежно від населеного пункту та країни куди відправляється особа. 
4. Розмір визначається наказом по підприємству. 
 
298. Окремим видом витрат, що не потребує спеціального документ-
тального підтвердження є: 
1. Витрати на проїзд. 
2. Добові витрати. 
3. Витрати на найм житла. 
4. Витрати на попереднє замовлення квитків. 
 
299. За відрядженим працівником зберігається: 
1. Місце роботи (посада) та середній заробіток за час відрядження. 
2. Місце роботи (посада). 
3. Лише середній заробіток за час відрядження. 
4. Оклад. 
 
300. Працівникові, відрядженому в межах України, відшкодовується 
плата за бронювання місця у готелі (мотелі) у розмірі: 
1. Не більш як 50 відсотків вартості такого місця за одну добу згідно з 
поданими підтвердними документами в оригіналі. 

2. Більше як 50 відсотків вартості такого місця за одну добу згідно з 
поданими підтвердними документами в оригіналі. 

3. Не більш як 30 відсотків вартості такого місця за одну добу згідно з 
поданими підтвердними документами в оригіналі. 

4. У сумі визначеній керівником підприємства чи установи. 
 
301. Добові виплачуються: 
1. За кожний день (за винятком днів вибуття та прибуття) перебування 
працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові 
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й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними 
зупинками). 

2. За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування 
працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й 
неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками).  

3. За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування 
працівника у відрядженні в межах України, без враховування вихідних, 
святкових й неробочих днів та час перебування в дорозі (разом з виму-
шеними зупинками). 

4. За кожний день (виключаючи день вибуття та день прибуття) перебуван-
ня працівника у відрядженні в межах України, без враховування вихід-
них, святкових й неробочих днів та час перебування в дорозі (разом з 
вимушеними зупинками). 

 
302. Строк відрядження працівників, які направляються для виконан-
ня в межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і буді-
вельних робіт: 
1. Не повинен перевищувати терміну будівництва об'єктів. 
2. Не більш як 30 календарних днів. 
3. Не більш як 90 календарних днів. 
4. 3 місяці. 
 
303. Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності до-
кументів: 
1. В оригіналі. 
2. Ксерокопії. 
3. Ксерокопії завіреної керівником. 
4. В оригіналі чи ксерокопії. 
 
304. Відповідно до Інструкції № 59 побутові послуги, що включені до 
рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання 
оплачуються підзвітній особі у розмірі: 
1. Не більш як 20 відсотків сум добових витрат для держави, до якої 
відряджається працівник.  

2. Не більш як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої 
відряджається працівник.  

3. Не більш як 50 відсотків сум добових витрат для держави, до якої 
відряджається працівник.  

4. У розмірі визначеному керівником підприємства. 
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305. За час затримки у відрядженні без поважних причин працівникові: 
1. Не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, 
витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.  

2. Виплачується заробітна плата, відшкодовуються добові витрати, витрати 
на найм житлового приміщення та інші витрати.  

3. Виплачується лише заробітна плата. 
4. Відшкодовуються лише втрати на харчування. 
 
306. Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за 
зовнішньоекономічними договорами (контрактами) не повинен пере-
вищувати: 
1. 60 календарних днів, за винятком випадків, установлених Кабінетом 
Міністрів України. 

2. Одного року. 
3. 30 календарних днів. 
4. 90 календарних днів. 
 
307. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку є: 
1. Копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), 
засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача. 

2. Відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення 
готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком 
печатки (штампа) банку.  

3. Чек банкомата та квитанція, яка містить обов'язкові реквізити документа 
на переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки до 
програмно-технічного комплексу самообслуговування та здійснення 
ініціювання операції з переказу готівки. 

4. Усі відповіді правильні. 
 
308. Одноразові видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, 
окремим особам проводяться: 
1. Як правило, за видатковими касовими ордерами. 
2. Видатковою відомістю. 
3. Видатковою відомістю та видатковими касовими ордерами. 
4. Платіжною відомістю. 
 
309. Для виведення залишку готівки в касі, при проведенні інвентари-
зації, не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, 
в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом: 
1. Керівника. 
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2. Одержувача. 
3. Одержувача та керівника. 
4. Головного бухгалтера, одержувача, керівника. 
 
310. Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприєм-
ства, проводиться: 
1. За видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну 
особу або за окремою видатковою відомістю. 

2. За видатковими касовими ордерами. 
3. Окремою видатковою відомістю. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
311. Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та зак-
рити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не 
здійснюються: 
1. Протягом одного року і на цьому рахунку немає залишку коштів. 
2. Протягом п’яти років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів. 
3. Протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів. 
4. Не закривається в жодному разі. 
 
312. Інвентаризація активів та зобов’язань на підприємстві проводить-
ся відповідно до: 
1. Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». 
2. Положення про інвентаризацію № 879. 
3. Інструкції № 69. 
4. П(С)БО. 
 
313. Відповідно до облікової політики підприємства керівник підпри-
ємства не підписує:  
1. Чек. 
2. Видатковий касовий ордер, доручення на отримання валюти та розраху-
нок про витрати. 

3. Заявку, доручення на отримання валюти та розрахунок про витрати. 
4. Доручення на отримання валюти.  
 
314. Керівник підприємства не підписує: 
1. Видатковий касовий ордер.  
2. Платіжну відомість. 
3. Звіт про використання коштів наданих на відрядження або підзвіт. 
4. Прибутковий касовий ордер.  
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315. Термін зберігання касових документів на підприємстві становить:  
1. Один рік, за умови проведення за вказаний період документальної перевірки. 
2. Три роки, за умови проведення за вказаний період документальної пере-
вірки. 

3. П’ять років. 
4. Касові документи на підприємстві зберігаються постійно. 
 
316. Приватним підприємством «А» на рахунок іншого приватного під-
приємства «Б» внесено 10000 грн через касу банку. Ця операція є готів-
ковою та безготівковою для таких учасників розрахунків:  
1. «А» – безготівковою, «Б» – готівковою. 
2. Для обох – безготівковою. 
3. Для обох – готівковою;  
4. «А» – готівковою, «Б» – безготівковою.  
 
317. Оприбуткування надлишку виробничих запасів відображається 
бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 947 Кт 20. 
2. Дт 20 Кт 719. 
3. Дт 20 Кт 746. 
4. Дт 22 Кт 719. 
 
318. Списання готової продукції внаслідок уцінки відображається бух-
галтерським проведенням: 
1. Дт 793 Кт 975. 
2. Дт 975 Кт 26. 
3. Дт 26 Кт 946. 
4. Дт 946 Кт 26. 
 
319. Бухгалтерським проведенням Дт 22 Кт 631 відображається: 
1. Надходження малоцінних необоротних матеріальних активів від поста-
чальника. 

2. Надходження малоцінних швидкозношуваних предметів від постачальника. 
3. Реалізація малоцінних швидкозношуваних предметів покупцям. 
4. Реалізація малоцінних необоротних матеріальних активів покупцям. 
 
320. Під час встановлення ліміту залишку готівки у касі виплати, по-
в’язані з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів: 
1. Враховуються. 
2. Не враховуються. 
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3. Враховуються лише надходження готівки для здійснення названих виплат. 
4. Враховуються лише фактичні названі виплати. 
 
321. Взаємозарахування забргованостей відображається бухгалтерсь-
ким проведенням: 
1. Дт 311 Кт 361.  
2. Дт 361 Кт 631.  
3. Дт 631 Кт 361 
4. Дт 631Кт 311.  
 
322. Бухгалтерським проведенням Дт 361 Кт 712 відображається: 
1. Отримання доходу від реалізації інших оборотних активів. 
2. Отримання виручки від реалізації матеріальних цінностей покупцям. 
3. Реалізація малоцінних швидкозношуваних предметів покупцям. 
4. Реалізація малоцінних необоротних матеріальних активів покупцям. 
 
323. Вартість придбаних еквівалентів грошових коштів відображається за: 
1. Дт 351.  
2. Дт 141.  
3. Кт 351.  
4. Дт 352.  
 
324. Довгострокові фінансові інвестиції боргового типу, якщо вплив 
інвестора не суттєвий, відображаються на рахунку: 
1. 143.  
2. 142.  
3. 141.  
4. 15.  
 
325. Якщо вартість фінансових інвестицій, які оцінюються за справед-
ливою вартістю, знижується на ринку, то інвестор виконує запис за: 
1. Дт 97. 
2. Дт 95. 
3. Кт 72.  
4. Дт 72.  
 
326. Сума перевищення номінальної вартості боргових цінних паперів 
над вартістю, за якою випускаються на фінансовий ринок, - це: 
1. Дисконт. 
2. Премія. 
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3. Аллонж. 
4. Аваль. 
 
327. Уцінення вартості поточних інвестицій відображається наступною 
кореспонденцією рахунків: 
1. Дт 975 Кт 352.  
2. Дт 352 Кт 73.  
3. Дт 96 Кт 143.  
4. Дт 143 Кт 311.  
 
328. Придбання пакета акцій в обліку відображається записами: 
1. Дт 14 Кт 311.  
2. Дт 14 Кт 73.  
3. Дт 373 Кт 73.  
4. Дт 14 Кт 373.  
 
329. Якщо об’єкт інвестування (метод оцінювання інвестицій за участю 
у капіталі) в поточному році отримав прибуток, то частка інвестора 
буде відображатися записами: 
1. Дт 141 Кт 72.  
2. Дт 143 Кт 72.  
3. Дт 96 Кт 141.  
4. Дт 96 Кт 143.  
 
330. Амортизація дисконту під час придбання довгострокових фінансо-
вих інвестицій (оцінювання інвестицій – за амортизованою собівартіс-
тю) в обліку відображається: 
1. У складі доходів.  
2. У складі витрат. 
3. Не відображається. 
4. Списується на фінансовий результат. 
 
331. Якщо об’єкт інвестування (оцінювання інвестицій за методом 
участі у капіталі) збільшив свій додатковий капітал, то балансова вар-
тість ДФІ у інвестора:  
1. Збільшиться. 
2. Зменшиться. 
3. Не зміниться. 
4. Зменшиться пропорційно питомій вазі частки інвестора. 
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332. Інформація про довгострокові фінансові інвестиції в балансі наво-
диться у складі: 
1. Необоротних активів. 
2. Оборотних активів. 
3. Витрат майбутніх періодів. 
4. Поточних зобов’язань. 
 
333. Основні принципи оцінювання та відображення в обліку фінанси-
вих інвестицій визначаються: 
1. П(С)БО 12.  
2. П(С)БО 10. 
3. П(С)БО 27. 
4. П(С)БО 3.  
 
334. Еквіваленти грошових коштів належать до: 
1. Поточних фінансових інвестицій. 
2. Довгострокових фінансових інвестицій. 
3. Капітальних інвестицій. 
4. Деривативів. 
 
335. Фінансові інвестиції, придбані для продажу, на дату балансу оці-
нюються за: 
1. Справедливою вартістю. 
2. Амортизованою собівартістю. 
3. Первісною вартістю. 
4. Методом участі у капіталі. 
 
336. Уцінення довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу в 
обліку відображається записом: 
1. Дт 975 Кт 14 
2. Дт 14 Кт 73.  
3. Дт 14 Кт 72.  
4. Дт 952 Кт 14.  
 
337. Визначення амортизованої собівартості фінансових інвестицій ха-
рактерне для: 
1. Довгострокових інвестицій 
2. Поточних інвестицій. 
3. Деривативів. 
4. Цінних паперів. 
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338. Вартість послуг брокера під час придбання поточних фінансових 
інвестицій: 
1. Включається до їх собівартості. 
2. Відноситься на адміністративні витрати. 
3. Відноситься на інші витрати операційної діяльності. 
4. Списується на зменшення сальдо нерозподіленого прибутку звітного 
періоду. 

 
339. Облік поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку: 
1. 22.  
2. 35. 
3. 14 
4. 15. 
 
340. Витрати на придбання необоротних активів обліковуються на 
рахунку: 
1. 10. 
2. 11.  
3. 12 
4. 15. 
 
341. Включення витрат, пов’язаних з придбанням до первісної вартості 
необоротних активів в обліку відображається за: 
1. Дт 10. 
2. Дт 11.  
3. Дт 12 
4. Кт 15. 
 
342. Основні засоби на баланс підприємства оприбутковуються за: 
1. Середньозваженою собівартістю. 
2. Договірною вартістю придбання. 
3. Первісною вартістю. 
4. Ідентифікованою собівартістю. 
 
343. Первісна вартість придбаних основних засобів складається з:  
1. Повної собівартості. 
2. Вартості за договором (без ПДВ). 
3. Купівельної вартості (без ПДВ) та витрат на доставку й встановлення 

(без ПДВ). 
4. Ідентифікованої собівартості. 
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344. Придбані у постачальника основні засоби оприбутковуються на 
підставі: 
1. Акта на списання основних засобів. 
2. Акта приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів. 
3. Виписки банку. 
4. Інвентарної картки обліку основних засобів. 
 
345. Річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: 
(Первісна вартість – Ліквідаційна вартість)/ строк корисного викорис-
тання згідно з методом нарахування амортизації: 
1. Виробничим. 
2. Прямолінійним. 
3. Кумулятивним. 
4. Прискореного зменшення залишкової вартості. 
 
346. Річна норма амортизації розраховується за наступною формулою: 
фактичний річний обсяг виробництва продукції * виробнича ставка 
амортизації згідно з методом нарахування амортизації: 
1. Виробничим. 
2. Кумулятивним. 
3. Прямолінійним. 
4. Прискореного зменшення залишкової вартості. 
 
347. Метод амортизації нематеріальних активів відповідно до ПСБО: 
1. Визначається фіскальним органом. 
2. Обирається підприємством самостійно. 
3. Встановлюється міністерством. 
4. Встановлюється банком. 
 
350. Методологія обліку основних засобів регламентується таким стан-
дартом бухгалтерського обліку: 
1. П(С)БО №7. 
2. П(С)БО №11.  
3. П(С)БО №16. 
4. П(С)БО №15. 
 
351. Не включається до первісної вартості основних засобів згідно з 
ПСБО №7:  
1. Витрати на встановлення, монтаж, налагодження основних засобів. 
2. Амортизація. 
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3. Сума ввізного мита. 
4. Витрати зі страхування ризиків, доставки основних засобів. 
 
352. Згідно з Податковим кодексом України основні засоби поділяють-
ся на: 
1. 16 груп. 
2. 3 групи. 
3. 4 групи. 
4. У податковому обліку поділ на групи не передбачено. 
 
353. Витрати на здійснення поточного ремонту виробничих основних 
засобів: 
1. Збільшують балансову вартість основних засобів. 
2. Включаються до виробничої собівартості продукції. 
3. Відносяться на інші операційні витрати. 
4. Збільшують розмір заборгованості перед постачальниками. 
 
354. Витрати на модернізацію основного засобу, що використовується 
для адміністративних потреб, відображаються в обліку записом: 
1. Дт 15 Кт 66, 65, 20. 
2. Дт 92 Кт 66, 65, 20. 
3. Дт 91 Кт 66, 65, 20. 
4. Дт 10 Кт 66, 65, 20. 
 
355. Безоплатно отримані основні засоби оцінюються: 
1. За залишковою вартістю. 
2. За справедливою вартістю. 
3. За вартістю, погодженою із засновниками підприємства. 
4. За договірною вартістю. 
 
356. Запис Дт 105 Кт 46 складається у випадку: 
1. Одержання від засновника підприємства автомобіля як внеску до статут-
ного капіталу. 

2. Одержання від засновника підприємства машин чи обладнання як внеску 
до статутного капіталу. 

3. Безоплатного одержання автомобіля як об’єкта основних засобів. 
4. Одержання автомобіля у результаті обміну на подібний об’єкт. 
 
357. Балансову вартість основних засобів збільшують наступні операції: 
1. Виконання ремонтних робіт вартістю понад 1000 грн. 
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2. поточний ремонт. 
3. Добудова та реконструкція. 
4. Зменшення корисності. 
 
358. Аналітичний облік основних засобів організується з використанням: 
1. Інвентарних карток. 
2. Карток обліку руху основних засобів. 
3. книг складського обліку. 
4. Актів приймання – передачі та прибуткових накладних. 
 
359. Дата, з якої слід починати відображати амортизацію об’єкта основних 
засобів у бухгалтерському обліку, якщо об’єкт було придбано 10 січня: 
1. 1 січня. 
2. 10 січня. 
3. 1 лютого. 
4. 1 квітня. 
 
360. Дата, з якої слід припинити нарахування амортизації на об’єкт 
основних засобів, якщо його реалізовано 15 лютого: 
1. 15 лютого. 
2. 1 березня. 
3. 1 квітня. 
4. 31 грудня. 
 
361. За кредитом рахунка 13 відображається:  
1. Сума нарахованих амортизаційних відрахувань. 
2. Сума списаних амортизаційних відрахувань. 
3. Сума уцінення вартості основних засобів. 
4. Балансова вартість нестач основних засобів. 
 
362. У підсумок валюти балансу основні засоби включаються: 
1. За первісною вартістю. 
2. За залишковою вартістю. 
3. За ліквідаційною вартістю. 
4. За амортизованою собівартістю. 
 
363. Отримані в операційну оренду об’єкти основних засобів в обліку 
орендаря відображаються за: 
1. Дт 10. 
2. Кт 10. 
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3. Дт 15. 
4. Дт 01.  
 
364. Рахунок 286 під час відображення операцій з реалізації основних 
засобів використовується у такому випадку: 
1. Коли об’єкт було модифіковано у процесі експлуатації. 
2. Якщо об’єкт використовувався більше року. 
3. Якщо об’єкт було придбано з метою подальшого продажу. 
4. Якщо строк корисного використання об’єкта закінчився. 
 
365. Під час відображення уцінення вартості основних засобів викону-
ється кореспонденція за дебетом рахунка: 
1. 41.  
2. 97. 
3. 10. 
4. 15. 
 
366. Суму дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального 
операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати 
балансу, відносять до: 
1. Поточно ї дебіторської заборгованості. 
2. Сумнівної дебіторської заборгованості. 
3. Товарної дебіторської заборгованості. 
4. Довгострокової дебіторської заборгованості. 
 
367. Переведення основних засобів до складу оборотних активів приз-
начених для продажу відображається в обліку бухгалтерським прове-
денням: 
1. Дт 10 Кт 286. 
2. Дт 286 Кт 10. 
3. Дт 20 Кт 10. 
4. Дт 26 Кт 10. 
 
368. Включення відсотків за кредит до собівартості будівництва відо-
бражається в обліку бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 10 Кт 95. 
2. Дт 95 Кт 684.  
3. Дт 792 Кт 95. 
4. Дт 15 Кт 95. 
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369. Дохід від безкоштовно отриманих основних засобів відображається 
в обліку бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 10 Кт 746. 
2. Дт 424 Кт 745. 
3. Дт 793 Кт 745. 
4. Дт10 Кт 424.  
 
370. Дооцінка основних засобів відображається в обліку бухгалтерсь-
ким проведенням: 
1. Дт 411Кт 10. 
2. Дт 10 Кт 411.  
3. Дт 975 Кт 10. 
4. Дт 793 Кт 975. 
 
371. Списання матеріальних витрат на будівництво об’єкта відобража-
ється в обліку бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 20, 22 Кт 631.  
2. Дт 23 Кт 20, 22.  
3. Дт 20, 22 Кт 372.  
4. Дт 151 Кт 20, 22.  
 
372. Відображення витрат на оплату праці при будівництві об’єкта 
відображається в обліку бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 15 Кт 66. 
2. Дт 66 Кт 31.  
3. Дт 23 Кт 66. 
4. Дт 15 Кт 65. 
 

373. Залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів ма-
теріальних цінностей, що утворилися в процесі виробництва продукції 
(робіт, послуг), втратили повністю чи частково споживні властивості 
початкового матеріалу і через це використовуються з підвищеними ви-
тратами або зовсім не використовуються за прямим призначенням це: 
1. Безповоротні відходи. 
2. Відходи виробництва. 
3. Сировина і матеріали. 
4. Зворотні відходи. 
 
374. Відходи виробництва, тобто ті відходи, які ні в якому вигляді не 
можна застосувати або використати на підприємстві через втрату 
ними своїх споживних властивостей: 
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1. Безповоротні відходи. 
2. Відходи виробництва. 
3. Зворотні відходи. 
4. Брак у виробництві. 
 
375. Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як: 
1. Добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що надійшли. 
2. Добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули. 
3. Добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів на початок місяця. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
376. Незакінчені обробкою і збіркою деталі вузли, вироби і незакінчені 
технологічні процеси це: 
1. Брак у виробництві. 
2. Непоправний брак. 
3. Поправний брак. 
4. Незавершене виробництво. 
 
377. Виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає 
технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або ін-
шим нормативно-правовим актом це: 
1. Готова продукція. 
2. Товари. 
3. Незавершене виробництво. 
4. Брак.  
 
378. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається: 
1. Діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць 
на суму залишку запасів на початок місяця. 

2. Діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць 
на суму залишку запасів, що надійшли за звітний місяць. 

3. Діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць 
на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за 
звітний місяць. 

4. Діленням залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звіт-
ний місяць на суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний місяць. 

 
379. Діленням суми залишків ТЗВ на початок місяця і ТЗВ за звітний 
місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що 
надійшли за звітний місяць визначається: 
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1. Собівартість вибулих запасів. 
2. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ). 
3. Собівартість вибулих запасів за методом ФІФО. 
4. Середній відсоток торгівельної націнки. 
 
400. Підприємство закупило сировину для виготовлення продукції на 
суму 4800 грн. (у т. ч. ПДВ). Оплата витрат відбудеться раніше опри-
буткування (одержання). В обліку це буде відображатися бухгалтер-
ським проведенням: 
1. Дт 631 Кт 311 4800 грн. 
2. Дт 371 Кт 311 4800 грн. 
3. Дт 311 Кт 681 4000 грн. 
4. Дт 371 Кт 311 4000 грн. 
 
401. Підприємство закупило паливо для своїх транспортних засобів на 
суму 12000 грн. (у т.ч. ПДВ). Оплата витрат відбудеться після оприбут-
кування (одержання). В обліку це буде відображатися бухгалтерським 
проведенням: 
1. Дт 631 Кт 311 -12000 грн. 
2. Дт 371 Кт 311 - 12000 грн. 
3. Дт 203 Кт 311 - 10000 грн. 
4. Дт 631 Кт 311 - 10000 грн. 
 
402. Підприємство закупило паливо для своїх транспортних засобів суму 
15000 грн. (у т. ч. ПДВ). Витрати на транспортування палива цистернами 
склали 2400 грн. (у т. ч. ПДВ). Вартість придбаного палива складе: 
1. Дт 203 Кт 631 - 14500 грн. 
2. Дт 203 Кт 631 – 17400 грн. 
3. Дт 631 Кт 311 – 14500 грн. 
4. Дт 203 Кт 631 – 15000 грн. 
 
403. Підприємство придбало матеріали вартістю 42000 грн. (у т. ч. 
ПДВ) після попередньої оплати рахунка постачальника. Під час прий-
мання матеріалів установлено їх нестачу на суму 600 грн. В обліку 
нестача буде відображатися бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 375 Кт 716 – 42000 грн. 
2. Дт 375 Кт 631- 600 грн. 
3. Д  947 Кт – 42000 грн. 
4. Д  947 Кт 20 – 600 грн. 
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404. Підприємство у зв'язку з припиненням виробництва реалізує зали-
шок матеріалів за договірною вартістю 3600 грн. (у т. ч. ПДВ). Собі-
вартість матеріалів 2700 грн. Фінансовий результат від реалізації складе: 
1. 300 грн. 
2. 900 грн. 
3. 3000 грн. 
4. 3600 грн. 
 
405. Підприємство придбало товар на суму 30000 грн. (у т. ч. ПДВ). На 
придбання було використано короткостроковий кредит банку, отриманий 
у розмірі 30000 грн. під 25% річних на 6 місяців. Витрати на транспор-
тування склали 1200 грн. (у т. ч. ПДВ). Первісна вартість товару складе: 
1. 25000 грн. 
2. 26000 грн. 
3. 33750 грн. 
4. 28750 грн. 
 
406. На придбання виробничих запасів було використано короткостро-
ковий кредит банку, отриманий у розмірі 36000 грн. під 20% річних на 
6 місяців. Сума відсотків за кредит складе: 
1. 3600 грн. 
2. 7200 грн. 
3. 36000 грн. 
4. 39600 грн. 
 
407. На складі підприємства було виявлено нестачу матеріалів внаслі-
док розкрадання з вини комірника на суму 1800 грн. Розмір нестачі, що 
підлягає відшкодуванню складе: 
1. Дт 072 Кт – 1800 грн. 
2. Дт – Кт 072 – 1800 грн. 
3. Дт 375 Кт 716 – 1800 грн. 
4. Дт 947 Кт 201 – 1800 грн. 
 
408. На складі підприємства під час інвентаризації було виявлено 
надлишок сировини на суму 3100 грн. В обліку це буде відображатися 
бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 947 Кт 20. 
2. Дт 20 Кт 719. 
3. Дт 20 Кт 746. 
4. Дт 716 Кт 791.  
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409. Вартість переданих в експлуатацію МШП для загальновироб-
ничих потреб буде відображатися бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 221 Кт 222.  
2. Дт 23 Кт 22.  
3. Дт 91 Кт 22.  
4. Дт 22 Кт 631.  
 
410. Заданими наведеними у таблиці визначити середній відсоток транс-
портно-заготівельних витрат (ТЗВ) 

Показники 
Вартість матеріалів, 

тис. грн. 
Транспортно-заготівельні 

витрати, тис. грн. 

Залишок на початок місяця 5200 150 
Надійшло за місяць 1750 900 
Вибуло за місяць 1580 ? 
Залишок на кінець місяця ? ? 
1. 15,11%. 
2. 2,88%. 
3. 5,14%. 
4. 52%. 
 
420. Підприємством реалізовано продукцію 100 од. за ціною 12 грн. за од. 
В обліку будуть виконані записи з нарахування доходу від реалізації: 
1. Дт 36 Кт 701 - 1000 грн та Дт 701 Кт 641 - 200 грн. 
2. Дт 36 Кт 701- 1200 грн та Дт 701 Кт 641 240 грн. 
3. Дт 37 Кт 701- 1000 грн та Дт 641 Кт 701-200 грн. 
4. Дт 31 Кт 361 - 1200 грн та Дт 641 Кт 701- 200 грн. 
 
421. Погашення дебіторської заборгованості покупців взаємозаліком 
відображаються записом: 
1. Дт 63 Кт 36. 
2. Дт 36 Кт 63.  
3. Дт 371 Кт 681.  
4. Дт 31 Кт 313.  
 
422. Внаслідок ненарахування резерву сумнівних боргів порушується 
принцип бухгалтерського обліку:  
1. Обачності. 
2. Автономності.  
3. Безперервності.  
4. Єдиного грошового вимірника. 
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423. Для обліку нетоварної дебіторської заборгованості використову-
ється рахунок: 
1. 37. 
2. 36. 
3. 38. 
4. 18. 
 
424. У разі перерахування постачальнику авансу у сумі 24000 грн. по-
датковий кредит з ПДВ в обліку відображатиметься: 
1. Дт 641 Кт 644 – 4000 грн. 
2. Дт 44 Кт 641 – 4000 грн. 
3. Дт 641 Кт 631 – 2800 грн. 
4. Дт 371 Кт 311 24000 грн. 
 
425. Запис Дт 374 Кт 715 означає:  
1. Виставлення претензії щодо сплати постачальником штрафів та неустойок. 
2. Сплати постачальникам суми за претензією. 
3. Отримання претензії від покупця за недопоставку. 
4. Донарахування податкового зобов’язання та штрафів внаслідок податко-
вої перевірки. 

 
426. На рахунку 36 обліковується: 
1. Товарна дебіторська заборгованість. 
2. Нетоварна дебіторська заборгованість. 
3. Довгострокова дебіторська заборгованість. 
4. Відстрочена дебіторська заборгованість. 
 
427. На суму нарахованих дивідендів, які належить отримати підпри-
ємству, в обліку виконується запис: 
1. Дт 373 Кт 73.  
2. Дт 301 Кт 71.  
3. Дт 373 Кт 31.  
4. Дт 731 Кт 373.  
 
428. Підприємством отримано аванс від покупців під майбутнє поста-
чання продукції. В обліку будуть виконані записи: 
1. Дт 31 Кт 681.  
2. Дт 643 Кт 641.  
3. Дт 681 Кт 31.  
4. Дт 643 Кт 641.  
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429. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – це:  
1. Первісна вартість мінус резерв сумнівних боргів. 
2. Первісна вартість плюс резерв сумнівних боргів. 
3. Первісна вартість помножена на коефіцієнт інфляції. 
4. Тотожна первісній вартості такої дебіторської заборгованості. 
 
430. Працівнику видано позику терміном на два роки. Заборгованість 
працівника для підприємства вважатиметься:  
1. Довгостроковою дебіторською заборгованістю. 
2. Сумнівною дебіторською заборгованістю. 
3. Поточною дебіторською заборгованістю. 
4. Кредиторською заборгованістю. 
 
431. Дебіторську заборгованість списано на витрати як безнадійну. 
Однак у зв'язку зі зміною майнового становища боржника через 6 міся-
ців після списання заборгованості її було погашено коштами. Відобра-
жається така операція в обліку записом на рахунках:  
1. Дт 944 Кт 361 сторно. 
2. Дт 311 Кт 791.  
3. Дт 36 Кт 441.  
4. Дт 311 Кт 716, одночасно Кт 071.  
 
432. Величина резерву сумнівних боргів обчислюється так: 
1. Сума добутків поточної дебіторської заборгованості та коефіцієнтів сум-
нівності відповідної її групи; 

2. Сума поточної дебіторської заборгованості мінус сума сумнівної дебі-
торської заборгованості; 

3. Сума поточної дебіторської заборгованості помножена на фіксований 
відсоток, відповідно до наказу про облікову політику; 

4. Сума поточної дебіторської заборгованості поділена на суму боргів, що 
виявилися безнадійними в минулому році. 

 
433. Нараховано дохід (виручку) за реалізовані виробничі запаси: 
1. Дт 712 Кт 377. 
2. Дт 377 Кт 712.  
3. Дт 377 Кт 702.  
4. Правильна відповідь відсутня. 
 
434. Збільшення первісної вартості нематеріальних активів: 
1. Можливе на суму витрат, здійснених для підтримання їх у придатному стані; 
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2. Можливе на суму витрат, спрямованих на забезпечення зростання очіку-
ваних економічних вигод від їх використання; 

3. Неможливе. 
4. Правильна відповідь відсутня. 
 
435. На підприємстві 20 вересня поточного року було введено в експлу-
атацію придбаний нематеріальний актив. Дата, з якої бух галтер пови-
нен почати нараховувати на нього амортизацію: 
1. 1 серпня цього року. 
2. 6 серпня цього року. 
3. 1 вересня цього року. 
4. 1 жовтня цього року. 
 
436. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс 
підприємства за: 
1. Первісною вартістю. 
2. Справедливою вартістю 
3. Залишковою вартістю. 
4. Договірною собівартістю. 
 
437. Придбані (створені) інші необоротні матеріальні активи зарано-
вуються на баланс підприємства за: 
1. Первісною вартістю. 
2. Справедливою вартістю 
3. Залишковою вартістю. 
4. Договірною собівартістю. 
 
438. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об’єднання підпри-
ємств, оцінюються за: 
1. Справедливою вартістю. 
2. Первісною вартістю. 
3. Залишковою вартістю. 
4. Переоціненою вартістю. 
 
439. Нематеріальні активи включають: 
1. Цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предме-
ти, бланки документів. 

2. Права користування майном. 
3. Технічну документацію, правила експлуатації обладнання. 
4. Інструкцію з користування побутовою технікою. 
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440. Оберіть серед активів нематеріальні: 
1. Право на використання торгової марки. 
2. Витрати на дослідження. 
3. Гудвіл. 
4. Дискета з програмою. 
 
441. Інформація про нематеріальні активи відображаються у: 
1. Розділі 1 активу балансу. 
2. Розділі 2 активу балансу. 
3. Розділі 1 пасиву балансу. 
4. Розділі 3 активу балансу. 
 
442. Інформація про інші необоротні матеріальні активи відобража-
ються у: 
1. Розділі 1 активу балансу. 
2. Розділі 2 активу балансу. 
3. Розділі 1 пасиву балансу. 
4. Розділі 3 активу балансу. 
 
443. Підприємством 2 квітня поточного року продано авторське право 
на винахід. Амортизацію припиняють нараховувати: 
1. З 3. 04 поточного року; 
2. З 01. 04 поточного року; 
3. З 01. 05 поточного року; 
4. З 01. 01 наступного року. 
 
444. Якщо здійснюють обмін подібними необоротними активами, що 
мають однакове призначення та справедливу вартість, то: 
1. Дохід від операції не визнається. 
2. Дохід визнається у розмірі справедливої вартості активів. 
3. Дохід визнається у розмірі первісної вартості. 
4. Визнається у розмірі залишкової вартості активів. 
 
445. Дозвіл на використання технічного досягнення чи іншого немате-
ріального активу протягом певного строку за обумовлену винагороду – 
це: 
1. Сертифікат. 
2. Патент. 
3. Ліцензія. 
4. Роялті. 
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446. На субрахунку 125 обліковують: 
1. Негативний гудвіл.  
2. Авторські права. 
3. Право на використання торгової марки. 
4. Витрати на створення електронних програм. 
 
447. Порядок обліку земельних ділянок нормативно врегульовано: 
1. П(С)БО 29. 
2. П(С)БО 30. 
3. П(С)БО 7. 
4. П(С)БО 8. 
 
448. Облік земельних ділянок у підприємства-орендаря відображається: 
1. За кредитом рахунку 10. 
2. За дебетом рахунку 102.  
3. На рахунку 01.  
4. На рахунку 10. 
 
449. Порядок обліку бібліотечних фондів нормативно визначено: 
1. П(С)БО 29. 
2. П(С)БО 30. 
3. П(С)БО 7. 
4. П(С)БО 8. 
 
450. Виробничі запаси в бухгалтерії підприємства обліковуються у: 
1. Натурально - кількісному і вартісному виразі. 
2. Натурально - вартісному виразі. 
3. Натурально - кількісному виразі. 
4. Вартісному виразі. 
 
451. Під час перерахування коштів транспортній організації за достав-
ку матеріалів дебетується рахунок: 
1. «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». 
2. «Поточний рахунок в національній валюті». 
3. «Сировина і матеріали». 
4. «Розрахунки з різними кредиторами». 
 
452. У разі безготівкового погашення заборгованості постачальникам 
за отримані малоцінні та швидкозношувані предмети складається 
кореспонденція рахунків: 
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1. Дт 631 Кт 311.  
2. Дт 631 Кт 22.  
3. Дт 112 Кт 311.  
4. Дт 22 Кт 631.  
 
453. Метод ідентифікованої собівартості оцінювання запасів застосо-
вується: 
1. Під час оцінювання запасів, що відпускаються для спеціальних замов-
лень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного. 

2. Під час оцінювання запасів на дату балансу. 
3. Лише під час оцінювання запасів у торгівлі. 
4. Якщо попередньо використовувався нормативний метод оцінювання ви-
буття запасів. 

 
454. До МШП належать предмети, які використовуються протягом: 
1. Не більше одного року. 
2. Нормального операційного циклу. 
3. Не менше одного року. 
4. Не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше 

1 року. 
 
455. Виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за:  
1. Первісною вартістю. 
2. Плановою вартістю. 
3. Закупівельною вартістю. 
4. Нормативною собівартістю. 
 
456. Запаси відображаються в балансі у складі:  
1. Оборотних активів. 
2. Необоротних активів. 
3. Власного капіталу. 
4. Поточних зобов’язань. 
 
457. Продукція, яка одержана водночас з основною продукцією в єди-
ному технологічному процесі вважається: 
1. Супутньою продукцією. 
2. Готовою продукцією. 
3. Товарами. 
4. Відходами виробництва. 
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458. Виконані роботи та послуги готовою продукцією:  
1. Можуть бути. 
2. Не можуть бути. 
3. Відносяться до витрат виробництва. 
4. Відносяться до кредиторської заборгованості. 
 
459. Нарахування заробітної плати за виправлення браку відобража-
ється записом: 
1. Дт 661 Кт 24.  
2. Дт 24 Кт 661.  
3. Дт 661Кт 301.  
4. Дт 662 Кт 311.  
 
460. Згідно з зовнішньоекономічним договором вітчизняне підприємство 
експортує готову продукцію. Дохід від реалізації відображається записом: 
1. Дт 377 Кт 701.  
2. Дт 361 Кт 701.  
3. Дт 362 Кт 701.  
4. Дт 312 Кт 362.  
 
461. Згідно з зовнішньоекономічним договором вітчизняне підприємст-
во експортує готову продукцію. Контрактна вартість ГП - 42000грн. 
Чистий дохід від реалізації складе: 
1. Дт 701 Кт 791 - 35000 грн. 
2. Дт 701 Кт 791 - 42000 грн. 
3. Дт 362 Кт 701 – 42000 грн. 
4. Дт 362 Кт 312 – 42000 грн. 
 
462. Українське підприємство відвантажило на експорт готову продук-
цію на умовах передоплати. Курс НБУ на дату одержання авансу 20,50 
грн. за 1€. Контрактна вартість - 12000€. Курс НБУ на дату відванта-
ження 20,25 грн. за 1€. Дебіторська заборгованість покупців складе: 
1. Дт 312 Кт 701 – 12000 €. 
2. Дт 362 Кт 701 – 243000 грн. 
3. Дт 362 Кт 701 – 246000 грн. 
4. Дт 312 Кт 681 – 243000 грн. 
 
463. Українське підприємство відвантажило на експорт товари. Конт-
рактна вартість - 18000€. Курс НБУ на дату відвантаження 25,50 грн. 
за 1€. Дебіторська заборгованість покупців складе: 
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1. Дт 312 Кт 702 – 18000 €. 
2. Дт 362 Кт 702 – 459000 грн. 
3. Дт 362 Кт 701 – 459000 грн. 
4. Дт 312 Кт 362 – 459000 грн. 
 
464. ТОВ «Тріада-форум» виконало на замовлення рекламну продук-
цію. Вартість виконаного замовлення 1500 грн., у т.ч. ПДВ. Собі вар-
тість послуг 1000 грн. Чистий дохід від реалізації послуг складе: 
1. 1250 грн. 
2. 1500 грн. 
3. 250 грн. 
4. 500 грн. 
 
465. ТОВ «Тріада-форум» виконало на замовлення рекламну продукцію. 
Вартість виконаного замовлення 1500 грн., у т.ч. ПДВ. Собі вартість 
послуг 1000 грн. Фінансовий результат від реалізації послуг складе: 
1. 1250 грн. 
2. 1500 грн. 
3. 250 грн. 
4. 500 грн. 
 
466. Собівартість реалізованих замовнику послуг відображається бухгал-
терським записом:  
1. Дт 362 Кт 701.  
2. Дт 361 Кт 702.  
3. Дт 361 Кт 703.  
4. Дт 903 Кт 23.  
 
467. Бухгалтерським проведенням Дт 361 Кт 703 відображається: 
1. Дохід від реалізованих замовнику послуг. 
2. Отримання виручки від реалізації продукції. 
3. Виникнення заборгованості покупців. 
4. Отримання виручки від реалізації виконаних робіт. 
 
468. Бухгалтерським проведенням Дт 361 Кт 746 відображається: 
1. Дохід від реалізації замовнику послуг. 
2. Дохід від реалізації покупцю необоротних активів. 
3. Дохід від реалізації покупцю оборотних активів. 
4. Виручка рід реалізації фінансових інвестицій. 
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469. Бухгалтерським проведенням Дт 903 Кт 23 відображається: 
1. Собівартість реалізованих замовнику послуг. 
2. Собівартість реалізованих покупцю товарів. 
3. Списання собівартості реалізованих послуг. 
4. Витрати на виконання послуг.  
 
470. Бухгалтерським проведенням Дт 791 Кт 903 відображається: 
1. Списання собівартості реалізованих робіт, послуг. 
2. Собівартість реалізованих замовнику послуг. 
3. Фінансовий результат від виконання замовнику робіт. 
4. Дохід від реалізації замовнику послуг. 
 
471. Реалізація на експорт основних засобів відображається бух гал-
терським записом:  
1. Дт 362 Кт 702.  
2. Дт 361 Кт 701.  
3. Дт 362 Кт 746. 
4. Дт 312 Кт 362.  
 
472. Склад фактичних витрат, що становлять первісну вартість мате-
ріальних ресурсів (матеріалів, товарів тощо), які придбало підприємст-
во, визначається: 
1. У П(С)БО 9 «Запаси». 
2. У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». 

3. У П(С)БО 16 «Витрати». 
4. Бухгалтерією підприємства. 
 
473. Синтетичний облік наявності і руху запасів здійснюється на ра-
хунках класу: 
1. Клас 2.  
2. Клас 3.  
3. Клас 1.  
4. Клас 4.  
 
474. Аналітичний облік придбаних запасів протягом місяця ведуть за:  
1. Обліковими (покупними) цінами. 
2. Фактичною собівартістю. 
3. Сумою, перерахованою постачальнику. 
4. Первісною вартістю. 
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475. У бухгалтерському обліку підприємств на суму уцінення товарно-
матеріальних цінностей роблять запис: 
1. Дт 946 Кт 20, 22, 26. 
2. Дт 791 Кт 946. 
3. Дт 947 Кт 20, 22.  
4. Дт 975 Кт 20. 
 
476. Для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві 
та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в 
довірче управління, призначено рахунок: 
1. 02 
2. 26. 
3. 20. 
4. 28. 
 
477. Ціна товару без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становитиме: 
1. 1440. 
2. 1600. 
3. 1000. 
4. 800. 
 
478. Щомісяця матеріально відповідальні особи на підставі первинних 
документів складають: 
1. Звіт про рух матеріальних цінностей. 
2. Картку складського обліку запасів. 
3. Відомість руху запасів. 
4. Книгу обліку запасів. 
 
479. Необхідно визначити метод оцінювання вибуття запасів, за якого 
передбачено відпуск запасів на виробництво чи реалізацію за цінами 
перших надходжень. Залишки запасів на кінець звітного періоду оці-
нюються за цінами останніх надходжень: 
1. Метод ідентифікації. 
2. ФІФО. 
3. Метод середньозваженої вартості. 
4. Правильна відповідь відсутня. 
 
480. Необхідно визначити метод оцінювання залишку запасів, за якого пе-
редбачено, що вибуття запасів оцінюються за цінами останніх надходжень: 
1. Метод ідентифікації. 
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2. ФІФО. 
3. Метод середньозваженої вартості. 
4. Правильна відповідь відсутня. 
 
481. Прямі витрати – це:  
1. Сукупність економічно однорідних витрат.  
2. Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єк-
та витрат економічно доцільним шляхом. 

3. Загальновиробничі витрати. 
4. Накладні витрати. 
 
482. Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 
об’єкта витрат економічно доцільним шляхом це: 
1. Накладні витрати. 
2. Прямі витрати. 
3. Адміністративні витрати. 
4. Загальновиробничі витрати. 
 
483. Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці вклю-
чаються:  
1. До складу загальновиробничих витрат.  
2. До складу виробничої собівартості продукції. 
3. До складу інших операційних витрат. 
4. До складу фінансових витрат. 
 

484. Матеріальні витрати і витрати на оплату праці виробничого пер-
соналу включаються:  
1. До складу непрямих витрат. 
2. До складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). 
3. До складу інших витрат. 
4. До складу операційних витрат. 
 
485. Структурні підрозділи, які призначені для обслуговування основного 
виробництва інструментами, пристроями, моделями, штампами, запасни-
ми частинами для ремонту обладнання, різними видами енергії, транс-
портними та іншими послугами і виконання робіт з ремонту основних 
засобів це: 
1. Основне виробництво. 
2. Допоміжне виробництво. 
3. Переробне виробництво. 
4. Ремонтне виробництво. 
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486. Допоміжне виробництво це: 
1. Структурні підрозділи, які призначені для обслуговування основного 
виробництва інструментами, пристроями, моделями, штампами, запасними 
частинами для ремонту обладнання, різними видами енергії, транспортними 
та іншими послугами і виконання робіт з ремонту основних засобів. 

2. Структурні підрозділи підприємства, які безпосередньо беруть участь у 
виробництві продукції. 

3. Структурні підрозділи підприємства, які безпосередньо беруть не участь 
у виробництві продукції. 

4. Структурні підрозділи підприємства, які здійснюють управління вироб-
ництвом. 

 
487. Списання витрат допоміжного виробництва відображається бухгал-
терським записом: 
1. Дт 231 Кт 232.  
2. Дт 23 Кт 20. 
3. Дт 20 Кт 23.  
4. Дт 26 Кт 23.  
 
488. Основне виробництво це: 
1. Структурні підрозділи підприємства, які безпосередньо беруть участь у 
виробництві продукції. 

2. Структурні підрозділи підприємства, які здійснюють управління вироб-
ництвом. 

3. Структурні підрозділи, які призначені для обслуговування допоміжного 
виробництва. 

4. Структурні підрозділи, які призначені для обслуговування переробного 
виробництва.  

 
489. Остаточним (непоправним) вважається забракована продукція: 
1. Використання якої технічно неможливе або економічно недоцільне. 
2. Використання якої за прямим призначенням можливе після усунення не-
доліків та дефектів. 

3. Використання якої технічно неможливе, а економічно доцільно. 
4. Забракована продукція, використання якої за прямим призначенням мож-
ливе після додаткових фінансових витрат. 

 
490. Якщо виробничі матеріали і сировина використовуються безносеред-
ньо для виготовлення продукції, то їх вартість включається до складу:  
1. Прямих матеріальних витрат.  
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2. Загальновиробничих витрат.  
3. Інших прямих витрат. 
4. Фінансових витрат. 
 
491. Нарахування забезпечення для оплати чергових відпусток робіт-
никам основного виробництва у розмірі 20% від зарплати (розмір 
зарплати склав 45000 грн.) відображається бухгалтерським записом: 
1. Дт 23 Кт 661 – 9000 грн. 
2. Дт 661 Кт 301 – 9000 грн. 
3. Дт 471 Кт 661 – 9000 грн. 
4. Дт 23 Кт 471 – 9000 грн. 
 
492. Списання на витрати виробництва частка витрат на підготовку і 
освоєння виробництва нових видів продукції у зв’язку із запуском у 
серійне виробництво відображається бухгалтерським записом: 
1. Дт 23 Кт 39. 
2. Дт 39 Кт 91.  
3. Дт 39 Кт 631.  
4. Дт 23 Кт 91.  
 
493. Витрати, пов’язані з реалізацією продукції (пакування, транспор-
тування тощо) називають: 
1. Загальногосподарськими. 
2. Загальновиробничими. 
3. Витратами на збут. 
4. Іншими операційними витратами. 
 
494. Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції 
визначаються: 
1. У П(С)БО № 16 «Витрати». 
2. У П(С)БО № 9 «Запаси». 
3. У Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання со-
бівартості продукції (робіт, послуг). 

4. Підприємством самостійно. 
 
495. Не входять до виробничої собівартості продукції витрати на: 
1. Утримання адміністративних будівель. 
2. Аудиторські послуги. 
3. Гарантійний ремонт продукції. 
4. Усі відповіді правильні. 
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496. Відпущено купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби на 
потреби цехів основного виробництва відображається бухгалтерським 
записом: 
1. Дт 202 Кт 23.  
2. Дт 23 Кт 202.  
3. Дт 91 Кт 202.  
4. Дт 23 Кт 25. 
 
497. Повна собівартість реалізованої продукції визначається як: 
1. Підсумок виробничої собівартості реалізованої продукції, адміністратив-
них витрат і загальновиробничих витрат. 

2. Підсумок виробничої собівартості і загальновиробничих витрат. 
3. Результат від вирахування з виробничої собівартості продукції залишків 
незавершеного виробництва. 

4. Підсумок виробничої собівартості, адміністративних витрат, витрат на 
збут, інших операційних та фінансових витрат, які цілком обґрунтовано 
можна віднести на виробництво і реалізацію власно виробленої сільсько-
господарської продукції. 

 
498. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносять на 
собівартість записом:  
1. Дт 23 Кт 91.  
2. Дт 26 Кт 91.  
3. Дт 901 Кт 91 
4. Дт 91 Кт 79. 
 
499. У разі виявлення поправного технологічного браку в цеху основ-
ного виробництва складається бухгалтерський запис: 
1. Дт 23 Кт 24; 
2. Дт 24 Кт 23.  
3. Дт 91 Кт 24.  
4. Дт 947 Кт 24.  
 
500. Бланки довіреностей обліковуються на субрахунку: 
1. 209 та 08. 
2. 209. 
3. 112.  
4. 22 та 08. 
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ТЕСТИ		
	
Фінансовий	облік	2	
	

 
 
1. Для формування статутного капіталу забороняється використову-
вати: 
1. Необоротні матеріальні активи. 
2. Бюджетні кошти та кошти одержані в кредит, заставу. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
2. На рахунку 421 «Емісійний дохід» відображається: 
1. Різниця між номінальною ціною акцій та ціною їх викупу. 
2. Різниця між ціною продажу акцій та номінальною ціною.  
3. Різниця між ціною викупу акцій та ціною продажу.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватися для: 
1. Покриття збитків. 
2. Поповнення статутного капіталу. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
4. Резервний капітал у товаристві створюється у розмірі не менше: 
1. 5 %. 
2. 25 %. 
3. 15 %.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
5. Види реєстрованого капіталу у кооперативних підприємствах: 
1. Пайовий і додатковий. 
2. Пайовий і статутний. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
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6. В Україні право на отримання дивідендів мають особи, які є акціо-
нерами даного товариства, на: 
1. Початок строку виплати дивідендів. 
2. Дату прийняття рішення про виплату дивідендів.  
3. На останній календарний день року, за який нараховуються дивіденди.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
7. Якщо вилучені акції придбані з метою їх перепродажу й отримання 
емісійного доходу, то статутний капітал: 
1. Збільшиться. 
2. Зменшиться. 
3. Не зміниться. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
8. Неоплачений капітал – це: 
1. Сукупність коштів, добровільно розміщених у товаристві для здійснення 
його діяльності. 

2. Заборгованість засновників товариства за внесками до статутного капіта-
лу підприємства. 

3. Частина чистого прибутку, яка не була розподілена між акціонерами.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
9. Що означає кореспонденція рахунків Дт 951 Кт 684: 
1. Сплачено відсоток за користування кредитом. 
2. Списано на фінансовий результат перераховані відсотки за перший рік. 
3. Нараховано відсотки за кредит. 
4. Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку. 
 
10. Забезпечення наступних витрат і платежів: 
1. Нараховується у звітному періоді, використовується у наступні періоди. 
2. Нараховується і використовується у звітному періоді. 
3. Нараховується і використовується у наступні періоди. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
11. Резервний капітал може використовуватись на такі основні цілі: 
1. Покриття збитків підприємства та непередбачуваних витрат, виплату ди-
віденді. 

2. Виплату заробітної плати. 
3. Обидва варіанти правильні. 
4. Нема правильної відповіді. 
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12. Розподіляючи прибуток, акціонерне товариство в Україні повинне 
створити резервний капітал у розмірі, передбаченому його установчи-
ми документами, але не менше, ніж: 
1. 25 % від розміру статутного капіталу.  
2. 10 % від розміру статутного капіталу.  
3. 15 % від розміру статутного капіталу.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
13. Чи може змінюватися статутний капітал підприємства у процесі 
господарської діяльності: 
1. Так може (тільки збільшуватися). 
2. Так може (збільшуватися і зменшуватися). 
3. Ні не може. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
14. З якими рахунками кореспондує рахунок 40 „Статутний капітал”: 
1. Рахунки 40-47. 
2. Рахунки 41-46, 67. 
3. Рахунки 41-46, 67, 30-31.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
15. Власний капітал підприємства – це …: 
1. Різниця між борговими зобов’язаннями та вартістю майна підприємства.  
2. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 
зобов’язань.  

3. Майно підприємства. 
4. Немає правильної відповіді.  
 
16. Капітал підприємства це: 
1. Засвідчені у пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено 
в активах. 

2. Капітал, який показує джерела фінансування придбання активів підприємства. 
3. Обидва варіанти правильні. 
4. Немає правильної відповіді.  
 
17. До власного капіталу не належать:  
1. Неоплачений капітал.  
2. Вилучений капітал. 
3. Залучений капітал.  
4. Резервний капітал.  
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18. Сальдо рахунку 45 «Вилучений капітал»: 
1. Зменшує суму статутного капіталу. 
2. Вираховується при визначенні величини власного капіталу. 
3. Додається при визначенні величини власного капіталу. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
19. Сума, яку на дату реєстрації підприємства заявлено, але фактично 
не внесено засновниками, являє собою: 
1. Резервний капітал. 
2. Неоплачуваний капітал. 
3. Пайовий капітал. 
4. Інший додатковий капітал. 
 
20. Ведення бухгалтерського обліку статутного капіталу АТ починаєть-
ся з: 
1. Дня випуску акцій АТ. 
2. Дня реєстрації АТ в державному реєстрі суб’єктів підприємництва. 
3. Моменту внесення учасниками майна та коштів до статутного капіталу. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
21. Власники привілейованих акцій мають переваги при розподілі лік-
відаційної виручки перед: 
1. Власниками простих акцій. 
2. Кредиторами АТ. 
3. Обидва варіанти правильні. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
22. Емітент у разі не виконання умов передплати на цінні папери зобо-
в'язаний повернути передплатникам на їх вимогу: 
1. Усі одержані від них кошти. 
2. Усі одержані від них кошти зі сплатою процентів за весь строк їх отримання. 
3. Частину одержаних від них коштів, передбачену умовами договору пе-
редплати. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
23. Збільшення статутного капіталу АТ може здійснюватися шляхом: 
1. Придбання основних засобів. 
2. Емісії конвертованих облігацій. 
3. Збільшення номінальної вартості акцій. 
4. Немає правильної відповіді. 



Тести 

 159	

24. Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, пока-
зує: 
1. Ринкову вартість прав власників підприємства. 
2. Облікову вартість прав власників підприємства. 
3. Облікову вартість активів підприємства, які належать йому за правом 
власності. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
25. Сальдо на рахунку 401 «Статутний капітал» акціонерного това-
риства повинне дорівнювати: 
1. Сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за прид-
бані ними акції товариства. 

2. Сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства.  
3. Сумарній вартості активів товариства. 
4 Немає правильної відповіді. 
 
26. Сальдо рахунку 46 «Неоплачений капітал»: 
1. Збільшує суму дебіторської заборгованості підприємства.  
2. Вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу під-
приємства.  

3. Додається при визначенні суми власного капіталу підприємства. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
27. Для нарахування дивідендів за простими акціями джерелом може 
бути: 
1. Нерозподілений прибуток та резервний капітал.  
2. Нерозподілений прибуток. 
3. Резервний капітал. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
28. Викуп товариством акцій власного випуску означає: 
1. Скорочення числа випущених товариством акцій.  
2. Зменшення кількості акцій товариства в обігу.  
3. Зменшення статутного капіталу. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
29. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені 
ним акції тільки за рахунок: 
1. Нерозподіленого прибутку. 
2. Сум, що перевищують статутний капітал. 



Шот А.П. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 160	

3. Додаткового внесеного капіталу. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
30. Святкові та неробочі дні при визначені тривалості щорічних від-
пусток (основної та додаткових): 
1. Не враховуються. 
2. Враховуються. 
3. Враховуються, але частково. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
31. Загальна тривалість щорічної відпустки (основної та додаткової) не 
повинна перевищувати: 
1. 24 календарних дні. 
2. 59 або 69 календарних дні. 
3. 124 календарних дні. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
32. Створення на підприємстві забезпечення на оплату відпусток відпо-
відно до ПСБО є: 
1. Обов’язковим. 
2. Не обов’язковим. 
3. Залежно від організаційно-правової форми підприємства. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
33. Якщо працівник відпрацював на підприємстві календарний рік, 
відповідно до чинного законодавства України він має право на оплачу-
вану щорічну відпустку у кількості: 
1. 24 календарних дні. 
2. 14 календарних дні. 
3. 56 календарних дні. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
34. Сума відпускних обчислюється шляхом: 
1. Множення середньоденного заробітку на кількість календарних днів від-
пустки. 

2. Множення середньоденного заробітку на кількість робочих днів від-
пустки. 

3. Множення місячної заробітної плати на кількість календарних днів від-
пустки. 

4. Немає правильної відповіді. 
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35. У розрахунок середньоденної заробітної плати для нарахування від-
пускних не включаються: 
1. Основна заробітна плата; доплати і надбавки. 
2. Одноразові виплати. 
3. Компенсаційні виплати. 
4. Одноразові та компенсаційні виплати. 
 
36. На суму забезпечення для оплати відпусток ЄСВ: 
1. Нараховується. 
2. Не нараховується. 
3. Залежно від категорії працівника.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
37. Працівник пропрацював на підприємстві шість років і жодного разу не 
скористався своїм правом на щорічну оплачувану відпустку. При звіль-
ненні він має право на компенсацію за невикористану відпустку: 
1. Лише за останні 2 роки. 
2. За два перші роки роботи. 
3. За всі шість відпрацьованих років.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
38. Додаткова оплачувана відпустка працівникові, який постраждав унас-
лідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), надається в розмірі:  
1. 14 календарних днів. 
2. 16 календарних днів. 
3. 14 (16) календарних днів. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
39. Працівник працює на умовах неповного робочого дня по 4 години 
на день. У цьому випадку його чергова відпустка: 
1. Зменшується наполовину. 
2. Надається у повному обсязі.  
3. Не надається. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
40. Чи має право керівництво підприємства зобов’язати працівника 
піти у щорічну оплачувану відпустку, якщо він не пише заяви з про-
ханням надати йому таку відпустку: 
1. Так. 
2. Ні. 
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3. Так, але з обов’язковим письмовим повідомленням працівника про поча-
ток відпустки не пізніше ніж за 2 тижня до терміну, встановленого 
графіком відпусток. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
41. Який день вважається днем звільнення працівника, якщо перед 
звільненням він узяв невикористану ним щорічну відпустку: 
1. Перший день відпустки. 
2. Останній день відпустки.  
3. Останній робочий день перед виходом у відпустку.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
42. На підприємстві встановлено графік відпусток працівників, в яко-
му вказаний місяць, коли працівники ідуть у відпустку, але немає кон-
кретної дати. За скільки днів у цьому випадку керівництво повинне 
повідомити працівника про конкретну дату відпустки: 
1. За 5 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток. 
2. За 10 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток. 
3. За 14 днів до початку періоду, передбаченого графіком відпусток. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
43. Коли працівник, який іде у відпустку, повинен отримати відпускні?: 
1. За 7 днів до початку відпустки. 
2. За 3 дні до початку відпустки. 
3. Не пізніше останнього робочого дня перед виходом у відпустку. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
44. Витрати на оплату основної щорічної відпустки працівника, зайня-
того в основному виробництві, включаються до складу: 
1. Витрат на виробництво. 
2. Загальновиробничих витрат. 
3. Інших витрат. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
45. На скільки днів слід продовжити щорічну чергову відпустку 
працівникові, якщо він здав донорську кров під час його перебування 
у відпустці: 
1. Відпустка не продовжується. 
2. Один додатковий день. 
3. Додатковий день за кожен день здавання крові.  
4. Немає правильної відповіді. 
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46. Чи повинне підприємство в обов’язковому порядку надавати пра-
цівникові 10-денну відпустку у зв’язку з його одруженням: 
1. Так, але не оплачувану. 
2. Так, але лише якщо це перший шлюб. 
3. Ні. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
47. Чи надається працівнику-студенту додаткова оплачувана відпустка 
у зв’язку з навчанням, якщо він працює за сумісництвом: 
1. Так. 
2. Так, але лише якщо це перша сесія. 
3. Ні. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
48. На який термін підприємство може надати своєму працівникові за 
його заявою відпустку без збереження зарплати у зв’язку із сімейними 
обставинами: 
1. Без обмежень. 
2. До 4 місяців за календарний рік.  
3. Не більше 15 календарних днів на рік. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
49. Чи повинно підприємство в обов’язковому порядку надати праців-
никові, який працює за сумісництвом, за його заявою відпустку без 
збереження зарплати: 
1. Так. 
2. Ні. 
3. Так, але лише на час закінчення відпустки за його основним місцем роботи.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
50. Банківські кредити видаються суб’єктам господарювання у таких 
формах: 
1. Готівковій. 
2. Безготівковій. 
3. Готівковій та безготівковій. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
51. Об’єктами довгострокового банківського кредитування можуть бути: 
1. Витрати на придбання товарів чи матеріальних цінностей; 
2. Сезонні витрати підприємства. 
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3. Капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію, будівництво чи 
придбання нових основних фондів. 

4. Немає правильної відповіді. 
 

52. Рахунок 48 призначений для відображення наявності та руху коштів: 
1. Які використовуються для надання гуманітарної допомоги. 
2. Які використовуються за призначенням. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
53. Забезпечення це: 
1. Зобов’язання на оплату заборгованості перед кредиторами. 
2. Зобов’язання на оплату щорічних відпусток працівникам. 
3. Зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
54. Право на відпустку повної тривалості у перший рік роботи виникає 
у працівника після безперервної роботи на підприємстві: 
1. 6 місяців. 
2. 12 місяців. 
3. Не залежно від часу відпрацьованого на підприємстві. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
55. Перенесення відпустки на інший період Законом України: 
1. Допускається. 
2. Не допускається. 
3. В окремих випадках, передбачених законодавством. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
56. До обставин, за яких можливе перенесення відпустки відносяться: 
1. Службове відрядження. 
2. Тимчасова непрацездатність. 
3. Виконання службових обов’язків за сумісництвом. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
57. Відповідно до Закону України працівник може бути відкликаний з 
відпустки: 
1. За згодою працівника. 
2. Без згоди працівника. 
3. За згодою профспілкового комітету. 
4. Немає правильної відповіді. 
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58. Забезпечення на додаткове пенсійне страхування може створюва-
тись за рахунок: 
1. Коштів підприємства. 
2. Коштів працівника. 
3. Коштів підприємства та працівника. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
59. Довгострокові зобов’язання на які нараховуються відсотки, відоб-
ражаються в балансі за вартістю: 
1. Теперішньою. 
2. Ринковою. 
3. Залишковою. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
60. Зобов’язання визнається і відображається у бухгалтерському обліку 
за умови:  
1. Його оцінка може бути достовірно визначена; 
2. Його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність змен-
шення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. 

3. Існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому вгаслі-
док його погашення. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
61. Теперішня вартість довгострокових зобов’язань це: 
1. Дисконтована сума майбутніх платежів, що, як очікується, буде потрібна 
для погашення зобов’язань у процесі звичайної діяльності підприємства. 

2. Сума майбутніх платежів, що, як очікується, буде потрібна для погашен-
ня зобов’язань у процесі звичайної діяльності підприємства. 

3. Різниця між реальною та номінальною вартістю. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
62. Нараховані відсотки по довгостроковому векселю виданому вклю-
чаються: 
1. До складу фінансових витрат підприємства. 
2. Адміністративних витрат. 
3. Інших витрати операційної діяльності. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
63. Відсотки за випущеними облігаціями виплачуються за рахунок: 
1. Нерозподіленого прибутку. 
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2. Витрат підприємства, що вираховуються з доходів при визначенні опо-
даткованого прибутку. 

3. Резервного капіталу. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
64. Виплата кредиторам відсотків за облігаціями повинна здійснюва-
тись: 
1. Незалежно від доходу позичальника. 
2. Залежно від розміру доходу позичальника. 
3. Після виплати дивідендів за привілейованими акціями. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
65. Якщо позичальник отримує кредит на спорудження об’єктів, то він 
повинен подати в установу банку наступні документи: 
1. Копії проектно-кошторисної документації, контракт на будівництво, 
графіки виконання робіт тощо. 

2. Копію укладеного контракту з підрядною організацією. 
3. Копію установчих документів із зазначенням юридичної адреси пози-
чальника. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
66. Облігації можуть реалізуватися: 
1. За номінальною вартістю. 
2. З премією та дисконтом. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
67. Згідно з П(С)БО довгострокові кредити банків це: 
1. Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позика-
ми, термін погашення яких протягом 12 місяців з дати балансу. 

2. Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позика-
ми термін погашення яких протягом операційного циклу.  

3. Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позика-
ми, яка не є поточним зобов’язанням. 

4. Правильні відповіді 2 і 3.  
 
68. Сальдо рахунку 50 «Довгострокові позики» на кінець звітного пе-
ріоду показує: 
1. Заборгованість підприємства банку по одержаній позиці. 
2. Заборгованість банку перед підприємством по позиці. 
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3. Заборгованістьпідприємства банку по одержанійпозиці та відсотках. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
69. Джерелом для нарахування відсотків за облігаціями може бути: 
1. Нерозподілений прибуток; 
2. Прибуток та резервний капітал; 
3. Витрати підприємства. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
70. Аналітичний облік кредитів і позик ведеться за їх: 
1. Видами. 
2. Строками погашення.  
3. Суб’єктами, які видали. 
4. Правильні відповіді 1 і 2.  
 
71. Платежі за векселями на території України здійснюються: 
1. В безготівковій формі. 
2. В готівковій формі. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
72. Мінімальні орендні платежі це: 
1. Сума, за якою може бути здійснений обмін активу.  
2. Частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди.  
3. Платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
73. За Дт рахунка довгострокові позики відображають: 
1. Суми погашення позик. 
2. Суми отриманих позик. 
3. Переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язан-
нями. 

4. Правильні відповіді 1 і 3.  
 
74. Фінансова оренда – це: 
1. Угода передачі орендарю права користування основними засобами на 
строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим 
поверненням ОЗ після закінчення строку оренди. 

2. Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, 
пов’язаних з правом користування та володіння активом. 
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3. Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх вигод, пов’язаних з 
правом користування та володіння активом. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
75. Емітентами облігацій можуть бути: 
1. Акціонерні товариства. 
2. Об’єднані товариства.  
3. Підприємства різних форм власності. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
76. За формами виплати доходу облігації поділяються на: 
1. Конвертовані та обмінювані. 
2. Забезпечені та незабезпечені. 
3. Відсоткові та дисконтні. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
77. Для одержання короткострокового кредиту підприємство повинно 
подати в банк наступні документи: 
1. Картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копію статуту. 
2. Заяву, лист чи клопотання із зазначенням в них: суми кредиту, мети 
одержання, форми забезпечення, строків погашення. 

3. Картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копії установ-
чих документів з відміткою податкової адміністрації про взяття на подат-
ковий облік, довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
78. Відповідно до П(С)БО 11 з метою бухгалтерського обліку зобов’я-
зання поділяються на: 
1. Поточні, довгострокові. 
2. Поточні, довгострокові, забезпечення. 
3. Поточні, довгострокові, забезпечення, непередбачені зобов’язання, дохо-
ди майбутніх періодів. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
79. Відповідно до НП(С)БО 1 зобов’язання це: 
1. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 
погашення якої як очікується призведе до зменшення економічних вигод; 

2. Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і 
погашення якої як очікується призведе до зменшення ресурсів підпри-
ємства, що втілюють в собі економічні вигоди. 
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3. Обидва визначення неправильні.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
80. При погашенні заборгованості перед банком за отриманими креди-
тами встановлена така черговість платежів: 
1. У першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, потім - 
прострочена заборгованість, решта направляється на погашення основної 
суми кредиту. 

2. У першу чергу погашається прострочена заборгованість, потім-сплачу-
ються відсотки за користування кредитом, решта направляється на пога-
шення основної суми кредиту. 

3. У першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, потім пога-
шення основної суми кредиту і в останню чергу-прострочена заборгованість. 

4. Немає правильної відповіді. 
 
81. Сальдо рахунку 60 «Короткострокові позики» на кінець звітного 
періоду показує: 
1. Заборгованість підприємства банку по одержаній позиці. 
2. Заборгованість банку перед підприємством по позиці. 
3. Заборгованість підприємства банку по одержаній позиці та відсотках. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
82. Згідно ЗУ «Про обіг векселів в Україні» векселі складають: 
1. У документарній формі. 
2. Бездокументарній. 
3. Правильні відповіді А і Б. 
4. Немає правильної відповіді. 
 
83. Для одержання короткострокового кредиту підприємство повинно 
подати в банк наступні документи: 
1. Картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копію статуту. 
2. Заяву, лист чи клопотання із зазначенням в них: суми кредиту, мети 
одержання, форми забезпечення, строків погашення. 

3. Картку із взірцями підписів та відбитком печатки, заяву, копії установ-
чих документів з відміткою податкової адміністрації про взяття на подат-
ковий облік, довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
84. Сальдо субрахунку 602 «Короткострокові позики в іноземній 
валюті» на кінець звітного періоду показує: 
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1. Заборгованість підприємства банку по одержаній позиці в іноземній 
валюті. 

2. Заборгованість банку перед підприємством по позиці. 
3. Заборгованість підприємства банку по одержаній позиці та відсотках в 
іноземній валюті. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
85. За Кт 601 рахунку відображається: 
1. Сума погашення короткострокового кредиту і переведення його до кате-
горії довгострокових.  

2. Сума отриманих короткострокових кредитів в національній валюті. 
3. Інформація про стан розрахунків за короткостроковими кредитами. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
86. Заборгованість перед банком по відсотках відображається: 
1. За Кт 60 та Кт 50. 
2. За Кт 684.  
3. За Дт 684.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
87. Підставою для нарахування заробітної плати працівникам – пого-
динникам є наступний документ: 
1. Наказ на зарахування на відповідну посаду; 
2. Наряд на виконані роботи; 
3. Табель обліку робочого часу. 
4. Авансовий звіт. 
 
88. У які граничні строки треба виплатити заробітну плату працівник-
кам: 
1. Не частіше одного разу на місяць. 
2. Не рідше двох разів на місяць. 
3. Підприємство визначає самостійно. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
89. Відповідно до ЗУ «Про оплату праці» заробітна плата на території 
України виплачується у формі: 
1. Грошових знаках, що мають законний обіг на території Україні. 
2. Боргових зобов’язань. 
3. Боргових розписок. 
4. Усі відповіді правильні. 
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90. Якщо на утриманні працівника фірми знаходиться троє неповно-
літніх осіб, то сума пільги на дітей становитиме: 
1. 100 % ПСП. 
2. 150 % ПСП. 
3. 200 % ПСП. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
91. Податок з доходів фізичних осіб за основним місцем роботи утриму-
ється: 
1. За ставкою 15% або 20%. 
2. За ставкою 15% з урахування або без застосування ПСП. 
3. За ставкою 20%. 
4. Правильні відповіді 2 і 3.  
 
92. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, 
але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що: 
1. Не перевищує 16 календарних днів. 
2. Перевищує 16 календарних днів. 
3. Визначений колективним договором. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
93. Підставою для нарахування ПСП є документ: 
1. Наказ на зарахування на відповідну посаду; 
2. Заява працівника; 
3. Розрахунок бухгалтерії. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
94. Заробітна плата на території України може виплачуватись лише: 
1. У грошовій формі. 
2. У натуральній формі. 
3. Грошовій та натуральній. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
95. Розмір ПСП для працівника, що має місячний дохід 1450 грн. і двох 
дітей становить: 
1. 100% ПСП у розрахунку на кожну дитину. 
2. 200% ПСП. 
3. 150% ПСП у розрахунку на кожну дитину. 
4. Нема правильної відповіді. 
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96. Додаткова зарплата виплачується 
1. Директору. 
2. Адміністративному персоналу. 
3. Працівникам основного виробництва і відділу збуту. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
97. Виплата заробітної плати працівникам, що перебувають у трудових 
відносинах з підприємством може здійснюватися на підставі: 
1. Видаткового касового ордеру. 
2. Платіжної або розрахунково-платіжної відомості. 
3. Платіжного доручення. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
98. Ставка ПДФО при доході працівника 15130 грн. становить: 
1. 15%. 
2. 20% із суми, що перевищує 10 кратний розмір МЗП. 
3. Залежить від стажу. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
99. Якщо працівниця (одинока мати) має дитину віком до 18 років, то 
вона має право на пільгу у розмірі: 
1. 100%. 
2. 150%. 
3. 200%. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
100. Підставою для нарахування заробітної плати працівникам, що 
працюють за відряною формою оплати є: 
1. Наказ на зарахування на відповідну посаду 
2. Наряд на виконані роботи. 
3. Авансовий звіт. 
4. Табель обліку робочого часу. 
 
101. Фінансова діяльність пов’язана із: 
1. Залученням коштів шляхом випуску акцій та облігацій, одержання кре-
дитів, збільшення власного капіталу. 

2. Реалізацією продукції, робіт, товарів, послуг. 
3. Вкладенням грошових коштів у придбання основних засобів, немате-
ріальних активів та інших довгострокових активів. 

4. Нема правильної відповіді. 
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102. Який період використовується при реалізації фізичною особою 
права на податковий кредит з ПДФО:   
1. Календарний місяць.  
2. Квартал.  
3. Календарний рік. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
103. За повний відпрацьований робочий місяць працівник має отримати: 
1. Не більше ніж 1219 грн. 
2. Не менше МЗП визначеної законодавчо. 
3. Від 1219 до 20200 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
104. Якщо податковий прибуток більший за бухгалтерський, то вини-
кають: 
1. Відстрочені податкові активи. 
2. Відстрочені податкові зобов’язання. 
3. Податкові різниці. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
105. Платниками податку на доходи фізичних осіб є: 
1. Фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження 
на території України, так і іноземні доходи; 

2. Фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерелом їх похо-
дження на території України. 

3. Податковий агент. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
106. Якщо бухгалтерський прибуток більший за податковий, то вини-
кають: 
1. Відстрочені податкові активи. 
2. Відстрочені податкові зобов’язання. 
3. Не виникає відстрочених податкових активів і зобов’язань. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
107. Аналітичний облік розрахунків за податками ведеться: 
1. На рахунку 641 в розрізі субрахунків. 
2. В журналі № 3.  
3. Платіжній відомості. 
4. Нема правильної відповіді. 
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108. До підакцизних товарів відносяться: 
1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво. 
2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. 
3. Нафтопродукти, скраплений газ тощо. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
109. Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від: 
1. Заробітної плати працівника. 
2. Заробітної плати працівника та кількості днів непрацездатності. 
3. Заробітної плати працівника, кількості днів непрацездатності та страхо-
вого стажу.  

4. Страхового стажу.  
 
110. Допомога з тимчасової непрацездатності у перші п’ять днів нара-
ховується працівнику за рахунок коштів: 
1. Роботодавця. 
2. Фонду соціального страхування. 
3. Резервного фонду. 
4. Прибутку підприємства. 
 
111. Який документ може бути підставою для виплати допомоги з тим-
часової непрацездатності працівникові за сумісництвом: 
1. Лікарняний лист.  
2. Копія лікарняного листа, засвідчена нотаріально. 
3. Копія лікарняного листа, засвідчена підписом начальника і печаткою за 
основним місцем роботи. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
112. Який розрахунковий період застосовується для визначення середньої 
заробітної плати для оплати лікарняного листа у випадку, якщо у праців-
ника немає жодного повністю відпрацьованого календарного місяця: 
1. Лікарняний лист оплачується виходячи з окладу працівника на момент 
настання страхового випадку. 

2. Лікарняний лист оплачується виходячи з фактично відпрацьованого пра-
цівником часу.  

3. 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа). 
4. Нема правильної відповіді. 
 
113. Якщо страховий стаж працівника становить 6 років допомога з 
тимчасової непрацездатності нараховується у розмірі: 
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1. 100%. 
2. 80%. 
3. 60%. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
114. Лікарняні працівнику, що здійснює догляд за хворою дитиною 
віком 10 років нараховується за рахунок коштів: 
1. Роботодавця. 
2. ФССТВП. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
115. Нарахування ЄСВ на ФОП найманих працівників підприємства 
здійснюється у розмірі: 
1. 36,76%-49,7% (залежно від класу професійного ризику виробництва). 
2. 3,6%. 
3. 22%. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
116. Базою для нарахування ЄСВ є: 
1. ФОП відповідно до Інструкції №5. 
2. Заробітна плата. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
117. Середньоденна заробітна для розрахунку страхових виплат та 
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок 
коштів роботодавця обчислюється шляхом: 
1. Ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кіль-
кість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді. 

2. Ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кіль-
кість робочих днів у розрахунковому періоді. 

3. Ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кіль-
кість календарних днів за розрахунковий період. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
118. Якщо загальний трудовий стаж робітника 5 років і 9 місяців, то 
допомога з тимчасової втрати працездатності нараховується у розмірі: 
1. 60%. 
2. 50%. 
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3. 80%. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
119. Підставою для нарахування лікарняних є: 
1. Наказ директора. 
2. Листок непрацездатності. 
3. Виписка з лікарняної картки про стан здоров’я працівника.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
120. Чи залежить допомога по вагітності і пологах від страхового стажу: 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
121. Якими податками і внесками обкладається сума допомоги з тим-
часової непрацездатності (лікарняні): 
1. Жодними.   
2. Такими ж, якими обкладається сума зарплати, оскільки з метою оподат-
кування лікарняні прирівнюються до зарплати.   

3. Тільки ЄСВ і ПДФО, оскільки це прямо передбачене законами.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
122. Працівник захворів під час основної щорічної відпустки. Чи опла-
чується наданий лікарняний лист: 
1. Так, при цьому відпустка продовжується або переноситься на кількість 
днів лікарняного. 

2. Ні, оскільки лікарняний припадає на оплачений працівникові неробочий 
період.   

3. Так, але відпустка працівникові при цьому не продовжується і не пере-
носиться.  

4. Нема правильної відповіді. 
 
123. Які із перелічених статей доходів не відносяться до інших опера-
ційних доходів: 
1. Дохід від участі в капіталі. 
2. Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт послуг. 
3. Дохід від надзвичайних подій. 
4. Усі відповіді правильні 
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124. Чи оплачується лікарняний лист за травмою, отриманою вгаслі-
док алкогольного сп’яніння:  
1. Так.  
2. Ні.  
3. Так, у розмірі 50%. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
125. Економічна вигода відповідно до П(С)БО це: 
1. Можливість одержання підприємством активів, використання яких як 
очікується, призведе до одержання грошових коштів. 

2. Потенційна можливість одержання підприємством грошових коштів від 
використання активів. 

3. Здатність підприємства одержувати прибуток від фінансової діяльності 
підприємства. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
126. Згідно з П(С)БО 16 «Витрати» витрати це: 
1. Зменшення економічних вигод або збільшення зобов’язань. 
2. Збільшення економічних вигод або зменшення зобов’язань. 
3. Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
127. Не визнаються витратами звітного періоду:  
1. Погашення одержаних позик.  
2. Гонорари за професійні послуги. 
3. Після продажне обслуговування клієнтів. 
4. Відсотки за позиками. 
 
128. До собівартості реалізованої продукції не входять: 
1. Витрати на виробництво реалізованої продукції. 
2. Витрати на придбання реалізованих товарів. 
3. Амортизація нематеріальних активів.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
129. До адміністративних витрат належить: 
1. Витрати на персонал офісу. 
2. Гонорари за професійні послуги. 
3. Місцеві податки.  
4. Усі відповіді правильні.  
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130. В залежності від часу виникнення витрати поділяються на: 
1. Основні та накладні. 
2. Змінні та постійні. 
3. Поточні та витрати майбутніх періодів. 
4. Продуктивні та непродуктивні. 
 
131. До витрат іншої діяльності належать: 
1. Витрати на рекламу та дослідження ринку. 
2. Витрати на утримання персоналу офісу. 
3. Витрати на дослідження та розробки. 
4. Уцінка необоротних активів. 
 
132. Як розраховується середня заробітна плата для оплати лікарня-
ного листа, якщо на розрахунковий період припадає відпустка без збе-
реження заробітної плати: 
1. Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати виклю-
чається з розрахункового періоду. 

2. Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати не вик-
лючається з розрахункового періоду.  

3. Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати виклю-
чається з розрахункового періоду пропорційно відпрацьованому часу 
розрахункового періоду.  

4. Нема правильної відповіді. 
 

133. До адміністративнихвитрат належать: 
1. Надання знижок покупцям. 
2. Витрати на персонал офісу. 
3. Витрати на рекламу та дослідження ринку. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
134. Рахунки класу 9 класифікують витрати: 
1. За функціональною ознакою. 
2. Елементами. 
3. Центрами виникнення. 
4. Центрами відповідальності. 
 

135. До витрат на збут не належать: 
1. Витрати на рекламу та дослідження ринку. 
2. Надання знижок покупцям. 
3. Витрати на дослідження та розробки. 
4. Після продажне обслуговування клієнтів. 
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136. Адміністративні витрати та витрати на збут є: 
1. Витратами інвестиційної діяльності. 
2. Витратами фінансової діяльності. 
3. Витратами операційної діяльності підприємства. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
137. Загальновиробничі витрати розподіляються і включаються до 
витрат: 
1. Минулих періодів. 
2. Звітного періоду. 
3. Майбутніх періодів. 
4. Попередніх звітних періодів. 
 
138. Які витрати не включаються до виробничої собівартості готової 
продукції: 
1. Прямі матеріальні витрати. 
2. Розподіленні загальновиробничі витрати. 
3. Витрати на збут. 
4. Інші прямі витрати. 
 
139. Інші операційні витрати – це: 
1. Витрати, які пов’язані з управлінням. 
2. Витрати іншої операційної діяльності. 
3. Витрати, пов’язані з реалізацією продукції. 
4. Витрати, пов’язані із запозиченнями. 
 
140. За ступенем залежності від обсягів діяльності витрати поділяються 
на: 
1. Прямі і непрямі. 
2. Змінні і постійні. 
3. Накладні і основні. 
4. Виробничі і невиробничі. 
 
141. Витрати, пов’язані з організацією виробництва у цехах, на дільни-
цях, це:  
1. Загальновиробничі. 
2. Адміністративні. 
3. Організаційні. 
4. Виробничі. 
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142. До витрат іншої звичайної діяльності належать: 
1. Витрати на рекламу та дослідження ринку. 
2. Витрати на утримання персоналу офісу. 
3. Витрати на дослідження та розробки. 
4. Уцінка необоротних активі. 
 
143. Дія П(С)БО 16 «Витрати» не поширюється на витрати, пов’язані з: 
1. Нарахуванням резерву сумнівних боргів. 
2. Оплатою послуг сторонніх організацій. 
3. З виконанням будівельних контрактів. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
144. Витрати визначаються у бухгалтерському обліку одночасно із: 
1. Збільшенням активів, зменшенням зобов’язань. 
2. Зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. 
3. Сплатою послуг чи товарів. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
145. До собівартості реалізованої продукції входять: 
1. Витрати на виробництво реалізованої продукції. 
2. Витрати на придбання реалізованих товарів. 
3. Адміністративні витрати. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
146. Згідно з П(С)БО 16 витрати поділяються на: 
1. Матеріальні затрати, витрати на оплату праці, амортизація. 
2. Витрати на збут, адміністративні та фінансові витрати. 
3. Податок на прибуток. витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 
заходи. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
147. Непередбачені зобов’язання відображають на рахунках класу: 
1. позабалансових. 
2. 9. 
3. 7. 
4. 6. 
 
148. Для визнання доходу необхідне:  
1. Збільшення активу або зменшення зобов’язань, які зумовлюють збіль-
шення власного капіталу.  
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2. Надходження активу. 
3. Зменшення зобов’язань, які зумовлюють збільшення власного капіталу.  
4. Збільшення власного капіталу. 
 
149. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватись: 
1. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату 
балансу. 

2. Тільки в сумі витрат, пов’язаних із цим фінансуванням, причому в тих 
періодах, коли ці витрати виникли. 

3. Якщо є можливість надходження економічних вигод. 
4. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг. 
 
150. Необхідною умовою визнання доходів є: 
1. Зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства. 
2. Достовірна оцінка доходів. 
3. Збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
151. Дохід від реалізації продукції визначається у разі наявності таких умов: 
1. Продавець не передає ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на 
продукцію. 

2. Є впевненість в збільшені економічних вигод у результаті здійсненої 
операції, а витрати, пов’язані з нею, можуть бути достовірно визначені. 

3. Сума доходу може бути достовірно визначена тільки у наступному звіт-
ному періоді. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
152. За яких умовах не визнається дохід (виручка) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг): 
1. Покупцеві передані суттєві ризики і вигоди, пов’язанні з правом влас-
ності на товар. 

2. Одержано аванс від організації-покупця за товари, які ще не відван-
тажені покупцю.  

3. Підприємство не здійснює подальшого управління та контролю за реалі-
зованими товарами. 

4. Якщо здійснюється обмін продукцією, які є подібними за призначенням 
та мають однаову справедливу вартість. 

 
153. Для узагальнення інформації про доходи від операційної,  
інвестиційної, фінансової діяльності підприємства (за кредитом 
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рахунків 70, 71, 72, 73, 74 ) та фінансові результати підприємства від 
звичайної діяльності й (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 
№ ___: 
1. 4.  
2. 5. 
3. 6. 
4. 7.  
 
154. Доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку і фі-
нансовій звітності: 
1. В момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати 
грошових коштів. 

2. За принципом першої події яка сталася раніше: або відвантаження або 
сплати грошових коштів. 

3. За рішенням бухгалтера підприємства. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
155. Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємст-
ва іншими сторонами, визнається у вигляді: 
1. Дивідендів, роялті, відсотків. 
2. Авансових платежів. 
3. Переоплат. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
156. Рахунок 70 «Дохід від реалізації» відображається: 
1. В розділі 2 активу балансу. 
2. В розділі 1 пасиву балансу. 
3. В формі № 5. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
157. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку здій-
нюється з метою визначення: 
1. Величини прибутку при певному обсязі реалізації.  
2. Собівартості реалізованої продукції. 
3. Бази розподілу накладних витрат. 
4. Методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 
 
158. Дохід, пов’язаний з наданням послуг, має визнаватись: 
1. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату 
балансу. 
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2. Тільки в сумі витрат, пов’язаних із цим фінансуванням, причому в тих 
періодах, коли ці витрати виникли. 

3. Якщо є можливість надходження економічних вигод. 
4. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг. 
 
159. Цільове фінансування не визнається доходом: 
1. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг. 
2. Якщо є можливість надходження економічних вигод. 
3. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату 
балансу. 

4. Протягом періодів в яких були зазнані витрати, повязані з виконанням 
умов цільового фінансування.  

 
160. Які зперелічених надходжень не визнаються доходами: 
1. Сума ПДВ, АП та інших податків і платежів, що підлягають перера-
хуванню до бюджету. 

2. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. 
3. Торгова націнка та знижка. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
161. Не визначаються доходами такі надходження від інших осіб: 
1. Сума надходжень за договором комісії, агентськими та іншими ана-
логічними договорами. 

2. Сума надходжень від надання в оренду основних засобів. 
3. Сума надходжень від реалізації нематеріальних активів та фінансових 
інвестицій. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
162. Залежно від виду діяльності розрізняють доходи: 
1. Від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 
2. Від операційної та надзвичайної діяльності. 
3. Від звичайної та фінансової діяльності. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
163. Які із перелічених статей доходів не відносяться до інших 
операційних доходів: 
1. Дохід від участі в капіталі. 
2. Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт послуг. 
3. Дохід від надзвичайних подій. 
4. Усі відповіді правильні. 
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164. За Дт рахунків 7 класу відображається: 
1. Сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів, що 
включені до ціни продажу. 

2. Щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів, що-
річне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79. 

3. Списання доходів на відповідні рахунки обліку доходів та включення їх 
до звітного періоду. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
165. Відповідно до ПСБО відповідальність за складання фінансової 
звітності на підприємстві несуть: 
1. Керівник і головний бухгалтер. 
2. Керівник підприємства. 
3. Головний бухгалтер. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
166. Якісними характеристиками фінансової звітності є: 
1. Зрозумілість та доречність. 
2. Достовірність та порівнянність. 
3. Обачність та послідовність. 
4. Правильні відповіді 1 і 2.  
 
167. Внесення коштів акціонерами в оплату за придбані акції відобра-
жається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 46 Кт 40. 
2. Дт 31 Кт 46. 
3. Дт 40 Кт 472.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
168. Сума зменшення продажної вартості акцій над викупною відобра-
жається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 311 Кт 451.  
2. Дт 311 Кт 421.  
3. Дт 421 Кт 451.  
4. Нема правильної відповіді 
 
169. Анулювання частини викуплених акцій відображається бухгал-
терським проведенням: 
1. Дт 311 Кт 451.  
2. Дт 40 Кт 451.  
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3. Дт 451 Кт 46. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
170. Формування статутного капіталу на підприємстві відображається 
бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 311 Кт 40 одночасно Дт 46 Кт 40. 
2. Дт 311 Кт 46 одночасно Дт 46 Кт 40. 
3. Дт 30 Кт 451 одночасно Дт 40 Кт 46. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
171. Реалізація акцій за вартістю, яка перевищує номінальну відобра-
жається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 311 Кт 46.  
2. Дт 301 Кт 451.  
3. Дт 46 Кт 451.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
172. Викуп акцій у акціонерів з метою їх анулювання відображається 
бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 421 Кт 311.  
2. Дт 451 Кт 311.  
3. Дт 40 Кт 451.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
173. Викуп акцій відображається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 46 Кт 311.  
2. Дт 451 Кт 311.  
3. Дт 421 Кт 451.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
174. Сума перевищення ціни реалізації акцій над ціною викупу відо-
бражається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 451 Кт 311.  
2. Дт 311 Кт 421.  
3. Дт 311 Кт 451.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
175. Використання прибутку для збільщення резервного капіталу відо-
бражається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 46 Кт 43.  
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2. Дт 43 Кт 311.  
3. Дт 443 Кт 43.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
176. Списання сум нарахованих дивідендів на зменшення за боргованості 
акціонерів з формування власного капіталу відображається в обліку: 
1. Дт 671 Кт 46. 
2. Дт 443 Кт 67. 
3. Дт 46 Кт 671.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
177. Реалізовано акції за купівельною вартістю акцій: 
1. Дт 36 Кт 451.  
2. Дт 451 Кт 31.  
3. Дт 79 Кт 451.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
178. Анульовано акції на різницю між купівельною і номінальною вар-
тістю: 
1. Дт 421 Кт 31.  
2. Дт 421 Кт 451.  
3. Дт 421 Кт 30. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
179. Оголошено статутний капітал: 
1. Дт 42 Кт 40. 
2. Дт 46 Кт 40.  
3. Дт 31 Кт 40. 
4. Нема правильної відповіді.  
 
180. Відображено внески до статутного капіталу грошовими коштами: 
1. Дт 30 Кт 46. 
2. Дт 46 Кт 40.  
3. Дт 35 Кт 46.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
181. Нараховано пеню в розмірі 10% річних від суми простроченого 
платежу щодо внесків до статутного капіталу: 
1. Дт 377 Кт 746.  
2. Дт 40 Кт 746.  
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3. Дт 46 Кт 746. 
4. Нема правильної відповіді.  
 
182. Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок індексації балан-
сової вартості основних засобів: 
1. Дт 40 Кт 423.  
2. Дт 411 Кт 40.  
3. Дт 423 Кт 46.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
183. Збільшення статутного капіталу шляхом обміну власних облігацій 
на акції відображається в обліку: 
1. Дт 52 Кт 40. 
2. Дт 30,31 Кт 52.  
3. Дт 443 Кт 40. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
184. Збільшення додаткового капіталу в результаті дооцінки активів 
відображається в обліку: 
1. Дт 423 Кт 40. 
2. Дт 10,11,12 Кт 423.  
3. Дт 41 Кт 10,11,12 
4. Нема правильної відповіді. 
 
185. Якщо працівник відпрацював на підприємстві календарний рік і 
дохід за розрахунковий період склав 22500 грн., то сума відпускних 
працівника, відповідно до чинного законодавства України, складе: 
1. 2045,45 грн. 
2. 1836,73 грн. 
3. 1875 грн. 
4. 1521,13 грн. 
 
186. Дохід інженера цеху Сороки М.М. за розрахунковий період (12 
місяців) склав 42000 грн. У травні поточного року йому надана чергова 
щорічна відпустка терміном на 24 к.д. Сума відпускних, яку необхідно 
виплатити працівнику складе:  
1. 2284,05 грн. 
2. 2761,64 грн. 
3. 2839,44 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
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187. Нарахування відпускних відображається в обліку проводкою: 
1. Дт 23 Кт 661.  
2. Дт 91 Кт 661.  
3. Дт 471 Кт 661.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
188. Нараховування ЄСВ із суми забезпечення відображається в обліку: 
1. Дт 65 Кт471.  
2. Дт 471 Кт 65. 
3. Дт 661 Кт 65. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
189. Нарахування відсотків за одержаний кредит відображається в 
бухгалтерському обліку наступним записом: 
1. Дт 50 Кт 684.  
2. Дт 951 Кт 684.  
3. Дт 952 Кт 684.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
190. Нарахування відсотків по виданому довгостроковому векселю 
відображається записом: 
1. Дт 951 Кт 684.  
2. Дт 952 Кт 684.  
3. Дт 951 Кт 51.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
191. Видача довгострокового векселя постачальнику відображається 
бухгалтерським записом: 
1. Дт 36 Кт 51.  
2. Дт 51 Кт 63.  
3. Дт 63 Кт 51.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
192. Зарахування довгострокового банківського кредиту на поточний 
рахунок підприємства відображається записом: 
1. Дт 33 Кт 50. 
2. Дт 31 Кт 51.  
3. Дт 31 Кт 50. 
4. Нема правильної відповіді. 
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193. Погашення заборгованості з облігацій відображається бухгалтер-
ською проводкою: 
1. Дт 521 Кт 311.  
2. Дт 684 Кт 521.  
3. Дт 311 Кт 521.  
4. Нема правильної відповіді. 
 

194. Отримання у фінансову оренду основних засобів відображається 
бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 531 Кт 10. 
2. Дт 161 Кт 531.  
3. Дт 10 Кт 161.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
195. Сплата кредиторам нарахованих відсотків за облігаціями відобра-
жається в обліку записом: 
1. Дт 952 Кт 311.  
2. Дт 684 Кт 311.  
3. Дт 511 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
196. Облік погашення виданого векселя після закінчення терміну відо-
бражається: 
1. Дт 952 Кт 311.  
2. Дт 311 Кт 511.  
3. Дт 511 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
197. Нараховані відсотки за облігаціями відображається бухгалтерсь-
кою проводкою: 
1. Дт 521 Кт 611.  
2. Дт 952 Кт 684.  
3. Дт 684 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 

198. Переведення довгострокових кредитів до розряду поточних креди-
тів відображається: 
1. Дт 311 Кт 611.  
2. Дт 501 Кт 601.  
3. Дт 501 Кт 611.  
4. Нема правильної відповіді. 
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199. Облік погашення довгострокового кредиту відображається бухгал-
терською проводкою: 
1. Дт 501 Кт 71.  
2. Дт 684 Кт 501.  
3. Дт 501 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
200. Амортизація дисконту премії за облігаціями відображається бухгал-
терською проводкою: 
1. Дт 521 Кт 311.  
2. Дт 952 Кт 523.  
3. Дт 684 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
201. Отримання орендодавцем орендної плати відображається бухгал-
терською проводкою: 
1. Дт 181 Кт 311.  
2. Дт 311 Кт 531.  
3. Дт 311 Кт 181.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
202. Облік сплати відсотків за довгостроковим векселем відображається: 
1. Дт 952 Кт 684.  
2. Дт 684 Кт 311.  
3. Дт 952 Кт 301.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
203. Погашення заборгованості орендарю відображається бухгалтерсь-
кою проводкою: 
1. Дт 952 Кт 684.  
2. Дт 684 Кт 311.  
3. Дт 531 Кт 311.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
204. Погашення заборгованості за довгостроковим кредитом відобра-
жається: 
1. Дт 611 Кт 311.  
2. Дт 501 Кт 311.  
3. Дт 951 Кт 311.  
4. Немає правильної відповіді. 
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205. Нарахування премії за облігаціями відображається бухгалтерсь-
кою проводкою: 
1. Дт 522 Кт 684.  
2. Дт 952 Кт 522.  
3. Дт 311 Кт 522.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
206. Нарахування відсотків за векселем у векселеотримувача (продав-
ця) відображається: 
1. Дт 311 Кт 373 
2. Дт 373 Кт 732.  
3. Дт 732 Кт 684.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
207. Погашення короткострокового векселя виданого відображається 
записом: 
1. Дт 631 Кт 51.  
2. Дт 62 Кт 31.  
3. Дт 31 Кт 621.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
208. В кінці звітного періоду, нараховані відсотки за банківський кре-
дит списуються бухгалтерською проводкою:  
1. Дт 792 Кт 951 
2. Дт 792 Кт 952.  
3. Дт 951 Кт 792.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
209. Погашення заборгованості за короткостроковим кредитом відо-
бражається: 
1. Дт 611 Кт 311.  
2. Дт 601 Кт 311.  
3. Дт 951 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
210. Погашення довгострокового векселя відображається записом: 
1. Дт 631 Кт 51.  
2. Дт 51 Кт 31.  
3. Дт 31 Кт 621.  
4. Нема правильної відповіді. 
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211. Нарахування відсотків за векселем виданим відображається 
бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 952 Кт 732.  
2. Дт 684 Кт 952.  
3. Дт 952 Кт 684.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
212. 31 липня підприємством був виданий постачальнику 9% вексель 
номінальною вартістю 100000 грн. строком на один рік. 31 грудня в 
Балансі підприємства слід відобразити зобов’язання за нарахованими 
відсотками в сумі, грн.: 
1. 0. 
2. 3750. 
3. 9000. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
213. Сплата відсотків за користування короткостроковим кредитом: 
1. Дт 684 Кт 311.  
2. Дт 951 Кт 684.  
3. Дт 311 Кт 951.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
214. Облік погашення довгострокового виданого векселя після закін-
чення терміну відображається: 
1. Дт 952 Кт 311.  
2. Дт 311 Кт 511.  
3. Дт 511 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді 
 
215. Видача короткострокового векселя підрядникам відображається 
бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 631 Кт 621.  
2. Дт 341 Кт 361.  
3. Дт 621 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
216. Списання відсотків за кредит на фінансові результати відобра-
жається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 792 Кт 951.  
2. Дт 792 Кт 952.  
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3. Дт 951 Кт 791.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
217. Фірма «Альфа» отримала 31. 09 поточного року відсотковий век-
сель на суму 40000 грн. з погашенням 01. 04 наступного року під 12% 
річних. За поточний рік сума нарахованих відсотків складе: 
1. 1733 грн. 
2. 1200 грн. 
3. 1600 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
218. Отримання короткострокового векселя за відвантажену продук-
цію відображається записом: 
1. Дт 631 Кт 51.  
2. Дт 631 Кт 621.  
3. Дт 31 Кт 621.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
219. Утримання із зарплати суму погашення нестачі відображається: 
1. Дт 661 Кт 24.  
2. Дт 377 Кт 661.  
3. Дт 661 Кт 375. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
220. Виплата заробітної плати адміністративному персоналу відобра-
жається в обліку: 
1. Дт 92 Кт 30. 
2. Дт 661 Кт 301.  
3. Дт 92 Кт 661.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
221. Погашення заборгованості перед бюджетом відображається записом: 
1. Дт 651 Кт 311.  
2. Дт 641 Кт 311.  
3. Дт 311 Кт 641.  
4. Нема правильної відповіді 
 
222. Утримання збору на обов’язкове державне пенсійне страхування із 
зарплати адміністративного персоналу відображається: 
1. Дт 651 Кт 661.  



Шот А.П. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 194	

2. Дт 661 Кт 651.  
3. Дт 92 Кт 651.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
223. Нарахування зарплати працівникам основного виробництва відо-
бражається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 93 Кт 661.  
2. Дт 661 Кт 93.  
3. Дт 23 Кт 661.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
224. Якщо розмір доходу працівника склав 1378 грн., то сума ПДФО 
складе: 
1. 199,26 грн. 
2. 120 грн. 
3. 75,93 грн. 
4. Нема правильної відповіді 
 
225. Нарахування зарплати працівникам зайнятому у капітальному ре-
монті приміщення основного виробничого цеху відображається: 
1. Дт 93 Кт 661.  
2. Дт 661 Кт 93.  
3. Дт 23 Кт 661.  
4. Нема правильної відповіді 
 
226. Яке бухгалтерське проведення не стосується заробітної плати: 
1. Дт 661 Кт 651.  
2. Дт 93 Кт 661.  
3. Дт 93 Кт 651.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
227. Утримання аліментів із заробітної плати працівника відобража-
ється записом: 
1. Дт 662 Кт 31.  
2. Дт 685 Кт 311.  
3. Дт 661 Кт 685. 
4. Нема правильної відповіді 
 
228. Нарахування ПДВ з отриманого доходу (виручки) від реалізації 
відображається в обліку: 
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1. Дт 70 Кт 641.  
2. Дт 70 Кт 643.  
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
229. Утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб 
відображається записом: 
1. Дт 641 Кт 661.  
2. Дт 661 Кт 641.  
3. Дт 641 Кт 311.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
230. Нарахування податку на прибуток відображається записом: 
1. Дт 98 Кт 641.  
2. Дт 981 Кт 17. 
3. Дт 54 Кт 641.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
231. Податкові зобов'язання можуть обліковуватися за: 
1. Дт 641 Кт 644.  
2. Дт 643 Кт 641.  
3. Дт 641 Кт 643.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
232. Якщо за звітний період 2015 р. підприємство отримало прибуток 
98520 грн., то сума податку на прибуток складе: 
1. 24630 грн. 
2. 22659,6 грн. 
3. 17733,6 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
233. Якщо нарахована заробітна плата за місяць склала 1500 грн., то 
сума ПДФО становитиме: 
1. Дт 661 Кт 641-187,98 грн.. 
2. Дт 641 Кт 311-125,80 грн. 
3. Дт 661 Кт 641-216,9 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
234. Якщо бухгалтерський прибуток дорівнює податковому, то нараху-
вання податку на прибуток відображається в обліку проводкою: 
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1. Дт 981 Кт 641.  
2. Дт 981 Кт 54.  
3. Дт 17 Кт 641.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
235. Перерахування в бюджет акцизного податку відображається запи-
сом:  
1. Дт 31 Кт 64.  
2. Дт 64 Кт 311.  
3. Дт 54 Кт 31.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
236. Проведені нарахування ЄСВ на фонд оплати праці працівників 
соціально-культурної сфери: 
1. Дт 92 Кт 651.  
2. Дт 941 Кт 651.  
3. Дт 651 Кт 94.  
4. Дт 949 Кт 651.  
 
237. Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу підприємства 
склав 156000 грн. Нарахування ЄСВ (1 клас професійного ризику) 
складуть: 
1. 57345,6 грн. 
2. 49920 грн. 
3. 49608 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
238. Нараховано працівникам допомогу з тимчасової непрацездатності 
за рахунок фонду соціального страхування: 
1. Дт 661 Кт 652.  
2. Дт 652 Кт 31.  
3. Дт 378 Кт 663.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
239. Підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ТзОВ у 
розмірі 30%. Розмір статутного капіталу ТзОВ – 730000 грн. За звітний 
період ТзОВ отримало чисті збитки у сумі 20000 грн. Інвестор зазнає 
збитки від участі в капіталі у сумі: 
1. 219000 грн. 
2. 6000 грн. 
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3. 20000 грн. 
4. 600000 грн. 
 
240. Якщо дохід від реалізації продукції – 1800 грн., у т.ч., акцизний 
податок –200 грн, собівартість реалізованої продукції – 1000 грн. чис-
тий дохід (виручка) від реалізації готової продукції складе: 
1. 1300 грн. 
2. 600 грн. 
3. 100 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
241. Фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства за ІІ 
квартал поточного року склав 976000 грн. Сума податку на прибуток 
за звітний період складе: 
1. 292800 грн. 
2. 224480 грн. 
3. 146400 грн. 
4. 175680 грн. 
 
242. Якщо підприємство отримало чистий прибуток за. у сумі 750000 
грн., то відрахування до резервного капіталу складе:  
1. 172500 грн. 
2. 375000 грн. 
3. 37500 грн. 
4. 187500 грн. 
 
243. Списання в кінці звітного періоду загальновиробничих витрат ві-
дображається записом: 
1. Дт 791 Кт 91.  
2. Дт 23, 90 Кт 91.  
3. Дт 91 Кт 791.  
4. Дт 91 Кт 90, 23.  
 
244. Списання адміністративних витрат в кінці звітного періоду відоб-
ражається записом: 
1. Дт 23 Кт 91.  
2. Дт 791 Кт 93.  
3. Дт 791 Кт 92.  
4. Дт 92 Кт 791.  
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245. Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються 
у виробництві: 
1. Дт 13 Кт 23.  
2. Дт 10 Кт 13.  
3. Дт 23 Кт 13.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
246. Відпущено зі складу виробничі запаси на потреби виробництва: 
1. Дт 20 Кт 631.  
2. Дт 23 Кт 20.  
3. Дт 20 Кт 23.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
247. Відпущено МШП у виробництво: 
1. Дт 23 Кт 22.  
2. Дт 22 Кт 631.  
3. Дт 22 Кт 23.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
248. Списано на витрати виробництва втрати від технічного неминучо-
го браку: 
1. Дт 23 Кт 24.  
2. Дт 31 Кт 24.  
3. Дт 24 Кт 23.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
249. Передано напівфабрикати на подальшу переробку:  
1. Дт 25 Кт 23.  
2. Дт 31 Кт 25.  
3. Дт 23 Кт 25.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
250. Відображено зарахування на баланс інших необоротних мате-
ріальних активів, виготовлених у допоміжних (підсобних) вироб-
ництвах: 
1. Дт 23 Кт 11.  
2. Дт 11 Кт 23.  
3. Дт 12 Кт 23.  
4. Нема правильної відповіді.  
 



Тести 

 199	

251. Відображено вартість послуг допоміжних виробництв, наданих для 
капітального будівництва:  
1. Дт 15 Кт 31.  
2. Дт 15 Кт 10.  
3. Дт 15 Кт 23.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
252. Списання в кінці звітного періоду загальновиробничих витрат 
відображається записом: 
1. Дт 791 Кт 91.  
2. Дт 23 Кт 91.  
3. Дт 90 Кт 91.  
4. Правильні відповіді 2 і 3.  
 
253. Списання інших витрат операційної діяльності в кінці звітного 
періоду відображається записом: 
1. Дт 23 Кт 94.  
2. Дт 791 Кт 94.  
3. Дт 791 Кт 92.  
4. Дт 94 Кт 791.  
 
254. Списання витрат по відрядженню на загальновиробничі витрати 
відображається бухгалтерським проведенням: 
1. Дт 301 Кт 372.  
2. Дт 93 Кт 311.  
3. Дт 91 Кт 372.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
255. Відображено суми податків і обов’язкових платежів, одержані у 
складі доходу від реалізації: 
1. Дт 36 Кт 70.  
2. Дт 70 Кт 64.  
3. Дт 79 Кт 64.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
256. Відображено надходження страхових платежів від страхування: 
1. Дт 70 Кт 76.  
2. Дт 31 Кт 70.  
3. Дт 31 Кт 76.  
4. Нема правильної відповіді.  
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257. Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації: 
1. Дт 79 Кт 44.  
2. Дт 44 Кт 79.  
3. Дт 70 Кт 79.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
258. Отримано як внесок до статутного капіталу фінансові інвестиції: 
1. Дт 14 Кт 70.  
2. Дт 14 Кт 40.  
3. Дт 14 Кт 46.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
259. Отримано основні засоби в обмін на неподібний актив: 
1. Дт 70 Кт 15.  
2. Дт 31 Кт 15.  
3. Дт 15 Кт 70.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
260. Визнано дохід від реалізації на суму одержаних грошових коштів: 
1. Дт 31 Кт 70. 
2. Дт 44 Кт 70.  
3. Дт 90 Кт 70.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
261. Виставлено вексель на суму визнаного доходу від реалізації для 
забезпечення заборгованості покупцем: 
1. Дт 34 Кт 31.  
2. Дт 34 Кт 70.  
3. Дт 70 Кт 34.  
4. Нема правильної відповіді.  
 
262. Одиницями виміру фінансової звітності є: 
1. Грн. 
2. Тис. грн. 
3. Грн., коп. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
263. Звітним періодом для складання фінансової звітності підприємством, 
що здійснює свою діяльність кілька років поспіль відповідно до ПСБО є: 
1. Календарний рік. 
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2. Календарний місяць. 
3. Будь який період діяльності підприємства. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
264. Річна фінансова звітність суб’єкта господарювання складається з 
таких форм: 
1. Ф.№1,2,3,4,5. 
2. Ф. №1 та 2.  
3. Ф. №1,2,3.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
265. Підприємства подають фінансову звітність таким адресатам: 
1. Органам, до сфери управління яких належать підприємства. 
2. Трудовим колективам на їх вимогу. 
3. Власникам (засновникам). 
4. Усі відповіді правильні.  
 
266. За термінами подання розрізняють звітність: 
1. Річну та проміжну. 
2. Нормативну та строкову. 
3. Первинну та зведену. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
267. Консолідовану фінансову звітність складають: 
1. Підприємства, що мають дочірні підприємства. 
2. Підприємства, що мають відокремлені структурні підрозділи. 
3. Об’єднання підприємств. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
268. За ступенем узагальнення звітність поділяється на: 
1. Повну і скорочену. 
2. Первинну і зведену. 
3. Консолідовану і об’єднану. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
269. Фінансова звітність складається на підставі: 
1. Даних бухгалтерського обліку. 
2. Даних управлінського обліку. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
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270. Квартальна фінансова звітність подається підприємством у тако-
му складі: 
1. Баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал, примітки. 

2. Баланс і звіт про фінансовий результат.  
3. Баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів. 
4. Баланс.  
 
271. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, 
яка: 
1. Впливає на прийняття рішень користувачами.  
2. Дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та наступні події. 
3. Дає змогу підтвердити та скоригувати оцінки, зроблені в минулому. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
272. Зіставність фінансової звітності дає можливість користувачам по-
рівнювати:  
1. Фінансові звіти субєктів господарювання.  
2. Фінансові звіти підприємств, організацій за визначені періоди. 
3. Фінансові звіти підприємства за різні періоди.  
4. Немає правильної відповіді.  
 
273. Статті визнаються у фінансовій звітності за таких двох умов: 
1. Можливість достовірної оцінки та отримання (втрата) майбутньої еконо-
мічної вигоди.  

2. Фактичної наявності, підтвердженої даними інвентаризації. 
3. Облікові оцінки окремих статей звітності. 
4. Немає правильної відповіді.  
 
274. Основні елементи фінансової звітності:  
1. Зобов’язання і капітал. 
2. Активи, зобов’язання і капітал.  
3. Активи і капітал. 
4. Доходи і витрати.  
 
275. Основне балансове рівняння обумовлює наявність: 
1. Активів та зобов’язань.  
2. Активів і суми зобов’язань та капіталу.  
3. Поточних активів та поточних зобов’язань.  
4. Немає правильної відповіді.  
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276. Перший звітний період для новостворених підприємств може бути 
меншим ніж: 
1. 12 місяців. 
2. 15 місяців. 
3. 17 місяців.  
4. Немає правильної відповіді.  
 
277. Фінансова звітність – це: 
1. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 
період.  

2. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан 
підприємства. 

3. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про результати діяль-
ності підприємства. 

4. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про рух грошових кош-
тів підприємства. 

 
278. Стаття фінансової звітності – це:  
1. Елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, визначеним НП 

(С)БО 1.  
2. Сукупність економічно однорідних активів, зобов’язань, доходів чи вит-
рат, відображених однією сумою.  

3. Активи та зобов’язання, які можна достовірно оцінити.  
4. Немає правильної відповіді. 
 
279. Для зрозумілості фінансова звітність повинна містити дані про:  
1. Підприємства, дату звітності, звітний період.  
2. Валюту звітності, одиниці її виміру, інформацію попереднього та звітно-
го періодів. 

3. Облікову політику підприємства і її зміни. 
4. Усі відповіді правильні.  
 
280. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації є внут-
рішніми: 
1. Апарат управління підприємством. 
2. Власники. 
3. Керівники структурних підрозділів. 
4. Усі відповіді правильні. 
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281. Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення для підпри-
ємств (крім банків і бюджетних установ) встановлюються: 
1. Державним казначейством України. 
2. Міністерством фінансів України. 
3. Державною податковою інспекцією за погодженням з Держкомстатом 
України. 

4. Національним банком України. 
 
282. Які з наведених користувачів бухгалтерської інформації не є зов-
нішніми: 
1. Потенційні інвестори. 
2. Громадські організації. 
3. Професійні спілки. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
283. Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну звітність: 
1. Органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колекти-
вам. 

2. Власникам відповідно до установчих документів, якщо інше не передба-
чено законом. 

3. Органам виконавчої влади та іншим користувачам відповідно до зако-
нодавства. 

4. Всім органам, перерахованим вище. 
 
284. Що таке звітність як метд бухгалтерського обліку: 
1. Це калькуляційний розрахунок собівартості продукції. 
2. Це вартісне вимірювання об’єктів обліку. 
3. Це спосіб перинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку. 
4. Це система узагальнюючих показників, які характеризують підсумки 
діяльності підприємства за певний період часу. 

 
285. Що не є якісною характеристикою фінансової звітності: 
1. Зрозумілість. 
2. Обов’язковість подання. 
3. Достовірність. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
286. Звіт про рух грошових коштів складається за: 
1. Квартал. 
2. Півріччя. 
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3. Дев’ять місяців. 
4. Рік.  
 
287. Термін подання фінансової звітності встановлюється: 
1. Кабінетом Міністрів України. 
2. Державним казначейством України. 
3. Державною податковою інспекцією. 
4. Міністерством Фінансів України. 
 
288. Величина активів підприємства завжди: 
1. Більше суми його зобов’язань і власного капіталу. 
2. Дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу. 
3. Менше суми зобов’язань і власного капіталу. 
4. Дорівнює сумі власного капіталу. 
 
289. Складання «Звіту про власний капітал» регламентується П(С)БО: 
1. 3.  
2. 4.  
3. 5. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
290. До складу річної фінансової звітності згідно з Положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку відносять: 
1. Баланс; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал. 
2. Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; 
Звіт про власний капітал; Примітки до річної фінансової звітності. 

3. Примітки до річної фінансової звітності; баланс; Звіт про фінансові ре-
зультати. 

4. Правильна відповідь 2 і 3.  
 
291. Річна звітність суб’єкта малого підприємництва складається з: 
1. Форм № 1, 2, 3, 4, 5. 
2. Форм № 1-м, 2-м, 3-м, 4-м. 
3. Форм № 1-м, 2-м. 
4. Правильні відповіді 1 і 3.  
 
292. Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і 
обґрунтованість статей фінансових звітів, а також, інша інформація, 
формує: 
1. Звіт про фінансові результати. 
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2. Звіт про рух грошових коштів. 
3. Звіт про власний капітал; примітки до річної фінансової звітності. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
293. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регламенту-
ється: 
1. Статутом підприємства. 
2. Наказом про облікову політику. 
3. Штатним розкладом. 
4. Правильні відповіді 1 і 2.  
 
294. Джерелами інформації для складання Балансу є: 
1. Бухгалтерські рахунки. 
2. Регістри обліку. 
3. Економічні показники роботи підприємства. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
295. Статті форм бухгалтерської звітності, по яких відсутні числові 
значення активів, пасивів, фінансових результатів відображаються та-
ким чином: 
1. Пропускаються. 
2. Прокреслюються. 
3. Проставляються нульові значення. 
4. Правильні відповіді 1 і 3.  
 
296. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 
звітний період, називається: 
1. Фінансовою. 
2. Податковою. 
3. Консолідованою. 
4. Правильні відповіді 1 і 2.  
 
297. Щорічна перевірка бухгалтерських звітів і книг компанії, а також 
її фінансової звітності, яка проводиться незалежними особами, нази-
вається: 
1. Ревізією. 
2. Контролінгом. 
3. Аудитом. 
4. Всі відповіді правильні. 
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298. Бухгалтерська звітність є: 
1. Періодичною. 
2. Систематичною. 
3. Хронологічною. 
4. Правильні відповіді 1 і 2.  
 
299. Бухгалтерська звітність підписується: 
1. Головним бухгалтером підприємства. 
2. Керівником підприємства. 
3. Головним бухгалтером і керівником підприємства. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
300. Бухгалтерська звітність підлягає обов’язковому аудиту: 
1. У всіх випадках. 
2. В жодному випадку. 
3. У випадках, передбачених законодавством. 
4. Усі відповіді правильні. 
 
301. Звітна форма Балансу в Україні побудована: 
1. В порядку збільшення ліквідності засобів. 
2. В порядку зменшення ліквідності засобів. 
3 Без будь-якої ознаки. 
4. Правильні відповіді 1 і 3.  
 
302. Витрати на виплату заробітної плати керівникам структурних під-
розділів на виробничому підприємстві включаються до складу: 
1. Адміністративних витрат. 
2. Загальновиробничих витрат. 
3. Інших операційних витрат 
4. Нема правильної відповіді. 
 
303. Фактична виробнича собівартість випущеної готової продукції ві-
дображається в бухгалтерському обліку записом: 
1. Дт 91 Кт 23 
2. Дт 90 Кт 26 
3. Дт 26 Кт 23 
4. Нема правильної відповіді. 
 
304. Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці вклю-
чаються: 
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1. До складу загальновиробничих витрат. 
2. До складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). 
3. До складу інших операційних витрат. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
305. Доходи від реалізації готової продукції відображаються: 
1. В момент одержання коштів за цю продукцію чи відвантаження цієї про-
дукції покупцю. 

2. Тільки в момент одержання коштів за цю продукцію. 
3. Тільки в момент відвантаження цієї продукції покупцю зі списанням її з 
балансу. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
306. Якщо виробничі матеріали і сировина використовуються без по-
середньо для виготовлення продукції, то їх вартість включається до 
складу: 
1. Прямих матеріальних витрат. 
2. Загальновиробничих витрат. 
3. Інших прямих витрат. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
307. При виробництві готової продукції прямі матеріальні витрати 
склали 5000,00 грн., прямі витрати на оплату праці і пов'язані з нею 
відрахування - 3000,00 грн., інші операційні витрати - 1000,00 грн., 
перемінні і розподілені постійні загальновиробничі витрати - 2000,00 
грн., адміністративні витрати - 3000,00 грн. Виробнича собівартість 
такої продукції складе: 
1. 10000,00 грн. 
2. 11000,00 грн. 
3. 14000,00 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
308. Амортизація вартості виробничого обладнання відноситься: 
1. До інших прямих витрат. 
2. До загальновиробничих витрат. 
3. До інших операційних витрат. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
309. Між якими рахунками розподіляються загальновиробничі витрати: 
1. Між рахунком 23 «Виробництво» і рахунком 90 «Собівартість реалізації». 
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2. Між рахунком 23 «Виробництво» і рахунком 79 «Фінансові результа-
ти». 

3. Між рахунком 23 «Виробництво» і рахунком 26 «Готова продукція». 
4. Нема правильної відповіді. 
 
310. Нестачі та втрати від псування матеріальних цінностей у цехах 
включаються до складу: 
1. Прямих матеріальних витрат. 
2. Загальновиробничих витрат. 
3. Інших витрат. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
311. Яка з наведених нижче причин слугує підставою для відмови в на-
данні застрахованій особі підприємства допомоги по тимчасовій непра-
цездатності: 
1. Перебування працівника в щорічній оплачуваній відпустці. 
2. У випадку, якщо дні хвороби працівника збіглися з днями перебування 
його у відпустці без збереження заробітної плати. 

3. У випадку одержання травми працівником в обідню перерву. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
312. Чи включається до розрахунку середньої заробітної плати для на-
рахування допомоги по тимчасовій непрацездатності оплата праці пра-
цівника за роботу за сумісництвом на даному підприємстві: 
1. Не включається 
2. Включається. 
3. Включається в окремих випадках. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
313. Чи оплачується листок непрацездатності працівнику, який зайво-
рів, знаходячись у відрядженні на території України: 
1. Оплачується на підставі довідки, наданої підприємством, куди праців-
ника було направлено у відрядження. 

2. Не оплачується. 
3. Оплачується на підставі наданого листка непрацездатності, виданого 
лікарем за місцем перебування працівника у відрядженні. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
314. У які строки підприємство - платник внесків у ФСС - повинно 
виплатити своєму працівнику допомогу по тимчасовій непрацездат-
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ності у випадку надання листка, що підтверджує його неправе-
здатність: 
1. Не пізніше 3 днів, наступних за днем призначення допомоги. 
2. Унайближчий після призначення допомоги термін, установлений для 
виплатизаробітної плати. 

3. Не пізніше 6 місяців після звернення по допомогу. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
315. У яких випадках ФСС з тимчасової втрати працездатності може 
призупинити операції на поточному рахунку підприємства, що знахо-
диться на загальній системі оподатковування: 
1. При відмові від реєстрації в органах ФСС і відмові від сплати страхових 
внесків. 

2. При несвоєчасній виплаті соціальної допомоги найманим працівникам. 
3. При затримці в оформленні листків непрацездатності. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
316. Чи оплачується ФСС з тимчасової втрати працездатності період 
тимчасової непрацездатності відпустка по вагітності та пологах, якщо 
вона співпадає з відпусткою по догляду за дитиною до трьох років: 
1. Оплачується, тільки якщо підприємство знаходиться на спрощеній систе-
мі оподатковування. 

2. Не оплачується. 
3. Оплачується. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
317. Як правильно розрахувати середньоденну заробітну плату для виз-
начення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності за умови, 
що працівник за місяць до хвороби перебував у щорічній відпустці:  
1. Нараховану заробітну плату за останні 6 міс. розділити на суму відпра-
цьованих днів і днів відпустки за цей період. 

2. Нараховану заробітну плату за останні 6 міс. розділити на число відпра-
цьованих днів за цей період. 

3. Нараховану заробітну плату за останні 6 міс. розділити на суму відпра-
цьованих днів і днів відпустки (які припадають на робочі дні місяця) за 
цей період. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
318. Погашено за рахунок довгострокових позик довгострокові векселі 
видані: 
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1. Дт 51 Кт 60. 
2. Дт 51 Кт 50. 
3. Дт 50 Кт 51.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
319. Погашено виданий вексель в разі довгострокових розрахунків: 
1. Дт 51 Кт 60. 
2. Дт 51 Кт 50. 
3. Дт 51 Кт 31 
4. Нема правильної відповіді. 
 
320. Переведено заборгованість по довгострокових векселях виданих до 
складу поточної (до погашення залишилось менше 12 місяців): 
1. Дт 51 Кт 50 
2. Дт 50 Кт 51 
3. Дт 61 Кт 51 
4. Дт 51 Кт 61.  
 
321. Погашено поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язан-
нями короткостроковим векселем: 
1. Дт 61 Кт 62.  
2. Дт 62 Кт 60. 
3. Дт 62 Кт 61.  
4. Дт 62 Кт 50. 
 
322. Погашено короткостроковий вексель видраний грошовими кош-
тами: 
1. Дт 61 Кт 62.  
2. Дт 62 Кт 30,31.  
3. Дт 62 Кт 63.  
4. Дт 62 Кт 719. 
 
323. Отримано довгострокову позику на витрати по впровадженню но-
вої техніки, що використані на оплату рахунків – фактур постачальни-
ків за обладнання: 
1. Дт 63 Кт 50. 
2. Дт 50 Кт 63.  
3. Дт 30 Кт 50. 
4. Дт 64 Кт 50. 
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324. Отримано довгострокову позику на витрати по впровадженню но-
вої техніки, що використані на видачу готівки для виплати заробітної 
плати при виконанні робіт господарським способом: 
1. Дт 63 Кт 50. 
2. Дт 50 Кт 63.  
3. Дт 30 Кт 50. 
4. Дт 64 Кт 50. 
 
325. Чи враховуються при розрахунку середньої заробітної плати для 
нарахування відпускних суми виплачених доплат за роботу в святкові 
дні, а також премії: 
1. Премії враховуються, а доплати за роботу в святкові дні - ні. 
2. Враховуються і премії, і доплати за роботу в святкові дні. 
3. Доплати за роботу в святкові дні враховуються, а премії - ні. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
326. У якому документі передбачаються форми й системи оплати пра-
ці, які можна застосовувати на підприємстві: 
1. Трудовий договір. 
2. Колективний договір. 
3. Штатний розклад. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
327. За якими цінами включається до сукупного оподатковуваного до-
ходу працівників видана їм як натуроплата продукція підприємства, 
на якому вони працюють: 
1. За середньою ринковою ціною. 
2. За собівартістю. 
3. За відпускною ціною постачальникам, що діяла в поточному місяці. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
328. Понаднормові роботи за погодинною системою оплати праці опла-
чуються в розмірі: 
1. 1,5-кратному розмірі погодинної ставки. 
2. 2-кратному розмірі погодинної ставки. 
3. 2,5-кратному розмірі погодинної ставки. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
329. Бухгалтеру за поточний місяць були проведені такі нарахування: 
заробітна плата - 1700 грн, допомога з тимчасової непрацездатності - 
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500 грн (з них 400 грн за рахунок підприємства, 100 грн за рахунок 
Фонду соціального страхування), матеріальна допомога - 400 грн. На 
підприємстві для обліку витрат застосовується 9-й клас рахунків. Ви-
беріть правильний варіант кореспонденцій рахунків з нарахування 
вказаних виплат: 
1. Д-т 92 К-т 661 2600. 
2. Д-т 92 К-т 661 2100 Д-т 92 К-т 685 500. 
3. Д-т 92 К-т 661 1700 Д-т 92 К-т 685 400 
4. Д-т 92 К-т 661 2100 Д-т 949 К-т 685 400 Д-т 685 К-т 685 100. 
 
330. Працівник підприємства 20 квітня 2015 року написав заяву про 
звільнення за власним бажанням. Керівник підписав заяву й наказ про 
звільнення. Із запропонованих варіантів відповідей виберіть ту, де пе-
релік видів виплат, які необхідно виплатити працівнику відповідно до 
чинного законодавства при звільненні за власним бажанням, вказаний 
правильно: 
1. Заробітна плата за відпрацьований час у поточному місяці. Компенсація 
за невикористану відпустку. Вихідна допомога. 

2. Заробітна плата за відпрацьований час у поточному місяці. Компенсація 
за невикористану відпустку. 

3. Заробітна плата за відпрацьований час у поточному місяці. Компенсація 
за невикористану відпустку. Вихідна допомога. Допомога з безробіття. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
331. Як нараховується заробітна плата: 
1. По дебету 66 рахунку. 
2. По кредиту 66 рахунку. 
3. По кредиту 65 рахунку. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
332. Які документи оформляються при прийнятті працівника на роботу: 
1. Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (форма П-1). 
2. Алфавітна картка (форма П-3). 
3. Особиста картка працівника підприємства (форма П-2). 
4. Усі відповіді правильні. 
 
333. Штатному працівнику підприємства нарахована заробітна плата в 
сумі 2700 грн. Яка сума до видачі на руки належить цьому працівнику, 
якщо ніяких утримань, крім обов’язкових податків і відрахувань, зроб-
лено не було: 
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1. 2171,88 грн. 
2. 1826,65 грн. 
3. 1825,45 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
334. У бухгалтерському обліку підприємства здійснені наступні записи: 
Дт 661 – Кт 651. Суть такої господарської операції полягає в наступно-
му: 
1. Перераховано внески в Пенсійний фонд із заробітної плати працівників; 
2. Зроблено утримання в Пенсійний фонд із заробітної плати працівників; 
3. Зроблено нарахування у Пенсійний фонд з фонду заробітної плати за 
місяць. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
335. На які з нижчеперелічених утримань із заробітної плати не обхід-
ний письмовий дозвіл працівника: 
1. Внески у фонд соціального страхування. 
2. Внески в благодійні фонди. 
3. Аліменти. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
336. Яким бухгалтерським записом відображається нарахована зарпла-
та головному бухгалтеру підприємства: 
1. Дт 92 Кт 661.  
2. Дт 661 Кт 311.  
3. Дт 23 Кт 661.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
337. Яка з перерахованих нижче виплат найманим робітникам не вхо-
дить у перелік доходів, з яких утримуються аліменти: 
1. Заробітна плата. 
2. Допомога по тимчасовій втраті працездатності. 
3. Компенсація за невикористану відпустку. 
4. Премія за підсумками року. 
 
338. Що ще входить до поняття «заробітна плата» при її оподаткуванні 
податком на доходи фізичних осіб, крім безпосередньо заробітної пла-
ти, що нараховується за відрядними розцінками, окладами або тари-
фами: 
1. Компенсаційні виплати. 
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2. Заохочувальні виплат. 
3. Всі вище зазначені виплати. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
339. Чи має право громадянин, що працює одночасно на декількох під-
приємствах, одержувати податкову соціальну пільгу на всіх цих під-
приємствах: 
1. Ні. 
2. Так, у будь-якому випадку. 
3. Так, за бажанням працівника, за умови, що він надав відповідні заяви. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
340. В якому розмірі включається до фонду оплати праці заробітна 
плата: 
1. В розмірі нарахованої заробітної плати. 
2. В розмірі виданої «на руки» заробітної плати. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
341. Чи включаються до фонду оплати праці внески підприємств на за-
гальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників: 
1. Так. 
2. Ні. 
3. В окремих випадках 
4. Нема правильної відповіді. 
 
342. Який розмір ПСП передбачений для працівників, що є постраж-
далим від Чорнобильської катастрофи та віднесений до 1 категорії: 
1. 100%. 
2. 150%. 
3. 200%. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
343. Яким записом відображається в бухгалтерському обліку утриман-
ня податку з доходів фізичних осіб: 
1. Д-т 661 К-т 301.  
2. Д-т 661 К-т 641.  
3. Д-т 661 К-т 311.  
4. Д-т 23 К-т 641.  
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344. В бухгалтерському обліку підприємства здійснено такі прове-
дення: 1. Дт 23 Кт 661; 2. Дт 661 Кт 641, тобто, іншими словами, це: 
1. Нарахована зарплата робітникам підприємства відповідно до окладів 
та/або тарифів та утримано з неї податок з доходів фізичних осіб. 

2. Нарахована премія (та/або заохочення) робітникам та утримано з неї 
податок з доходів фізичних осіб. 

3. Нарахована премія (та/або заохочення та/або допомогу) робітникам та 
утримано з неї податок з доходів фізичних осіб. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
345. При передоплаті постачальнику нараховано податковий кредит: 
1. Дт 371 Кт 311,  Дт 641 Кт 644.  
2. Дт 311 Кт 681,  Дт 643 Кт 641.  
3. Дт 311 Кт 681,  Дт 644 Кт 641.  
4. Дт 371 Кт 311,  Дт 641 Кт 643.  
 
346. Елемент витрат це: 
1. Виробничі витрати. 
2. Взаємодія підрозділів. 
3. Сукупність економічно однорідних витрат. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
347. Які з перелічених елементів витрат відповідають П(С)БО 16 «Вит-
рати»: 
1. Вартість основних засобів, матеріали, оплата праці, нематеріальні 
витрати. 

2. Матеріальні витрати і витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 
заходи; амортизація і інші витрати. 

3. Прямі витрати, непрямі витрати. 
4. Сировина і матеріали, паливо, цехові витрати, інші виробничі витрати. 
 
348. Які з перелічених витрат входять до складу прямих матеріальних 
витрат: 
1. Сировина для виготовлення основної продукції. 
2. Матеріали, які використані на ремонт адміністративних приміщень. 
3. Насіння висіяне під урожай майбутнього року. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
349. Які із витрат не включаються до виробничої собівартості: 
1. Прямі витрати на оплату праці. 
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2. Загальновиробничі витрати. 
3. Адміністративні витрати. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
350. Вартість супутньої продукції, що реалізується, і вартість супутньої 
продукції, що використовується на самому підприємстві в оцінці мож-
ливого її використання: 
1. Не враховується при обчисленні виробничої собівартості основної про-
дукції. 

2. Додається до виробничої собівартості основної продукції. 
3. Віднімається від виробничої собівартості основної продукції. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
351. Якою кореспонденцією рахунків відображається списання адмі-
ністративних витрат: 
1. Дт 90 Кт 91.  
2. Дт 92 Кт 90. 
3. Дт 79 Кт 92.  
4. Дт 23 Кт 92.  
 
352. Якою кореспонденцією відображається списання фінансових вит-
рат: 
1. Дт 792 Кт 95. 
2. Дт 791 Кт 95. 
3. Дт 23 Кт 95. 
4. Дт 7 5Кт 792.  
 
353. Які із перелічених витрат не відносяться до виробничої собі вар-
тості: 
1. Адміністративні витрати. 
2. Прямі витрати на оплату праці. 
3. Прямі матеріальні витрати. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
354. Які витрати називаються витратами майбутніх періодів: 
1. Витрати на управління. 
2. Прості витрати. 
3. Витрати, що мали місце протягом поточного періоду, але належать до 
наступних звітних періодів. 

4. Витрати, розмір яких не змінюється. 
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355. Якою кореспонденцією відображається віднесення на фінансовий 
результат виручка від реалізації продукції: 
1. Дт 901 Кт 791.  
2. Дт 902 Кт 790. 
3. Дт 701 Кт 791.  
4. Дт 231 Кт 901.  
 
356. Який по відношенню до балансу рахунок 79: 
1. Активно-пасивний. 
2. Пасивний. 
3. Активний. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
357. Якою кореспонденцією відображається віднесення на фінансовий 
результат адміністративних витрат: 
1. Дт 92 Кт 79. 
2. Дт 92 Кт 44.  
3. Дт 79 Кт 92.  
4. Дт 79 Кт 91.  
 
358. Що є передумовою визнання доходу: 
1. Збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
учасників) за умов, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

2. Збільшення зобов’язань або зменшення активу, що зумовлює зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
учасників) за умов, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

3. Зменшення активу або збільшення зобов’язань, що зумовлює зростання 
власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 
учасників) за умов, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
359. За якими групами класифікують в бухгалтерському обліку визна-
ні доходи від звичайної діяльності: 
1. Дохід від операційної ,фінансової та інвестиційної діяльності. 
2. Дохід від звичайної та надзвичайної діяльності  
3. Дохід від звичайної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяль-
ності. 

4. Нема правильної відповіді. 
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360. Які рахунки призначені для обліку реалізації готової продукції, 
товарів, робіт, послуг: 
1. 90, 70, 79. 
2. 90, 70, 63, 93.  
3. 90, 70, 93.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
361. На яких рахунках відображується операції, пов’язані з отриман-
ням доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів: 
1. 712 і 943.  
2. 712 і 361.  
3. 712,943, 361, 643.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
362. Відображено визначений прибуток за звітний період: 
1. Дт 442 Кт 79. 
2. Дт 441 Кт 79. 
3. Дт 79 Кт 441.  
4. Дт 79 Кт 442.  
 
363. Як відображується на рахунках бухгалтерського обліку списання 
на фінансовий результат інших доходів діяльності: 
1. Дт 79 Кт 74.  
2. Дт 74 Кт 79. 
3. Дт 75 Кт 79. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
364. Списано витрати на збут на фінансові результати: 
1. Дт 79 Кт 93.  
2. Дт 90 Кт 79. 
3. Дт 79 Кт 90. 
4. Дт 93 Кт 79. 
 
365. Один із засновників безоплатно надав у власність підприємству, 
яке створюється, активи (основні засоби), не передбачені засновниць-
кими документами як внесок до статутного фонду. Виберіть з пе-
рерахованих нижче проведень те, яке правильно відображає цю опе-
рацію. 
1. Д-т рахунка 10 "Основні засоби" К-т рахунка 40 "Зареєстрований (пайо-
вий) капітал". 
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2. Д-т рахунка 10 "Основні засоби" К-т рахунка 41 "Капітал у дооцінка". 
3. Д-т рахунка 10 "Основні засоби" К-т рахунка 42 "Додатковий капітал". 
4. Нема правильної відповіді. 
 
366. Бухгалтером підприємства у звітному періоді здійснено про-
ведення: Дт 46 Кт 401, Дт 12, 205 Кт 46. Що відображено вказаними 
проводками: 
1. Суму статутного капіталу, яка зафіксована в установчих документах 
підприємства, як НК; суму нематеріальних активів та будівельних мате-
ріалів, прийнятих на баланс підприємства у вигляді частини внесків 
засновників до статутного капіталу. 

2. Суму статутного капіталу, яка зафіксована в установчих документах 
підприємства, як неоплачений засновниками капітал; зменшено суму не-
оплаченого капіталу після прийняття на баланс підприємства немате-
ріальних активів та будівельних матеріалів як внесок засновників до 
статутного капіталу. 

3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
367. Нині розмір мінімальної заробітної плати становить: 
1. 1400 грн. 
2. 1218 грн. 
3. 1378 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
368. Чи зміниться структура капіталу підприємства, яке безкоштовно 
отримало у звітному кварталі від юридичної особи – автомобіль (екс-
пертна оцінка – 10 тис. грн.) та від фізичної особи – меблі (експертна 
оцінка – 15 тис. грн.): 
1. Так, збільшиться розмір власного капіталу на суму 25 тис. грн. 
2. Ні. 
3. Так, збільшиться розмір ВК -на суму 15 тис. грн. та ДК – на суму 10 тис. 
грн. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
369. Які проведення повинен зробити бухгалтер, враховуючи, що влас-
никами підприємства було прийнято рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу за рахунок прибутку звітного періоду: 
1. Дт 441 Кт 443 Дт 443 Кт 40 
2. Дт 441 Кт 443 Дт 443 Кт 43 
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3. Дт 441 Кт 443 Дт 43 Кт 40. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
370. АТ зменшило розмір СК за рахунок зменшення номінальної вар-
тості акцій (100000 шт.) з 5 грн./шт. до 3 грн./шт. Різницю вартості 
акцій в сумі 200 тис. грн. ((100 * 5) - (100 * 3)) повернено акціонерам АТ 
у вигляді грошових коштів з каси. Наведіть бухгалтерські проведення, 
які відображають вищенаведені господарські операції: 
1. Дт 40 – Кт 46 – 200 тис. грн. Дт 46 – Кт 301 – 200 тис. грн. 
2. Дт 40 – Кт 301 – 200 тис. грн. 
3. Дт 40 – Кт 46 – 200 тис. грн. Дт 46 – Кт 671 – 200 тис. грн. 
4. Дт 671 – Кт 301 – 200 тис. грн. 
 
371. На якому субрахунку бухгалтер зобов’язаний відобразити переви-
щення вартості внесеного до статутного капіталу устаткування стосов-
но вартості, зазначеної в установчих документах: 
1. На субрахунку 421 «Інший вкладений капітал». 
2. На субрахунку 425 «Інший додатковий капітал». 
3. На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». 
4. Нема правильної відповіді. 
 
372. Частина в активах підприємства, що залишається після вираху-
вання його зобов’язань, – це: 
1. Статутний капітал. 
2. Власний капітал. 
3. Пайовий капітал. 
4. Додатковий капітал. 
 
373. При організації обліку власного капіталу необхідно враховувати: 
1. Форму власності. 
2. Розмір статутного капіталу. 
3. Організаційно-правову форму. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
374. Формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників 
(учасників) фіксується: 
1. У засновницьких документах підприємства. 
2. Державному реєстрі господарських одиниць. 
3. Статуті підприємства. 
4. Нема правильної відповіді. 
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375. До статутного капіталу ТзОВ забороняється вносити: 
1. Бюджетні кошти. 
2. Грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. 
3. Цінні папери. 
4. Засоби, отримані під заставу, бюджетні кошти. 
. 
 
376. Збільшення розміру статутного капіталу відображається в бух гал-
терському обліку після внесення змін про це: 
1. До балансу. 
2. Звіту про власний капітал. 
3. Державного реєстру. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
377. Отримане цільове фінансування визнається доходом тих періодів, 
у яких: 
1. Було здійснено витрати, пов'язані з використанням умов цільового фінан-
сування. 

2. Не було здійснено витрати, пов'язані з використанням умов цільового фі-
нансування. 

3. Не має підтвердження, що воно буде отримане, і підприємств виконає 
умови такого фінансування. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
378. Учасники повинні здійснити внески до статутного капіталу ТзОВ 
протягом: 
1. Тижня після реєстрації підприємства. 
2. До дня реєстрації підприємства. 
3. 1 року після реєстрації підприємства. 
4. Час не обмежений. 
 
379. Пайовий капітал - це: 
1. Капітал, що складається з емісійного доходу, іншого вкладеного капіта-
лу, дооцінки активів, безоплатних одержаних необоротних активів тощо. 

2. Фактична собівартість акцій власної емісії вилучених товариством своїх 
акціонерів. 

3. Неоплачений капітал за видами розміщених неоплачених акцій та часток. 
4. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених 
у товаристві для здійснення Його фінансово-господарської діяльності. 
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380. При використанні гуманітарної допомоги не за цільовим призна-
ченням: 
1. Стягуються штрафні санкції. 
2. Суб'єкта лишають право отримання наступної допомоги. 
3. Вона вважається доходом і оподатковується. 
4. Вона вважається доходом, оподатковується та стягуються штрафні 
санкції. 

 
381. Первинний облік статутного капіталу здійснюється на підставі: 
1. Прибуткових касових ордерів, вадаткових касових ордерів, виписок бан-
ку, платіжних доручень. 

2. Актів приймання-передачі основних засобів, накладних. 
3. Установчого договору, статуту. 
4. Рішень зборів акціонерів, довідок бухгалтерії. 
 
382. Рахунок 42 призначений для: 
1. Обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків фізичних і 
юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення 
його господарсько-фінансової діяльності. 

2. Узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підпри-
ємства. 

3. Обліку сум, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх но-
мінальну вартість, а також сум до оцінки активів та вартість необоротних 
активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інших 
видів додаткового капіталу. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
383. Надійшли фінансові інвестиції від учасників у рахунок їх вкладів 
до статутного капіталу: 
1. Дебет 20 Кредит 46. 
2. Дебет 11 Кредит 46. 
3. Дебет 30 Кредит 46. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
384. Збільшено статутний капітал за рахунок реінвестування при-
бутку: 
1. Дебет 671 Кредит 40. 
2. Дебет 443 Кредит 40. 
3. Дебет 423 Кредит 40. 
4. Нема правильної відповіді. 
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385. Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок утримань із 
заробітної плати працівника підприємства: 
1. Дебет 63 Кредит 402.  
2. Дебет 67 Кредит 402.  
3. Дебет 66 Кредит 402.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
386. Погашено непокриті збитки минулих років за рахунок резервного 
капіталу: 
1. Дебет 42 Кредит 43.  
2. Дебет 43 Кредит 40. 
3. Дебет 43 Кредит 442.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
387. Нараховано дивіденди власникам: 
1. Дебет 443 Кредит 671.  
2. Дебет 443 Кредит 552.  
3. Дебет 443 Кредит 43.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
388. Нараховано створення резерву на майбутню оплату відпусток 
основним виробничим робітникам:  
1. Дебет 471 Кредит 23.  
2. Дебет 23 Кредит 471.  
3. Дебет 91 Кредит 471.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
389. Фінансова звітність не включає: 
1. Баланс. 
2. Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість. 
3. Звіт про фінансові результати. 
4. Звіт про рух грошових коштів. 
 
340. Які операції не відображаються у Звіті про рух грошових коштів: 
1. Чистий рух коштів від операційної діяльності. 
2. Операції, які відносяться до інвестиційної діяльності, але не потребують 
використання грошових коштів та їх еквівалентів. 

3. Операції, які відносяться до інвестиційної діяльності, що потребують 
використання грошових коштів та їх еквівалентів. 

4. Нема правильної відповіді. 
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341. Розмір статутного капіталу, а також рішення про його збільшення 
або зменшення реєструється в Державному реєстрі господарюючих 
суб’єктів: 
1. Обов’язково. 
2. Не реєструються. 
3. Не обов’язково.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
342. Аналітичний облік неоплаченого капіталу для акціонерних 
товариств ведеться: 
1. За видами розміщених неоплачених акцій. 
2. За кожним акціонером. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
343. Додатковий капітал - це: 
1. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 
зобов'язань; 

2. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених 
у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності; 

3. Сума активів, безоплатно отриманих підприємством від фізичних або 
юридичних осіб, емісійний дохід. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
344. Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, 
які перевищують номінальну вартість, є складовою: 
1. Пайового капіталу. 
2. Додаткового капіталу. 
3. Резервного капіталу. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
345. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно 
розміщених у товариствах для здійснення його господарсько-
фінансової діяльності, складає: 
1. Додатковий капітал. 
2. Власний капітал. 
3. Пайовий капітал. 
4. Нема правильної відповіді. 
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346. За дебетом рахунку 46 «Неоплачений капітал» відображається: 
1. Заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу. 
2. Погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. 
3. Надходження цінностей від засновників. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
347. Покриття збитків за рахунок резервного капіталу підприємства 
відображається записом: 
1. Дт 442 Кт 42.  
2. Дт 442 Кт 43.  
3. Дт 43 Кт 442.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
348. Облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток 
працівникам ведеться на рахунку: 
1. 473.  
2. 661.  
3. 471.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
349. У якому розділі балансу відображається власний капітал: 
1. II розділі пасиву. 
2. III розділі пасиву. 
3. I розділі пасиву. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
350. За яких умов зберігається і збільшується власний капітал: 
1. Якщо сума чистих активів на кінець звітного періоду перевищує суму 
чистих активів на початок цього періоду після вирахування будь-яких 
виплат власником або внесків власників протягом звітного періоду. 

2. Якщо сума чистих активів на початок звітного періоду перевищує 
суму чистих активів на кінець звітного періоду після вирахування 
будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом звітного 
періоду. 

3. Якщо сума чистих активів на кінець звітного періоду менша суму чистих 
активів на початок цього періоду після вирахування будь-яких виплат 
власником або внесків власників протягом звітного періоду. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
351. Резерв на гарантійне обслуговування створюється за рахунок: 
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1. Іншого додаткового капіталу. 
2. Резервного капіталу. 
3. Витрат підприємства. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
352. Порядок розрахунку заробітку відрядників визначається: 
1. Кількістю відпрацьованого часу та часовою тарифною ставкою. 
2. Кількістю відпрацьованих днів та середньоденною ставкою. 
3. Кількістю виготовленої продукції та розцінками. 
4. Заробіток встановлюється у розмірах визначених штатним розписом. 
 
353. Яка бухгалтерська проводка складається при нарахуванні зарпла-
ти загальновиробничому персоналу: 
1. Дт 92 Кт 661.  
2. Дт 91 Кт 661.  
3. Дт 231 Кт 661.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
354. За рахунок яких джерел проводяться нарахування на обов’язкове 
соціальне страхування: 
1. За рахунок прибутку. 
2. За рахунок витрат. 
3. За рахунок утримань із заробітної плати. 
4. За рахунок коштів бюджету. 
 
355. Ким установлюється відсоток відрахувань на соціальне страху-
вання? 
1. Підприємством. 
2. Вищестоящою установою. 
3. Урядом. 
4. Місцевим комітетом профспілки. 
 
356. Працівнику, який перебуває у відрядженні, відшкодовують витра-
ти за користування телефоном у цілях виконання відрядження і 
включають до складу витрат виробництва: 
1. На основі відповідних документів. 
2. З дозволу керівника (за рахунок власних джерел підприємства). 
3. Не дозволяється включати. 
4. Нема правильної відповіді. 
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357. Який зміст бухгалтерського запису Дт 231 Кт 651: 
1. Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності працівникам основ-
ного виробництва. 

2. Проведено нарахування ЄСВ на суму зарплати працівників основного 
виробництва. 

3. Виплачено допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам основ-
ного виробництва. 

4. Перерахована органам соціального страхування заборгованість по пла-
тежах. 

 
358. Податок з доходів фізичних осіб працівників підприємства: 
1. Сплачується за рахунок прибутку підприємства. 
2. Відноситься на витрати виробництва. 
3. Утримується з працівників підприємства. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
359. Бухгалтерський запис Дт 949 Кт 372 означає: 
1. Відображення недостачі матеріальних цінностей у підзвітної особи. 
2. Списання недостачі матеріальних цінностей. 
3. Відображення виданого підзвітній особі і неповернутого в строк 
авансу. 

4. Списання підзвітних сум на витрати підпиєства. 
 
360. Які рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і структур-
рою відносяться до збиральнорозподільчих: 
1. Загальновиробничі витрати. 
2. Витрати майбутніх періодів. 
3. Запасні частини. 
4. Розрахунки за податками. 
 
361. Бухгалтерський запис Дт 901 К т 26 означає: 
1. Відвантажена готова продукція. 
2. Повернення продукції покупцем. 
3. Списана собівартість реалізованої продукції. 
4. Випуск продукції. 
 
362. Закриття рахунку 901 «Собівартість реалізованої продукції» відо-
бражають бухгалтерською проводкою: 
1. Дт 901 Кт 791.  
2. Дт 231 Кт 901.  



Тести 

 229	

3. Дт 701 Кт 901.  
4. Дт 791 Кт 901.  
 
363. Якою проводкою відображається списання собівартості реалізова-
них товарів: 
1. Дт 902 Кт 282.  
2. Дт 283 Кт 903.  
3. Дт 901 Кт 284.  
4. Дт 902 Кт 285. 
 
364. Що означає бухгалтерський запис Дт 50 «Довгострокові пози-
ки» Кт 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язан-
нями»: 
1. Отримання позики банку. 
2. Нарахування відсотків за позику. 
3. Використання позики. 
4. Відображення поточної заборгованості за довгостроковими позиками 
банку. 

 
365. Акціонерне товариство реалізувало комп’ютер. Як ця господарсь-
ка операція вплинула на статутний капітал підприємства: 
1. Зменшився на суму виручки. 
2. Збільшився на суму виручки. 
3. Залишився без змін. 
4. Зменшився на суму виручки за мінусом зносу. 
 
366. Яким записом відображаються в обліку внески в статутний капі-
тал іншого підприємства нематеріальними активами: 
1. Дт 40 Кт 12.  
2. Дт 14 Кт 12.  
3. Дт 15 Кт 12.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
367. Якою проводкою відображається передача об’єктів основних 
засобів як вклад в статутний капітал підприємства: 
1. Дт 10 Кт 40. 
2. Дт 46 Кт 10. 
3. Дт 14 Кт 40. 
4. Нема правильної відповіді. 
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368. Що розуміється під терміном «забезпечення майбутніх витрат і 
платежів»: 
1. Борг банкам за кредитами. 
2. Кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпечення 
майбутніх витрат і платежів і включені до витрат поточного періоду. 

3. Кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпечення 
майбутніх витрат і платежів і не включені до витрат поточного пе-
ріоду. 

4. Створення резерву для покриття боргу працівникам підприємств з 
оплати праці. 

 
369. Що означає бухгалтерський запис Дт 944 «Сумнівні та безнадійні 
борги» Кт 38 «Резерв сумнівних боргів»: 
1. Списання безнадійних боргів. 
2. Створення резерву сумнівних та безнадійних боргів. 
3. Акумулювання всіх сумнівних боргів на одному рахунку. 
4. Зменшення резерву безнадійних боргів в результаті зміни фінансового 
становища дебіторів. 

 
370. В результаті якої господарської операції з основними засобами в 
акціонерному товаристві може бути збільшений статутний капітал: 
1. При надходженні основних засобів на підприємство. 
2. При безкоштовному надходженні основних засобів. 
3. При надходженні основних засобів як внески в статутний капітал. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
371. Бухгалтерський запис Дт 443 «Прибуток використаний у звітному 
періоді» Кт 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» означає: 
1. Збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної 
вартості акцій. 

2. Надходження коштів як оплата зобов’язань по підписці на акції. 
3. Збільшення статутного капіталу за рахунок безкоштовно одержаних цін-
ностей. 

4. Збільшення статутного фонду за рахунок реінвестування дивідендів. 
 
372. Бухгалтерський запис Дт 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» 
Кт 451 «Вилучені акції» означає: 
1. Зменшення статутного капіталу за рахунок анулювання акцій. 
2. Зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вар-
тості акцій. 
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3. Нараховані дивіденди за акціями. 
4. Списаний статутний капітал у сумі заборгованості учасникам. 
 
373. Бухгалтерський запис Дт 443 «Прибуток використаний у звітному 
періоді» Кт 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» означає: 
1. Нарахування дивідендів акціонерам. 
2. Виплату доходів акціонерам. 
3. Заборгованість підприємства акціонерам після випуску акцій. 
4. Заборгованість акціонерів по підписці на акції до реєстрації АТ. 
 
374. На кінець року рахунок 791 «Фінансові результати від операційної 
діяльності»: 
1. Може мати залишок. 
2. Не може мати залишку. 
3. Може бути залишок лише за кредитом. 
4. Може мати залишок лише за дебетом. 
 
375. Підприємство повертає учаснику, у зв’язку з його виходом з 
товариства, внески у статутний капітал та належну йому долю 
накопиченого капіталу коштами. Обкладається податком з доходів 
фізичних осіб: 
1. Лише внески у статутний капітал. 
2. Лише належна учаснику доля накопиченого капіталу. 
3. Обкладаються податком з доходів фізичних осіб як повернення внесків у 
статутний капітал, так і видача частини накопиченого капіталу. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
376. При проведенні дооцінки основних засобів власний капітал 
підприємства: 
1. Збільшується. 
2. Зменшується. 
3. Величина власного капіталу не змінюється. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
377. Чи можливі випадки, коли власний капітал на звітну дату має 
від’ємне значення: 
1. Можливі. 
2. Неможливі. 
3. В окремих випадках. 
4. Нема правильної відповіді. 
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378. Що означає бухгалтерська проводка за дебетом рахунку 23 та 
кредитом рахунку 471: 
1. Нараховані відпускні. 
2. Виплачені відпускні. 
3. Створено резерв на виплату відпусток. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
379. Залишки по рахунку доходів майбутніх періодів призводять до 
збільшення: 
1. Активів. 
2. Зобов’язань. 
3. Не призводять до зміни активів та зобов’язань. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
380. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих по-
дій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів 
підприємства, – це: 
1. Активи. 
2. Господарська операція. 
3. Зобов’язання. 
4. Економічна вигода. 
 
381. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за 
звітний період, – це: 
1. Консолідована звітність. 
2. Фінансова звітність.  
3. Звіт про фінансові результати. 
4. Статистична звітність.  
 
382. Поточні зобов’язання відображаються у... 
1. Першому розділі активу балансу. 
2. Другому розділі пасиву балансу. 
3. Третьому розділі пасиву балансу. 
4. Третьому розділі активу балансу. 
 

383. Для обліку витрат за елементами призначені рахунки... 
1. 9 класу. 
2. 8 класу. 
3. 7 класу. 
4. 2 класу. 
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384. Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних 
матеріалів, запасних частин – це: 
1. Матеріальні витрати. 
2. Інші операційні витрати. 
3. Витрати діяльності. 
4. Адміністративні витрати. 
 
385. За яким каналом надходження МШП складається наступний ком-
плекс бухгалтерських проведень – Дт 22 Кт 631; Дт 641 Кт 631; Дт 631 
Кт 311: 
1. Придбання МШП за плату. 
2. Надходження МШП від власного виробництва. 
3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу. 
4. Безоплатно одержані МШП 
 
386. За яким напрямком надходження МШП складається наступна 
кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 46: 
1. Придбані МШП за плату. 
2. Надходження МШП від власного виробництва. 
3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу. 
4. Безоплатно одержані МШП. 
 
387. За яким напрямком надходження МШП складається наступна 
кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 718: 
1. Придбані МШП за плату. 
2. Надходження МШП від власного виробництва. 
3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу. 
4. Безоплатно одержані МШП. 
 
388. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний комп-
лекс бухгалтерських записів – Дт 92 Кт 22, Дт 91 Кт 22, Дт 93 Кт 22: 
1. Списані МШП на витрати діяльності. 
2. Реалізовані МШП. 
3. Безоплатно передані МШП. 
4. Виявлена нестача МШП. 
 
389. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний 
комплекс бухгалтерських записів Дт 943 Кт 22 , Дт 377 Кт 712 , Дт 712 
Кт 641: 
1. Списані МШП на витрати діяльності 
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2. Реалізовані МШП 
3. Безоплатно передані МШП 
4. Виявлена нестача МШП 
 
390. За яким напрямком вибуття МШП складається наступна корес-
понденція рахунків – Дт 947 Кт 22:  
1. Списання МШП на витрати діяльності. 
2. Реалізація МШП. 
3. Безоплатна передача МШП. 
4. Виявлена нестача МШП. 
 
391. Які з наведених витрат включаються до складу загальновиробни-
чих витрат: 
1. Витрати на управління виробництвом. 
2. Плата за розрахунково-касове обслуговування. 
3. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання 
адміністративних приміщень. 

4. Представницькі витрати. 
 
392. Загальновиробничі витрати поділяються на: 
1. Постійні та змінні. 
2. Розподілені та нерозподілені. 
3. Тимчасові та відстрочені. 
4. Правильні відповіді 1 та 2.  
 
393. Яка господарська операція відображена наступною кореспонден-
цією рахунків Дт 902 Кт 28: 
1. Списана собівартість виконаних робіт на сторону. 
2. Списана в реалізацію продукція рослинництва. 
3. Списана собівартість реалізованих товарів. 
4. Списана собівартість наданих послуг. 
 
394. Яка господарська операція відображена наступною кореспонден-
цією рахунків Дт 903 Кт 23: 
1. Списана собівартість реалізованої продукції. 
2. Списана собівартість реалізованих виробничиз запасів. 
3. Списана собівартість реалізованої продукції промислових вироб-
ництв. 

4. Списана собівартість реалізованих послуг. 
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395 Яка господарська операція відображена наступною кореспонден-
цією рахунків Дт791 Кт 901: 
1. Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат. 
2. Списана виручка (дохід) від реалізації на фінансові результати. 
3. Визначений прибуток від реалізації продукції. 
4. Визначений збиток від реалізації продукції. 
 
396. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування 
оплати праці продавцю магазину: 
1. Дт 93  Кт 661.  
2. Дт 949  Кт 661.  
3. Дт 23  Кт 661.  
4. Дт 92  Кт 661.  
 
397. Визначте кореспонденцію рахунків за надані послуги з реклами 
продукції іншими організаціями: 
1. Дт 93 Кт 661.  
2. Дт 93 Кт 685. 
3. Дт 92 Кт 631.  
4. Дт 91 Кт 631.  
 
398. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги 
банків відносяться до витрат операційної діяльності, а саме:  
1. Загальновиробничих. 
2. Адміністративних. 
3. Витрат на збут. 
4. Інших витрат. 
 
399. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
списані витрати на службове відрядження адмінуправлінського персо-
налу: 
1. Дт 91 Кт 372.  
2. Дт 92 Кт 372.  
3. Дт 93 Кт 372.  
4. Дт 94 Кт 372.  
 
400. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
відображено інвестором збитки від участі в капіталі: 
1. Дт 79 Кт 96. 
2. Дт 79 Кт 95. 
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3. Дт 79 Кт 94.  
4. Дт 96 Кт 14.  
 
401. Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, 
які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, – це: 
1. Статутний капітал. 
2. Власний капітал. 
3. Пайовий капітал. 
4. Додатковий капітал. 
 
402. Статутний капітал акціонерного товариства не може бути меншим 
від суми, еквівалентної на момент його створення розміру, встановлю-
ному: 
1. Наказом керівника підприємства. 
2. Засновницькими документами. 
3. Чинним законодавством. 
4. Статутом підприємства. 
 
403. За рахунок випуску нових акцій: 
1. Збільшується статутний капітал. 
2. Зменшується статутний капітал. 
3. Збільшується додатковий капітал. 
4. Зменшується додатковий капітал. 
 
404. За рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вар-
тості при викупі їх у власників та наступним їх анулюванн: 
1. Збільшується статутний капітал. 
2. Зменшується статутний капітал. 
3. Збільшується додатковий капітал. 
4. Зменшується додатковий капітал. 
 
405. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
анульовані викуплені акції: 
1. Дт 45 Кт 31.  
2. Дт 40 Кт 45. 
3. Дт 31 Кт 45. 
4. Дт 42 Кт 45. 
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406. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно 
розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової 
діяльності, – це: 
1. Вилучений капітал. 
2. Пайовий капітал. 
3. Резервний капітал. 
4. Додатковий капітал. 
 
407. Яка операція відображена наступною кореспонденцію рахунків Дт 
10, 11, 12, 20, 21, 30, 31 Кт 422: 
1. Формування статутного капіталу. 
2. Формування додаткового капіталу. 
3. Формування пайового капіталу. 
4. Формування резервного капіталу. 
 
408. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений 
фінансовий результат – прибуток: 
1. Дт 70  Кт 79. 
2. Дт 79  Кт 90, 91, 92.  
3. Дт 79  Кт 441.  
4. Дт 442  Кт 79. 
 
409. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений 
фінансовий результат – збиток: 
1. Дт 70 Кт 79. 
2. Дт 79 Кт 90, 91,92.  
3. Дт 79 Кт 441.  
4. Дт 442 Кт 79. 
 
410. Добуток фактично нарахованої оплати праці працівникам і 
відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на опла-
ту відпусток до загального планового фонду оплати праці, стано-
вить... 
1. Суму забезпечення відпусток. 
2. Суму додаткового пенсійного забезпечення. 
3. Суму забезпечення гарантійних зобов’язань. 
4. Суму єдиного соціального внеску. 
 
411. На рахунках якого класу ведеться облік довгострокових зобо-
в’язань:  
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1. 4 класу. 
2. 5 класу. 
3. 6 класу. 
4. 3 класу. 
 
412. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
частину кредиту, що за умовами угоди повинна бути сплачена у поточ-
ному році, переведено до складу поточних зобов’язань: 
1. Дт 311 Кт 501.  
2. Дт 951 Кт 684.  
3. Дт 684 Кт 311.  
4. Дт 501 Кт 611.  
 
413. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
випущені і продані облігації за номінальною вартістю: 
1. Дт 311 Кт 521.  
2. Дт 311 Кт 521  Дт 311 Кт 522.  
3. Дт 311 Кт 521  Дт 523 Кт 521.  
4. Дт 521 Кт 611.  
 
414. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
випущені облігації продані з премією: 
1. Дт 311 Кт 521.  
2. Дт 311 Кт 521  Дт 311 Кт 522.  
3. Дт 311 Кт 521  Дт 523 Кт 521.  
4. Дт 521 Кт 611.  
 
415. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
випущені облігації продані з дисконтом: 
1. Дт 311 Кт 521.  
2. Дт 311 Кт 521  Дт 311 Кт 522.  
3. Дт 311 Кт 521  Дт 523 Кт 521.  
4. Дт 521 Кт 611.  
 
416. Для обліку довгострокових зобов’язань з фінансової оренди 
призначено рахунок: 
1. 50. 
2. 51.  
3. 52.  
4. 53.  
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417. Фінансові витрати орендаря з фінансової оренди відображаються 
на рахунку: 
1. 92.  
2. 91.  
3. 95. 
4. 96. 
 
418. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за 
якою об’єкт основних засобів отриманий у довгострокову фінансову 
оренду: 
1. Дт 104 Кт 531.  
2. Дт 531 Кт 611.  
3. Дт 952 Кт 684.  
4. Дт 611 Кт 311.  
 
419. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції із відобра-
ження поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями з 
фінансової оренди: 
1. Дт 104 Кт 531.  
2. Дт 531 Кт 611.  
3. Дт 952 Кт 684.  
4. Дт 611 Кт 311.  
 
420. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
нараховані орендні платежі у частині фінансових витрат: 
1. Дт 104 Кт 531.  
2. Дт 531 Кт 611.  
3. Дт 952 Кт 684.  
4. Дт 611 Кт 311.  
 
421. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування 
оплати праці працівникам, зайнятим на будівництві господарським 
способом: 
1. Дт 151 Кт 661.  
2. Дт 152 Кт 661.  
3. Дт 911 Кт 661.  
4. Дт 231 Кт 661.  
 
422. Витрати на збут списують на: 
1. Фінансові результати. 
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2. Адміністративні витрати. 
3. Собівартість реалізації. 
4. Зменшення статутного капіталу. 
 
423. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяль-
ності, від інвестицій в дочірні підприємства, дивіденди одержані, від-
сотки одержані – це: 
1. Дохід від реалізації. 
2. Інші операційні доходи. 
3. Фінансові доходи. 
4. Інші доходи. 
 
424. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспондент-
ція рахунків: Дт 901 Кт 26; Дт 301 Кт 701; Дт 701 Кт 641: 
1. Реалізація готової продукції за готівку. 
2. Реалізація готової продукції покупцям. 
3. Реалізація готової продукції в рахунок оплати праці. 
4. Реалізація готової продукції на ринку. 
 
425. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспон-
денція рахунків: Дт 902 Кт 28; Дт 361 Кт 702; Дт 702 Кт 641; Дт 311 Кт 
361: 
1. Реалізація товарів за готівку. 
2. Реалізація товарів покупцям. 
3. Реалізація товарів в рахунок оплати праці. 
4. Реалізація товарів на ринку. 
 
426. До інших операційних доходів не відносяться доходи від: 
1. Реалізації іноземної валюти. 
2. Неопераційної курсової різниці. 
3. Безоплатно одержаних активів. 
4. Операційної курсової різниці. 
 
427. Визначте, реалізація яких активів відображається наступною ко-
респонденцію рахунків: Дт 942 Кт 334; Дт 311 Кт 711: 
1. Реалізація іноземної валюти. 
2. Реалізація виробничих запасів. 
3. Відображений дохід від операційної оренди активів. 
4. Відображена операційна курсова різниця. 
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428. Вкажіть, реалізація яких активів відображається наступною ко-
респонденцію рахунків: Дт 943 Кт 20; Дт 301 Кт 712: 
1. Реалізація іноземної валюти. 
2. Реалізація виробничих запасів. 
3. Відображений дохід від операційної оренди активів. 
4. Відображена операційна курсова різниця. 
 

429. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспон-
денцію рахунків: Дт 377 Кт 713; Дт 713 Кт 641: 
1. Дохід від реалізації іноземної валюти. 
2. Дохід від реалізації виробничих запасів. 
3. Дохід від операційної оренди активів. 
4. Дохід від операційної курсової різниці. 
 

430. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспон-
денцію рахунків: Дт 334 Кт 714: 
1. Дохід від реалізації іноземної валюти. 
2. Дохід від реалізації виробничих запасів. 
3. Дохід від операційної оренди активів. 
4. Дохід від операційної курсової різниці. 
 

431. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспон-
денцію рахунків: Дт 374 Кт 715: 
1. Нараховані штрафи, пені, неустойки. 
2. Дохід від реалізації іноземної валюти. 
3. Дохід від реалізації виробничих запасів. 
4. Дохід від операційної оренди активів. 
 

432. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспон-
денцію рахунків: Дт 375 Кт 716: 
1. Відшкодування раніше списаних активів. 
2. Дохід від реалізації іноземної валюти. 
3. Дохід від реалізації виробничих запасів. 
4. Дохід від операційної оренди активів. 
  

433. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспон-
денцію рахунків: Дт 631 Кт 717: 
1. Відшкодування раніше списаних активів. 
2. Дохід від реалізації іноземної валюти. 
3. Дохід від списання кредиторської заборгованості. 
4. Дохід від операційної оренди активів. 
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434. Оборот за дебетом 79 рахунка 60000 грн, за кредитом 80000 грн, 
визначити та відобразити фінансовий результат на рахунках бух гал-
терського обліку: 
1. Дт 79 Кт 90 60000 грн. 
2. Дт 79 Кт 441 20000 грн. 
3. Дт 442 Кт 79 20000 грн. 
4. Дт 70 Кт 79 80000 грн. 
 
435. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, 
виконані працівниками визначає: 
1. П(С)БО 10. 
2. П(С)БО 26. 
3. П(С)БО 21.  
4. П(С)БО 11.  
 
436. Яким основним документом закріплюються трудові відносини між 
працівником і власником: 
1. Наказом про приймання на роботу. 
2. Трудовою книжкою. 
3. Трудовим договором. 
4. Колективним договором. 
 
437.Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з 
адміністрацією підприємства регулюються: 
1. Наказом про приймання на роботу. 
2. Трудовою книжкою. 
3. Трудовим договором. 
4. Колективним договором. 
 
438. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 
праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відряд-
них розцінок для робітників та посадових окладів для службовців, – це: 
1. Основна заробітна плата. 
2. Додаткова заробітна плата. 
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
4. Допомога з тимчасової втрати працездатності. 
 
439. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи 
та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, 
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надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законо-
давством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функ-
цій – це: 
1. Основна заробітна плата. 
2. Додаткова заробітна плата. 
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
4. Допомога з тимчасової втрати працездатності. 
 
440. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, компен-
саційні та інші грошові і матеріальні виплати, які проводяться понад 
встановлення законодавчими актами норм, – це: 
1. Основна заробітна плата. 
2. Додаткова заробітна плата. 
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
4. Допомога з тимчасової втрати працездатності. 
 
441. Узагальнюючим реєстром, в якому відображаються розрахунки з 
оплати праці з кожним працівником є: 
1. Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту. 
2. Журнал обліку робіт і витрат. 
3. Відомість на виплату грошей. 
4. Розрахунково-платіжна відомість. 
 
442. Суми нарахованої оплати праці, допомоги з тимчасової втрати 
працездатності та відпусток відображаються за: 
1. Кредитом рахунку 65. 
2. Кредитом рахунку 66. 
3. За дебетом рахунку 66. 
4. За кредитом рахунку 47. 
 
443. Суми утримань з оплати праці та суми виданої оплати відо-
бражаються за: 
1. Дебетом рахунку 65. 
2. Дебетом рахунку 64.  
3. Дебетом рахунку 66. 
4. Кредитом рахунку 66. 
 
444. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування 
депонентської заборгованості по оплаті праці: 
1. Дт 661 Кт 311.  
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2. Дт 661 Кт 301.  
3. Дт 661 Кт 641.  
4. Дт 661 Кт 662.  
 
445. Для обліку розрахунків за Єдиним внеском на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування призначений субрахунок: 
1. 651.  
2. 652.  
3. 655. 
4. 654.  
 
446. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні Єдиного соці-
ального внеску на оплату праці адмінуправлінського апарату: 
1. Дт 231 Кт 651.  
2. Дт 92 Кт 651.  
3. Дт 651 Кт 311.  
4. Дт 91 Кт 651.  
 
447. Визначте кореспонденцію рахунків при перерахуванні Єдиного 
соціального внеску з поточного рахунка: 
1. Дт 231 Кт 651.  
2. Дт 92 Кт 651.  
3. Дт 651 Кт 311.  
4. Дт 91 Кт 651.  
 
448. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні допомоги 
з тимчасової втрати працездатності за рахунок Фонду непрацездат-
ності: 
1. Дт 23 Кт 661.  
2. Дт 378 Кт 663.  
3. Дт 661 Кт 662.  
4. Дт 661 Кт 652.  
 
449. Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу 
підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, 
починаючи з дати балансу, – це: 
1. Поточні зобов’язання. 
2. Довгострокові зобов’язання. 
3. Цільове фінансування. 
4. Власний капітал. 
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450. Надходження товарів від постачальників оформляється документ-
тами: 
1. Товарно-транспортною накладною, накладною-вимогою на відпуск 

(внутрішнє переміщення), видатковою накладною. 
2. Актом виконаних робіт. 
3. Накладною внутрігосподарського призначення. 
4. Лімітно-забірною карткою на отримання матеріальних цінностей. 
 
451. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 
оприбутковані придбані виробничі запаси від постачальників на суму 
1200 грн, в т.ч. ПДВ 200 грн: 
1. Дт 20 Кт 685 1000 грн.  Дт 64 Кт 685 200 грн. 
2. Дт 20 Кт 631 1200 грн.  Дт 64 Кт 631 200 грн. 
3. Дт 20 Кт 631 1000 грн.  Дт 64 Кт 631 200 грн. 
4. Дт 20 Кт 377 1200 грн.  Дт 64 Кт 377 200 грн.  
 
452. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні поста-
чальнику за придбані основні засоби на суму 24000 грн, в т.ч. ПДВ 4000 
грн: 
1. Дт 151 Кт 685 20000 грн. Дт 641 Кт 685 4000 грн. 
2. Дт 10 Кт 631 24000 грн. Дт 152 Кт 685 4000 грн. 
3. Дт 152 Кт 631 20000 грн. Дт 641 Кт 631 4000 грн. 
4. Дт 641 Кт 631 4000 грн. Дт 10 Кт 631 20000 грн. 
 
453. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні заборго-
ваності підряднику за послуги зв’язку на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 
грн: 
1. Дт 91 Кт 631 600 грн. Дт 641 Кт 631 100 грн. 
2. Дт 641 Кт 631 100 грн. Дт 91 Кт 631 600 грн. 
3. Дт 92 Кт 631 600 грн. Дт 641 Кт 631 100 грн. 
4. Дт 92 Кт 631 500 грн. Дт 641 Кт 631 100 грн. 
 
454. Визначте бухгалтерський запис при перерахуванні постачальнику 
за рахунок короткострокової позики банку за придбані виробничі запа-
си на суму 1800 грн, в т.ч. ПДВ 300 грн: 
1. Дт 631 Кт 313 1500 грн. 
2. Дт 631 Кт 601 1800 грн. 
3. Дт 641 Кт 644 300 грн. 
4. Дт 631 Кт 601 1500 грн. 
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455. Визначте бухгалтерський запис при нарахуванні підряднику за 
послуги на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 грн та відображений податко-
вий кредит з ПДВ: 
1. Дт 231 Кт 631 600 грн  Дт 641 Кт 631 100 грн. 
2. Дт 232 Кт 631 500 грн  Дт 641 Кт 631 100 грн. 
3. Дт 92 Кт 631 600 грн  Дт 641 Кт 631 100 грн. 
4. Дт 92 Кт 631 500 грн  Дт 641 Кт 631 100 грн. 
 
456. Суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість відо-
бражаються за: 
1. Дебетом рахунка 641.  
2. Кредитом рахунка 641.  
3. Дебетом рахунка 631.  
4. Кредитом рахунка 701.  
 
457. Сума податкового кредиту по ПДВ відображається за:  
1. Дебетом рахунка 641.  
2. Кредитом рахунка 641.  
3. Дебетом рахунка 631.  
4. Кредитом рахунка 701.  
 
458. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні податкового 
зобов’язання з ПДВ: 
1. Дт 361 Кт 701.  
2. Дт 701 Кт 641.  
3. Дт 641 Кт 631.  
4. Дт 641 Кт 311.  
 
459. Визначте кореспонденцію рахунків при виплаті учасникам диві-
дендів готівкою з каси: 
1. Дт 671 Кт 601.  
2. Дт 671 Кт 311.  
3. Дт 671 Кт 641.  
4. Дт 671 Кт 301.  
 
460. Визначте кореспонденцію рахунків при реінвестуванні дивідендів 
учасників у статутний капітал: 
1. Дт 441 Кт 443.  
2. Дт 443 Кт 671.  
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3. Дт 671 Кт 40. 
4. Дт 671 Кт 301.  
 
461. Юридичні та фізичні особи, яким внаслідок минулих подій забор-
гувало підприємство певні суми грошей, їх еквівалентів або інших 
активів, – це: 
1. Дебітори. 
2. Кредитори. 
3. Постачальники. 
4. Підрядники. 
 
462. Частина чистого прибутку, розподіленого між учасниками (влас-
никами) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підпри-
ємства, – це: 
1. Проценти. 
2. Дивіденди. 
3. Роялті. 
4. Доходи. 
 
463. До коригуючих показників власного капіталу відносяться: 
1. Додатковий капітал та резервний капітал. 
2. Вилучений та неоплачений капітал. 
3. Пайовий капітал і додатковий капітал. 
4. Статутний капітал і пайовий капітал. 
 
464. Роялті – це: 
1. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, забор-
гованих підприємству. 

2. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) 
відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства. 

3. Платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, 
торговельних марок, авторського права, програмних продуктів). 

4. Нема правильної відповіді. 
 
465. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відобра-
жається у складі: 
1. Забезпечень наступних витрат та платежів. 
2. Довгострокових зобов’язань. 
3. Поточних зобов”язань. 
4. Власного капіталу. 
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466. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відо-
бражається у складі: 
1. Забезпечень наступних витрат та платежів. 
2. Довгострокових зобов’язань. 
3. Поточних зобов’язань. 
4. Власного капіталу. 
 
467. Яка кореспонденція означає: отримано кредит на купівлю облад-
нання в розмірі 50 тис. грн. на 4 місяці: 
1. Дт 311 Кт 601.  
2. Дт 311 Кт 501.  
3. Дт 312 Кт 601.  
4. Дт 312 Кт 501.  
 
468. Величина статутного капіталу не зменшується за рахунок: 
1. Зменшення номінальної вартості акцій. 
2. Зменшення вартості акцій шляхом їх викупу та анулювання. 
3. Зменшення резервного капіталу. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
469. Основним нормативним документом, який визначає економічні, 
правові та організаційні засади оплати праці працівників, які пере-
бувають у трудових відносинах з підприємствами, є: 
1. П(С)БО №16 «Витрати». 
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украї-
ні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. 

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-
ХІІ. 

3. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті 
України» від 19.02. 2001 р. № 72.  

4. Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24. -3. 1995р.* 
 
470. Операція щодо внесення засновниками до каси готівки в рахунок 
їх внесків до статутного капіталу підприємства відображається корес-
понденцією рахунків: 
1. Дт 30 Кт 372.  
2. Дт 31 Кт 30. 
3. Дт 30 Кт 46. 
4. Нема правильної відповіді. 
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471. При виробництві готової продукції прямі матеріальні витрати ста-
новили 5000,00 грн., прямі витрати на оплату праці і пов’язані з нею 
відрахування – 3000,00 грн., інші операційні витрати – 1000,00 грн., 
змінні і розподілені постійні загальновиробничі витрати – 3000,00 грн., 
адміністративні витрати – 3000,00 грн. Виробнича собівартість такої 
продукції становитиме (грн.): 
1. 10 000,00 грн. 
2. 12 000,00 грн. 
3. 14 000,00 грн. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
472. Що означає бухгалтерське проведення Дт 661 Кт 375: 
1. Утримання із зарплати суму погашення нестачі.  
2. Виплати зарплати.  
3. Нарахування зарплати працівнику, винному у нестачі. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
473. Відстрочені податкові активи виникають, якщо: 
1. Бухгалтерський прибуток менший за податковий. 
2. Бухгалтерський і податковий прибуток рівні.  
3. Бухгалтерський прибуток більший за податковий. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
474. Відстрочені податкові зобов’язання виникають, якщо: 
1. Бухгалтерський прибуток менший за податковий. 
2. Бухгалтерський і податковий прибуток рівні.  
3. Бухгалтерський прибуток більший за податковий. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
475. При обміні подібними активами в бухгалтерському обліку дохід 
від реалізації: 
1. Визнається, виходячи із звичайних цін на такі товари. 
2. Не визнається. 
3. Визнається, виходячи з вартості придбання таких товарів. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
476. Заробітна плата працівника, за брак внаслідок дефекту матеріалу 
здійснюються:  
1. В розмірі 2/3 тарифної ставки працівника. 
2. За звичайними відрядними розцінками. 
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3. У розмірі не більше 3/4 зарплати працівника. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
477. В балансі виділяють такі види довгострокової кредиторської за-
боргованості:  
1. Довгострокові кредити банків, інші фінансові зобов’язання, відстрочені 
податкові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання;  

2. Довгострокові фінансові зобов’язання, , інші довгострокові зобов’язання;  
3. Довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов’язан-
ня, відстрочені податкові зобов’язання, інші довгострокові зобов’язання. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
478. Облік вилученого капіталу у разі викупу власних акцій з метою їх 
анулювання ведеться на рахунку:  
1. 40.  
б) 41.  
в) 45. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
479. Визначити бухгалтерську проводку на підставі наведеної госпо-
дарської операції: «Нараховані відпускні за рахунок резерву майбутніх 
відпусток»:  
1. Дт 48 Кт 661.  
2. Дт 471 Кт 661.  
3. Дт 941 Кт 661.  
4. Нема правильної відповіді. 
 
480. Сума повернення внесків до статутного капіталу в бухгалтерсь-
кому обліку відображається в обліку:  
1. Дт 672 Кт 31.  
2. Дт 40 Кт 672.  
3. Дт 31 Кт 40. 
4. Нема правильної відповіді. 
 
481. До поточних зобов’язань відносяться:  
1. Короткострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов’язання 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. 

2. Короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроко-
вими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги. 
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3. Відстрочені податкові зобов’язання, поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги. 

4. Нема правильної відповіді. 
 
482. Запис Дт 105 Кт 46 складається у випадку: 
1. Одержання від засновника підприємства автомобіля як внеску до статут-
ного капіталу. 

2. Одержання від засновника підприємства машин чи обладнання як внеску 
до статутного капіталу. 

3. Безоплатного одержання автомобіля як об’єкта основних засобів. 
4. Одержання автомобіля у результаті обміну на подібний об’єкт. 
 
483. Підприємством реалізовано продукцію 180 од. за ціною 100 грн.  
В обліку будуть виконані записи з нарахування доходу від реалізації: 
1. Дт 36 Кт 701-15000 грн.  Дт 701 Кт 641 -3000 грн. 
2. Дт 36 Кт 701- 18000 грн.  Дт 701 Кт 641 -3000 грн. 
3. Дт 37 Кт 701- 15000 грн.  Дт 641 Кт 701- 3600 грн. 
4. Дт 31 Кт 361- 612 грн. Дт 641 Кт 701 -102 грн. 
 
484. Оплата вітчизняному постачальнику за рахунок акредитиву в 
обліку відображається записом: 
1. Дт 631 Кт 33.  
2. Дт 371 Кт 631.  
3. Дт 313 Кт 631.  
4. Дт 631 Кт 313.  
 
485. Запис Дт 501 Кт 611 має зміст: 
1. Переведена частина поточних зобов’язань до складу довгострокових. 
2. Сплачено довгостроковий кредит. 
3. Переведена частина заборгованості за довгостроковим кредитом до скла-
ду поточних зобов’язань. 

4. Пролонговано короткостроковий кредит. 
 
486. Сума відсотків за користування кредитом в обліку визнається: 
1. Іншими операційними доходами. 
2. Фінансовими витратами. 
3. Витратами майбутніх періодів. 
4. Поточними зобов’язаннями. 
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487. Запис Дт 631 Кт 621 має зміст: 
1. Одержано вексель від постачальника як компенсацію не доставки товару. 
2. Погашено раніше виданий вексель. 
3. Видано короткостроковий вексель постачальнику в оплату за отримані 
ТМЦ. 

4. Пред’явлено раніше отриманий вексель до оплати. 
 
488. Сума довгострокового кредиту, яка підлягає погашенню протягом 
12 місяців від дати балансу, вважається: 
1. Поточним зобов’язанням. 
2. Довгостроковим зобов’язання. 
3. Короткостроковим кредитом. 
4. Поточною заборгованістю за довгостроковими зобов’язаннями. 
 
489. Якщо до закінчення договору фінансової оренди основних засобів 
залишається менше одного року, в обліку виконується запис: 
1. Дт 50 Кт 61.  
2. Дт 53 Кт 31.  
3. Дт 31 Кт 53.  
4. Дт 53 Кт 61.  
 
490. За простої погодинної оплати праці посадовий оклад головного 
економіста дорівнює 7 320 грн. За жовтнь 23 робочі дні. Він відпра-
цював 22 робочі дні. Нарахована заробітна плата за жовтень станови-
тиме: 
1. Дт 92 Кт 66 7320,00 грн. 
2. Дт 92 Кт 66 7001,74 грн. 
3. Дт 92 Кт 66 9320,00 грн. 
4. Правильної відповіді не запропоновано. 
 
491. Якщо дохід особи становив 1378,00 грн, то утримання єдиного со-
ціального внеску дорівнює: 
1. 32,40 грн. 
2. 3,24 грн. 
3. 334,71 грн. 
4. 49,61 грн. 
 
492. Відображено виплачену премію за виробничі досягнення з каси: 
1. Дт 949 Кт 301.  
2. Дт 661 Кт 301.  
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3. Дт 92 Кт 301.  
4. Усі відповіді правильні. 
 
493. Запис Дт 46 Кт 40 відображає: 
1. Погашення заборгованості акціонерів за передплатою на акції. 
2. Внески засновників до статутного капіталу. 
3. Заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу. 
4. Викуп акцій власної емісії. 
 
494. Нарахування податку на доходи фізичних осіб на дивіденди, отри-
мані акціонерами, в обліку відображається записом: 
1. Дт 641 Кт 671.  
2. Дт 443 Кт 671.  
3. Дт 671 Кт 641.  
4. Дивіденди ПДФО не оподатковуються. 
 
495. Різниця між реалізаційною та номінальною вартістю первинно 
розміщених акцій акціонерних товариств обліковується у складі: 
1. Статутного капіталу. 
2. Резервного капіталу. 
3. Додаткового капіталу. 
4. Пайового капіталу. 
 
496. Резервний капітал може бути використаний на: 
1. Покриття збитків. 
2. Поповнення до статутного капіталу. 
3. Правильні відповіді 1 і 2.  
4. Усі відповіді правильні. 
 
497. Запис Дт 98 Кт 641 відображає: 
1. Зобов’язання з податку на прибуток за даними податкового обліку. 
2. Зобов’язання з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку. 
3. Сплату податку на прибуток. 
4. Податкове зобов’язання з ПДВ. 
 

498. Запис Дт 643 Кт 641 відображає: 
1. Суму податкового кредиту з ПДВ під час одержання авансу. 
2. Зобов’язання зі сплати акцизного збору за реалізацію підакцизних товарів. 
3. Суму податкового зобов’язання з ПДВ під час одержання попередньої 
оплати. 

4. Погашення заборгованості за обов’язковими платежами перед бюджетом. 
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499. ЄСВ не сплачується з таких видів доходів: 
1. Відпускні. 
2. Витрати на відрядження. 
3. Зарплата. 
4. Лікарняні. 
 
500. Якщо здійснюється обмін продукцією, яка є подібною та має 
однакову справедливу вартість: 
1. Дохід визнається. 
2. Визнаються витрати. 
3. Здійснюється збільшення справедливої вартості. 
4. Дохід не визнається. 
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ДОДАТКИ	
	

	
	

Додаток	1	
 

Наказ МФУ від 30.11. 1999 р. №291 

ПЛАН РАХУНКІВ 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій 
Синтетичні рахунки Субрахунки  

Код  Назва  Код Назва  
Клас 1. Необоротні активи 

100 Інвестиційна нерухомість 
101 Земельні ділянки 
102 Капітальні витрати на поліпшення 
103 Будинки та споруди  
104 Машини та обладнання 
105 Транспортні засоби 
106 Інструменті, обладнання та інвентар 
107 Тварини 
108 Багаторічні насадження 

10 Основні засоби 

109 Інші основні засоби 
111 Бібліотечні фонди 
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 
113 Тимчасові (нетитульні) споруди 
114 Природні ресурси 
115 Інвентарна тара 
116 Предмети прокату 

11 
Інші необоротні 

матеріальні активи 

117 Інші необоротні матеріальні активи 
121 Права користування природними ресурсами 
122 Права користування майном 
123 Права на комерційні позначення 
124 Права на об’єкти промислової власності 
125 Авторське право та суміжні з ним права 

12 Нематеріальні активи 

127 Інші нематеріальні активи 
131 Знос основних засобів 
132 Знос інших необоротних матеріальних активів 
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів 
134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 

13 
Знос (амортизація) 

необоротних 
активів 

135 Знос інвестиційної нерухомості 

14 Довгострокові фінансові 
інвестиції 

141
Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в 
капіталі 
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142 Інші інвестиції пов’язаним сторонам 
143 Інвестиції непов’язаним сторонам 
151 Капітальне будівництво 
152 Придбання (виготовлення) основних засобів 

153
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
активів 

154 Придбання (створення) нематеріальних активів 
15 Капітальні інвестиції 

155
Придбання (вирощування)довгострокових біологічних 
активів 

161
Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

162
Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 
первісною вартістю 

163
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

164
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за 
первісною вартістю 

165
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за 
справедливою вартістю 

16 
Довгострокові біологічні 

активи 

166
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінені за 
первісною вартістю 

17 
Відстрочені податкові 

активи 
  

181
Заборгованість за майно, що передано у фінансову  
оренду 

182 Довгострокові векселі одержані 
183 Інша дебіторська заборгованість 

18 

Довгострокова 
дебіторська 

заборгованість та інші 
необоротні активи 

184 Інші необоротні активи 
191 Гудвіл при придбанні 
192 Виключено  19 Гудвіл  
193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації) 

Клас 2. Запаси  
201 Сировина й матеріали 
202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 
203 Паливо  
204 Тара й тарні матеріали 
205 Будівельні матеріали 
206 Матеріали передані в переробку 
207 Запасні частини 
208 Матеріали сільськогосподарського призначення 

20 Виробничі запаси 

209 Інші матеріали 

211
Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

212
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за 
справедливою вартістю 

21 
Поточні біологічні 

активи 

213
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за 
первісною вартістю 

22 
Малоцінні та 

швидкозношувані 
предмети 
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23 Виробництво    
24 Брак у виробництві   
25 Напівфабрикати    
26 Готова продукція   

27 
Продукція 

сільськогосподарського 
виробництва 

  

281 Товари на складі 
282 Товари в торгівлі 
283 Товари в комісії 
284 Тара під товарами 
285 Торгова націнка 

28 Товари  

286
Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для 
продажу 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 
301 Готівка в національній валюті 

30 Готівка  
302 Готівка в іноземній валюті 
311 Поточні рахунки в національній валюті 
312 Поточні рахунки в іноземній валюті 
313 Інші рахунки в банку в національній валюті 

31 Рахунки в банках 

314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті 
315 Спеціальні рахунки в національній валюті 

  
316 Спеціальні рахунки в іноземній валюті 
331 Грошові документи в національній валюті 
332 Грошові документи в іноземній валюті 
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

33 Інші кошти 

335 Електронні гроші, номіновані в національній валюті 

341
Короткострокові векселі, одержані в національній  
валюті 34 

Короткострокові векселі 
одержані 

342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті 
351 Еквіваленти грошових коштів 

35 
Поточні фінансові 

інвестиції 352 Інші поточні фінансові інвестиції 
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 
362 Розрахунки з іноземними покупцями 
363 Розрахунки з учасниками ПФГ 

36 
Розрахунки з покупцями 

та замовниками 
364 Розрахунки за гарантійними забезпеченнями 
371 Розрахунки за виданими авансами 
372 Розрахунки з підзвітними особами 
373 Розрахунки за нарахованими доходами 
374 Розрахунки за претензіями 
375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 
376 Розрахунки за позиками кредитних спілок 
377 Розрахунки з іншими дебіторами 
378 Розрахунки з державними цільовими фондами 

37 
Розрахунки з різними 

дебіторами 

379 Розрахунки за операціями з деривативами 
38 Резерв сумнівних боргів   

39 
Витрати майбутніх 

періодів 
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Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань  
401 Статутний капітал 
402 Пайовий капітал 
403 Інший зареєстрований капітал 

40 
Зареєстрований 

(пайовий) капітал 
404 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 
411 Дооцінка (уцінка) основних засобів 
412 Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів 
413 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 

41 Капітал у дооцінках 

414 Інший капітал у дооцінках 
421 Емісійних дохід 
422 Інший вкладений капітал 
423 Накопичені курсові різниці 
424 Безоплатно одержані необоротні активи 

42 Додатковий капітал 

425 Інший додатковий капітал 
43 Резервний капітал   

441 Прибуток нерозподілений 
442 Непокриті збитки 44 

Нерозподілені 
прибутки(непокриті 

збитки) 443 Прибуток, використаний у звітному періоді 
451 Вилучені акції 
452 Вилучені вклади й паї 45 Вилучений капітал 
453 Інший вилучений капітал 

46 Неоплачений капітал   
471 Забезпечення виплат відпусток 
472 Додаткове пенсійне забезпечення 
473 Забезпечення гарантійних зобов’язань  
474 Забезпечення інших витрат і платежів 
475 Забезпечення призового фонду 

476
Резерв на виплату джек-поту, незабезпеченого сплатою участі у 
лотереї 

477 Забезпечення матеріального заохочення 

47 
Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 

478 Забезпечення відновлення земельних ділянок 
481 Кошти, вивільнені від оподаткування 
482 Кошти з бюджету та державних цільових фондів 
483 Гуманітарна допомога 

48 
Цільове фінансування і 
цільові надходження 

484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень 
49 Страхові резерви  8 субрахунків 

Клас 5. Довгострокові зобов’язання  
501 Довгострокові кредити банків у національній валюті 
502 Довгострокові кредити банків у іноземній валюті 

503
Відстрочені довгострокові кредити банків у національній 
валюті 

504 Відстрочені довгострокові кредити банків у іноземній валюті 
505 Інші довгострокові кредити банків у національній валюті 

50 Довгострокові позики 

506 Інші довгострокові кредити банків у іноземній валюті 
511 Довгострокові векселі видані у національній валюті 

51 
Довгострокові векселі 

видані 512 Довгострокові векселі видані у іноземній валюті 
521 Зобов’язання за облігаціями 
522 Премія за випущеними облігаціями 52 

Довгострокові 
зобов’язання за 
облігаціями 523 Дисконт за випущеними облігаціями 
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531 Зобов’язання з фінансової оренди 53 
Довгострокові 

зобов’язання з оренди 532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів 

54 
Відстрочені податкові 

зобов’язання  
  

55 
Інші довгострокові 

зобов’язання  
 
 

 

Клас 6. Поточні зобов’язання  
601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 
602 Короткострокові кредити банків у іноземній валюті 

603
Відстрочені короткострокові кредити банків у національній 
валюті 

604
Відстрочені короткострокові кредити банків у іноземній 
валюті 

605 Прострочені позики в національній валюті 

60 Короткострокові позики 

606 Прострочені позики в іноземній валюті 

611
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 
в національній валюті 

61 
Поточна заборгованість 
за довгостроковими 
зобов’язаннями 612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 
в іноземній валюті 

621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті 
62 

Короткострокові векселі 
видані 622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками  
632 Розрахунки з іноземними постачальниками 63 

Розрахунки з 
постачальниками та 

підрядниками 633 Розрахунки з учасниками ПФГ 
641 Розрахунки за податками 
642 Розрахунки за обов’язковими платежами 
643 Податкові зобов’язання  

64 
Розрахунки за податками 

й платежами 
644 Податковий кредит 

651
За розрахунками із загальнообов’язкового державного 
соціального страхування 

652 За соціальним страхуванням 
654 За індивідуальним страхуванням 

65 
Розрахунки за 
страхуванням 

655 За страхуванням майна 
661 Розрахунки за заробітною платою 
662 Розрахунки з депонентами 66 

Розрахунки за 
виплатами працівникам 

663 Розрахунки за іншими виплатами 
671 Розрахунки за нарахованими дивідендами 

67 
Розрахунки з 
учасниками 672 Розрахунки за іншими виплатами 

680
Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 

681 Розрахунки за авансами одержаними 
682 Внутрішні розрахунки 
683 Внутрішньогосподарські розрахунки 
684 Розрахунки за нарахованими відсотками 

68 
Розрахунки за іншими 

операціями 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 

69 
Доходи майбутніх 

періодів 
  

Клас 7. Доходи і результати діяльності 
701 Дохід від реалізації готової продукції 70 Доходи від реалізації 
702 Дохід від реалізації товарів 
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703 Дохід від реалізації робіт, послуг 
704 Вирахування з доходу 
705 Перестрахування  

710
Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, 
які обліковуються за справедливою вартістю 

711 Дохід від реалізації іноземної валюти 
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів 
713 Дохід від операційної оренди активів 
714 Дохід від операційної курсової різниці 
715 Одержані штрафи, пені, неустойки 
716 Відшкодування раніше списаних активів 
717 Дохід від списання кредиторської заборгованості 
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 

71 
Інший операційний 

дохід 

719 Інші доходи від операційної діяльності 
721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 
722 Дохід від спільної діяльності 72 

Дохід від участі 
в капіталі 

723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 
731 Дивіденди одержані 
732 Відсотки одержані 73 

Інші фінансові 
доходи 

733 Інші доходи від фінансових операцій 
741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій 
742 Дохід від відновлення корисності активів 
744 Дохід від не операційної курсової різниці 
745 Дохід від безоплатно одержаних активів 

74 Інші доходи 

746 Інші доходи  
76 Страхові платежі   

791 Результат операційної діяльності 
792 Результат фінансових операцій 79 Фінансові результати 
793 Результат іншої діяльності 
Клас 9. Витрати діяльності 

901 Собівартість реалізованої готової продукції 
902 Собівартість реалізованих товарів 
903 Собівартість реалізованих робіт, послуг 

90 Собівартість реалізації 

904 Страхові виплати 

91 
Загальновиробничі 

витрати 
  

92 Адміністративні витрати   
93 Витрати на збут   

940
Витрати від первісного визнання та від зміни вартості 
активів, які обліковуються за справедливою вартістю 

941 Витрати на дослідження та розробки 
942 Собівартість реалізованої іноземної валюти 
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 
944 Сумнівні та безнадійні борги 
945 Втрати від операційної курсової різниці 
946 Втрати від знецінення запасів 
947 Нестачі і втрати від псування цінностей 
948 Визнані штрафи, пені, неустойки 

94 
Інші витрати 

операційної діяльності 

949 Інші витрати операційної діяльності 
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951 Відсотки за кредит 95 Фінансові витрати 
952 Інші фінансові витрати 
961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства 
962 Втрати від спільної діяльності 96 

Втрати від участі в 
капіталі 

963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 
971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 
972 Втрати від зменшення корисності активів 
974 Втрати від неопераційних курсових різниць 
975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 
976 Списання необоротних активів 

97 Інші витрати 

977 Інші витрати звичайної діяльності 
98 Податок на прибуток   

Клас 0. Позабалансові рахунки 

01 
Орендовані необоротні 

активі 
  

021 Устаткування, прийняте для монтажу 
022 Матеріали, прийняті для переробки 
023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 
024 Товари, прийняті на комісію 

02 
Активи на 

відповідальному 
зберіганні 

025 Майно в довірчому управлінні 
03 Контрактні зобов’язання    

041 Непередбачені активи 
04 

Непередбачені активи та 
зобов’язання  042 Непередбачені зобов’язання  

05 
Гарантії та забезпечення 

надані 
  

06 
Гарантії та забезпечення 

отримані 
  

071 Списана дебіторська заборгованість 
07 Списані активи 

072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей 
08 Бланки суворого обліку   

09 
Амортизаційні 
відрахування 
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Додаток	2	
 

Методи нарахування амортизації 
Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і 

мінімально допустимих строків їх амортизації. 

Групи  

Мінімально 
допустимі 
строки 

корисного 
використання, 

років  
група 1 - земельні ділянки  -  
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з 
будівництвом  

15  

група 3 - будівлі,  20  
споруди,  15  
передавальні пристрої  10  
група 4 - машини та обладнання  5  
з них:    
електронно-обчислювальні машини, інші машини для 
автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби 
зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні 
програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються 
роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), 
інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, 
модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх 
підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі 
стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 
гривень  

2  

група 5 - транспортні засоби  5  
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4  
група 7 - тварини  6  
група 8 - багаторічні насадження  10  
група 9 - інші основні засоби  12  
група 10 - бібліотечні фонди  -  
група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи  -  
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди  5  
група 13 - природні ресурси  -  
група 14 - інвентарна тара  6  
група 15 - предмети прокату  5  
група 16 - довгострокові біологічні активи  7  
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Додаток	3	
 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із 
застосуванням методів, визначених у підпункті 145.1. 5 пункту 145.1 

статті 145 ПКУ, протягом таких строків: 

Групи  
Строк дії права 
користування  

група 1 - права користування природними ресурсами 
(право користування надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, геологічною та іншою 
інформацією про природне середовище);  

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа  

група 2 - права користування майном (право користування 
земельною ділянкою, крім права постійного користування 
земельною ділянкою, відповідно до закону, право 
користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); 

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа  

група 3 - права на комерційні позначення (права на 
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні 
(фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на 
придбання яких визнаються роялті;  

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа  

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, 
породи тварин, компонування (топографії) інтегральних 
мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, 
захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, 
витрати на придбання яких визнаються роялті;  

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа, але не 
менш як 5 років  

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на 
літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, 
програми для електронно-обчислювальних машин, 
компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, 
передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, 
витрати на придбання яких визнаються роялті;  

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа, але не 
менш як 2 роки  

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення 
діяльності, використання економічних та інших привілеїв 
тощо)  

відповідно до 
правовстановлюючого 
документа  
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Додаток	4	
 

Методи нарахування амортизації 
Методи нарахування амортизації Група ОЗ та 

інших 
необоротних 
активів 

Прямо-
лінійний

Зменшення 
залишкової 
вартості 

Прискорене 
зменшення 
залишкової 
вартості 

Кумуля-
тивний 

Вироб-
ничий 

1 - - - - - 
2 + + - + + 
3 + + - + + 
4 + + + + + 
5 + + + + + 
6 + + - + + 
7 + + - + + 
8 + + - + + 
9 + - - - + 
10 
11 

Використовується один із методів, встановлених п. 145.1. 6 
ПКУ  

12 + - - - + 
13 - - - - - 
14 + - - - + 
15 + - - - + 
16 + + - + + 
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Додаток	5	
 

Методи нарахування амортизації об’єктів основних фондів, що 
застосовуються в бухгалтерському обліку* 

Назва 
методу Суть методу 

Формула 
для 

обчислення 
амортизації

Примітки 

П
р
ям

ол
ін
і

й
н
и
й

 

Річна сума амортизації 
визначається діленням 

вартості, яка амортизується, 
на строк корисного 
використання об'єкта 
основних засобів 

А = Вa: T 

A – річна сума амортизації; Ва – 
амортизована вартість об’єкта 
ОЗ; Т – термін корисного 
використання об’єкта ОЗ 
(років). 

Зм
ен
ш
ен
н
я 
за
л
и
ш
к
ов
ої

 в
ар
то
ст
і 

Річна сума амортизації 
визначається як добуток 

залишкової вартості об'єкта 
на початок звітного року або 
первісної вартості на дату 
початку нарахування 

амортизації та річної норми 
амортизації. Річна норма 
амортизації (у відсотках) 

обчислюється як різниця між 
одиницею та результатом 
кореня ступеня кількості 

років корисного 
використання об'єкта з 
результату від ділення 

ліквідаційної вартості об'єкта 
на його первісну вартість 

А = Вз х 
(1 – (Вл: 
Вп)1/т 

Вз – залишкова або первісна 
вартість об’єкта ОЗ на дату 
початку нарахування 
амортизації; Вл – ліквідаційна 
вартість об’єкта ОЗ; Вп – 
первісна вартість об’єкта ОЗ; Т 
– термін корисного 
використання об’єкта ОЗ 
(років). 

П
ри
ск
ор
ен
ог
о 
зм
ен
ш
ен
ня

 
за
ли
ш
ко
во
ї в
ар
то
ст
і 

Річна сума амортизації 
визначається як добуток 

залишкової вартості об'єкта 
на початок звітного року або 
первісної вартості на дату 
початку нарахування 

амортизації та річної норми 
амортизації, яка 

обчислюється, виходячи із 
строку корисного 

використання об'єкта, і 
подвоюється 

А = 2Вз: Т

Вз – залишкова вартість об’єкта 
ОЗ або первісна вартість на дату 
початку нарахування 
амортизації; Т – термін 
корисного використання об’єкта 
ОЗ (років). 
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К
ум

ул
ят
и
вн
и
й

 

Річна сума амортизації 
визначається як добуток 

вартості, яка амортизується, 
та кумулятивного 

коефіцієнта. Кумулятивний 
коефіцієнт розраховується 
діленням кількості років, що 
залишаються до кінця строку 
корисного використання 

об'єкта основних засобів, на 
суму числа років його 
корисного використання 

А = (Вп – 
Вл) х (Рк: 

Кр) 

Вп – первісна вартість об’єкта 
ОЗ; Вл – ліквідаційна вартість 
об’єкта ОЗ; Рк – кількість років, 
що залишаються до кінця 
строку корисного використання 
об'єкта ОЗ; Кр – сума числа 
років корисного використання 
об'єкта ОЗ. Наприклад, для 
терміну корисного 
використання об’єкта у 4 років 
сума чисел років буде складати 
– 1+2+3+4=10, а кумулятивний 
коефіцієнт у перший рік 
експлуатації становитиме 4/10. 

В
и
р
об
н
и
ч
и
й

 

Місячна сума амортизації 
визначається як добуток 

фактичного місячного обсягу 
продукції (робіт, послуг) та 

виробничої ставки 
амортизації. Виробнича 
ставка амортизації 

обчислюється діленням 
вартості, яка амортизується, 
на загальний обсяг продукції 

(робіт, послуг), який 
підприємство очікує 
виробити (виконати) з 
використанням об'єкта 

основних засобів 

А = Ом х 
(Вп – Вл): 

Оз 

Ом – фактичний місячний обсяг 
продукції (робіт, послуг); Вп – 
первісна вартість об’єкта ОЗ; 
Вл – ліквідаційна вартість 
об’єкта ОЗ; Оз – очікуваний 
обсяг виробництва з 
використанням амортизованого 
обладнання. 

* Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом 
Мінфіну від 27.04. 2000 р. № 92.  
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Додаток	6	
 

Мінімальні розміри статутних капіталі господарських  
товариств в 2016 р. 

Вид товариства Статутний капітал 
1. Акціонерне товариство 1250 мінімальних заробітних плат 
2. Товариство з обмеженою 
відповідальністю  

1 мінімальних заробітних плат 

3. Товариство з додатковою 
відповідальністю 

1 мінімальних заробітних плат 

 
Що стосується повного і командитного товариств, то мінімальні розміри їх 
статутних капіталів не обмежуються. Для приватних підприємств розміри 
статутних капіталів не встановлені. 

 
Додаток	7	

 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ЛИСТ 
від 20.07.2015 р. N 10846/0/14-15/13 

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік 

№ 
з/п  

Показник  

С
іч
ен
ь 

 

Л
ю
ти
й

  

Б
ер
ез
ен
ь 

 

К
ві
те
н
ь 

 

Т
р
ав
ен
ь 

 

Ч
ер
ве
н
ь 

 

Л
и
п
ен
ь 

 

С
ер
п
ен
ь 

 

В
ер
ес
ен
ь 

 

Ж
ов
те
н
ь 

 

Л
и
ст
оп
ад

  

Г
р
уд
ен
ь 

 

20
16

 р
.  

1  
Кількість 
календарних днів  

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  366 

2  

Кількість святкових 
днів і днів релігійних 
свят (число місяця, 
на яке припадає 
свято)  

2 
(1, 
7) 

- 
1 

(8) 
  

3 
(1, 

2, 9) 

2 
(19, 
28) 

- 
1 

(24) 
- 

1 
(14)

- - 10  

3  
Кількість вихідних 
днів  

10 8 8 9 9 8 10 8 8 10 8 9 105 

4  
Кількість днів, 
робота в які не 
проводиться  

12 8 9  9 12 10 10 9 8 11 8 9  115 

5  
Кількість робочих 
днів  

19 21 22 21 19 20 21 22 22 20 22 22  251 
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Додаток	8	
 

Основні соціальні показники, (грн.) 
2016 рік 2017 рік 

Показники 

С
іч
ен
ь-

 
кв
іт
ен
ь 

Т
ра
ве
нь

-
ли
ст
оп
ад

 

гр
уд
ен
ь 

   

1. Мінімальна 
заробітна плата 

1378 1450 1550    

2. Прожитковий 
мінімум: 

      

- Загальний показник 1330 1339 1496    

- Для працездатних 
осіб 

1378 1450 1550    

- Для осіб, які 
втратили 
працездатність 

1074 1130 1208    

3. Гранична сума 
доходу з якої 
сплачується ЄСВ 

3445
0 

36250 38750    

4. Податкова 
соціальна пільга: 

  

- Загальна 689  

- 150% від загальної 1033,5  

- 200% від загальної 1378  

5.Максимальний 
розмір заробітної 
плати, до якої 
застосовують ПСП* 

1930  

6. Ставка ПДФО* 22%  

* З доходу у вигляді заробітної плати 
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Додаток	9	
 

Податкова соціальна пільга з ПДФО (ПСП з ПДФО) в 2016 р.* 

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми 
місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму 

ПСП з ПДФО (п.169 ПКУ) 

Р
оз
м
ір

 П
С
П

 з
 П
Д
Ф
О

 (у
 в
ід
со
тк
ах

  
до

 з
аг
ал
ьн
ог
о 
ро
зм
ір
у 
П
С
П

 у
  

20
16

 р
оц
і*

)  

С
ум

а 
П
С
П

 з
 П
Д
Ф
О

, 
гр
н

 

Г
ра
н
и
ч
н
и
й

 р
оз
м
ір

 д
ох
од
у 
дл
я 

за
ст
ос
ув
ан
н
я 
п
од
ат
к
ов
ої

  
со
ц
іа
л
ьн
ої

 п
іл
ьг
и

, г
р
н

.*
* 

 

Для будь-якого платника податку (пп. 169.1. 1 ПКУ) 100%  689  1930  

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 
років, - у розрахунку на кожну таку дитину (пп.169.1. 2 ПКУ)  

100%  
689х 

кількість 
дітей  

1930х 
кількість 
дітей  

Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп.169.1. 3 ПКУ): 
а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, 
піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; б) 
утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 
18 років;  

150 %  
1033,5х 
кількість 
дітей  

1930х 
кількість 
дітей  

Для платника податку, який (пп. «в»-«е» пп.169.1. 3 ПКУ): 
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, 
нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх 
участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; г) є учнем, 
студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; ґ) є інвалідом I або II 
групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. "б" 
пп. 169.1. 4 ПКУ; д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як 
громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, 
включаючи журналістів; е) є учасником бойових дій на території інших 
країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, 
визначених у пп. "б" пп. 169.1. 4 ПКУ;  

150 %  1033,5  1930  

Для платника податку, який (пп. «а»-«ґ» пп.169.1. 34 ПКУ): 
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної 
Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, 
особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу"; б) 
учасником бойових дій під час ДСВ або особою, яка у той час 
працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових 
дій на території інших країн у період після ДСВ, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту"; в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць 
примусового утримання під час ДСВ або особою, визнаною репресованою чи 
реабілітованою; г) особою, яка була насильно вивезена з території 
колишнього СРСР під час ДСВ на територію держав, що перебували у 
стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською 
Німеччиною та її союзниками; ґ) особою, яка перебувала на блокадній 
території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська 
Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.  

200%  1378  1930 
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Додаток	10	
 

Розміри ЄСВ (залежно від видів виплат) у 2016 році 

Об’єкт нарахувань та утримань 
Роботодавці 

(нарахування) 
Працівники 
(утримання) 

1. Заробітна плата (виплати, що входять 
до ФОП) для всіх працівників, окрім 
інвалідів 

22% 

2. Заробітна плата (виплати, що входять 
до ФОП) для працівників - інвалідів 

8,41% 

3. Винагороди за договорами за виконані 
роботи, надані послуги 

22% 

4. Оплата тимчасової непрацездатності 
(перші п’ять днів за рахунок коштів 
роботодавця і наступні дні за рахунок 
коштів ФСС), декретні 

22% 

Не 
проводиться 
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Додаток	11	
 

ВИДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТОК 
 

ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ 
Щорічна основна відпустка 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може 
перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних 
гірничих роботах, – 69 календарних днів.  

Категорія працівників 
Тривалість відпустки, 
календарних днів 

всі працівники не менш як 24 
промислово-виробничий персонал вугільної, 
сланцевої, металургійної, електроенергетичної 
– промисловості, а також зайнятий на 
відкритих гірничих роботах, на роботах на 
поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на 
будівельно-монтажних роботах у шахтному 
будівництві, на транспортуванні та збагаченні 
корисних копалин 

24, 
із збільшенням за кожних два відпрацьованих 
роки на 2 календарних дні, але не більше 28 

працівники, зайняті на підземних гірничих 
роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках 
глибиною 150 метрів і нижче 

28, незалежно від стажу роботи 

працівники, зайняті на підземних гірничих 
роботах, у розрізах, кар’єрах і рудниках 
глибиною до 150 метрів 

24, 
із збільшенням на 4 календарних дні при стажі 
роботи на даному підприємстві 2 роки і більше 

працівники лісової промисловості та лісового 
господарства, державних заповідників, націо-
нальних парків, що мають лісові площі, 
лісомисливських господарств, постійних 
лісозаготівельних і лісогосподарських підроз-
ділів інших підприємств, а також лісництв  

28, 
відповідно до Постанови КМУ від 09.06.1997 
р. № 570 

воєнізований особовий склад 
гірничорятувальних частин 

30 

невоєнізовані працівники гірничорятувальних 
частин  

24, 
із збільшенням за кожних два відпрацьованих 
роки на 2 календарних дні, але не більше 28 
календарних днів 

керівні працівники навчальних закладів та 
установ освіти, навчальних (педагогічних) 
частин (підрозділів) інших установ і закладів, 
педагогічні, науково-педагогічні працівники та 
наукові працівники  

до 56, 
відповідно до Постанови КМУ від 14. 04. 1997 
р. № 346 

інваліди I і II груп 30 
інваліди III групи 26 
особи віком до 18 років 31 
сезонні і тимчасові працівники  пропорційно до відпрацьованого ними часу 
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Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і  
важкими умовами праці 

працівники, зайняті на роботах, пов'язаних із 
негативним впливом на здоров'я шкідливих 
виробничих факторів 

до 35, 
відповідно до Постанови КМУ від 17.11. 1997 
р. № 1290. Конкретна тривалість відпустки 
встановлюється колективним чи трудовим 
договором залежно від результатів атестації 
робочих місць за умовами праці та часу 
зайнятості працівника в цих умовах 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці 
окремі категорії працівників, робота яких 
пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та 
інтелектуальним навантаженням або 
виконується в особливих природних 
географічних і геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров'я 

до 35, 
відповідно до Постанови КМУ від 17.11. 1997 
р. № 1290  

працівники з ненормованим робочим днем 
до 7, 
згідно із списками посад, робіт та професій, 
визначених колективним договором, угодою 

 
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням 

Призначення відпустки Тривалість відпустки, календарних днів 
Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах  

працівники, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх 
(змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх 

школах 
на період складання випускних іспитів в 
основній школі 

10 

на період складання випускних іспитів у 
старшій школі 

23 

на період складання перевідних іспитів в 
основній та старшій школах 

від 4 до 6, без урахування вихідних 

працівники, які складають іспити екстерном 
за основну школу 21 
за старшу школу 28 

Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах 

для підготовки та складання іспитів 
35, надається працівникам, які успішно 
навчаються на вечірніх відділеннях 

Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах 
на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних 

закладах 
першого та другого рівнів акредитації з 
вечірньою формою навчання 

10 

третього та четвертого рівнів акредитації з 
вечірньою формою навчання 

20 

незалежно від рівня акредитації з заочною 
формою навчання 

30 
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на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів 
для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах 

першого та другого рівнів акредитації з 
вечірньою формою навчання 

20 

третього та четвертого рівнів акредитації з 
вечірньою формою навчання 

30 

незалежно від рівня акредитації з заочною 
формою навчання 

40 

на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 
незалежно від рівня акредитації 30 
на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у 

вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання 
першого та другого рівнів акредитації 2 місяці 
третього і четвертого рівнів акредитації 4 місяці 

Відпустка у зв’язку з навчанням у навчальних закладах післядипломної освіти 

працівники, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою 
навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що 

мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти 
першого та другого рівнів акредитації з 
вечірньою формою навчання 

20 

третього та четвертого рівнів акредитації з 
вечірньою формою навчання 

30 

незалежно від рівня акредитації з заочною 
формою навчання 

40 

Відпустка у зв’язку з навчанням в аспірантурі 

для складання вступних іспитів в аспірантуру 
з відривом або без відриву від виробництва, 
для підготовки та складання іспитів 

10 календарних днів на кожний іспит, 
надається один раз на рік працівникам, 
допущеним до складання вступних іспитів в 
аспірантуру 

працівники, які навчаються без відриву від 
виробництва в аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний план підготовки 

30, та один вільний від роботи день на 
тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків 
середньої заробітної плати працівника (за їх 
бажанням протягом чотирьох років  
навчання) 

 
Творча відпустка 

(надається відповідно до ст. 16 Закону України «Про відпустки»,  
та Постанови КМУ від 19.01. 1998 р. № 45)  

Призначення відпустки Тривалість відпустки 

для закінчення дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук 

до трьох місяців 

для закінчення дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора наук 

до шести місяців 

для написання підручника чи наукової праці  до трьох місяців  
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Відпустка для підготовки та участі в змаганнях 
(надається відповідно до ст. 161 Закону України «Про відпустки»,  

та Постанови КМУ від 01. 06.2011 р. № 565)  

 Категорія працівників  Вид змагань
Тривалість 
відпустки 

працівники, які систематично займаються певним видом (ви-
дами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях, крім 
працівників підрозділів право охоронних органів, Збройних 
Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних 
організацій, які за своїми функціональними обов'язками 
беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту 

всеукраїнські 
спортивні 
змагання  

працівники, які включені до основного складу національних 
збірних команд України, крім спортсменів штатної команди 
національних збірних команд України та працівників 
підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших 
військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, 
які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у 
міжнародних змаганнях з видів спорту 

міжнародні 
спортивні 
змагання  

Не більш як 40 
календарних 
днів на рік. 
Тривалість 
відпустки 
включає час, 
необхідний для 
проїзду до 
місця 
проведення 
спортивних 
змагань та 
повернення.  

 
Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни 

(надається відповідно до ст. 162 Закону України «Про відпустки») 
Категорія працівників  Тривалість відпустки 

учасники бойових дій; 
інваліди війни, статус яких визначений Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

14 календарних днів на рік, 
із збереженням заробітної 
плати 

 
СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ 

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 
Тривалість відпустки, 
календарних днів 

Призначення 
відпустки 

До пологів Після пологів 

Загальна 
тривалість 

У разі народження однієї дитини 70 56 126 
У разі народження двох і більше дітей та у разі 
ускладнення пологів 

70 70 140 

жінки, які мають статус постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

90 90 180 

 
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення  

нею трирічного віку 
Категорія осіб Початок  Закінчення  

жінка; 
батько дитини; 
баба; 
дід; 
інші родичі, які фактично доглядають за дитиною; 
особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину; 
один із прийомних батьків. 

Після закінчення 
відпустки у 
зв’язку з 
вагітністю та 
пологами 

В день виповнення 
дитині трьох років. 
До роботи слід стати 
наступного дня. 
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Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини 
 Тривалість відпустки, 

календарних днів   Категорія осіб 
Усиновлення
однієї дитини 

усиновлення двох і 
більше дітей 

Умови 

56 70 
особа, яка усиновила дитину з 
числа дітей-сиріт або дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, старше трьох 
років 

без урахування святкових і неробо-
чих днів після набрання законної си-
ли рішенням про усиновлення дити-
ни (якщо усиновлювачами є подруж-
жя – одному з них на їх розсуд)  

якщо заява про надання 
відпустки надійшла не 
пізніше трьох місяців з 
дня набрання законної 
сили рішенням про 
усиновлення дитини 

жінка, яка усиновила 
новонароджену дитину 

56 70 
дитину усиновлено 
безпосередньо з 
пологового будинку 

 
ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
За бажанням працівника в обов’язковому порядку:  

Категорія осіб, підстава Тривалість відпустки та її умови 
матір або батько, який виховує дітей без матері (в 
тому числі й у разі тривалого перебування матері в 
лікувальному закладі), що має двох і більше дітей 
віком до 15 років або дитину-інваліда 

до 14 календарних днів, щорічно 

чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій 
відпустці 

до 14 календарних днів 

матір; 
батько дитини; 
баба; 
дід; 
інші родичі, які фактично доглядають за дитиною; 
особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину; 
один із прийомних батьків; жінка, яка має двох або 
більше дітей віком до 15 років; жінка, яка має 
дитину-інваліда; одинока мати; 
батько, який виховує дитину без матері (у тому 
числі й у разі тривалого перебування матері в 
лікувальному закладі) 

відповідно до медичного висновку, але не 
більш як: 
- до досягнення дитиною шестирічного 
віку (за умови якщо дитина потребує 
домашнього догляду); 
- до досягнення дитиною шістнадцятирічно-
го віку (за умови, якщо дитина хвора на 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний); 
- до досягнення дитиною вісімнадцяти-
річного віку (за умови, якщо дитині 
встановлено категорію «дитина-інвалід 
підгрупи А»). 

матір; 
батько дитини; 
баба; 
дід; 
інші родичі, які фактично доглядають за дитиною; 
особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину; 
один із прийомних батьків; 

на період оголошення карантину на 
відповідній території (для догляду за 
дитиною віком до 14 років)  

учасники війни;  до 14 календарних днів щорічно 
особи, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною;  

до 21 календарного дня щорічно 

особи, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною 

до 21 календарного дня щорічно 
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пенсіонери за віком; інваліди III групи до 30 календарних днів щорічно 
інваліди I та II груп до 60 календарних днів щорічно 
особи, які одружуються до 10 календарних днів 
працівникам у разі смерті рідних по крові або по 
шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, 
мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер

до 7 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до місця 
поховання та назад 

працівникам у разі смерті інших рідних  
до 3 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до місця 
поховання та назад 

працівникам для догляду за хворим рідним по крові 
або по шлюбу, який за висновком медичного 
закладу потребує постійного стороннього догляду 

Відповідно до медичного висновку, але 
не більше 30 календарних днів 

працівникам для завершення санаторно-курортного 
лікування 

відповідно до медичного висновку 

працівники, допущені до вступних іспитів у вищі 
навчальні заклади 

15 календарних днів без урахування часу, 
необхідного для проїзду до місцезнахо-
дження навчального закладу та назад 

працівники, допущені до складання вступних 
іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від 
виробництва, а також працівникі, які навчаються 
без відриву від виробництва в аспірантурі та успіш-
но виконують індивідуальний план підготовки 

необхідна для проїзду до 
місцезнаходження вищого навчального 
закладу або закладу науки і назад 

сумісники 
на термін до закінчення відпустки за 
основним місцем роботи 

ветерани праці  до 14 календарних днів щорічно 
працівники, які не використали за попереднім міс-
цем роботи щорічну основну та додаткові відпуст-
ки повністю або частково і одержали за них 
грошову компенсацію  

до 24 календарних днів у перший рік ро-
боти на даному підприємстві до настання 
шестимісячного терміну безперервної 
роботи 

працівники, діти яких у віці до 18 років вступають 
до навчальних закладів, розташованих в іншій 
місцевості. За наявності двох або більше дітей 
зазначеного віку така відпустка надається окремо 
для супроводження кожної дитини. 

12 календарних днів без урахування часу, 
необхідного для проїзду до 
місцезнаходження навчального закладу 
та у зворотному напрямі 

працівники, які навчаються без відриву від 
виробництва в аспірантурі 

один вільний від роботи день на тиждень 
без збереження заробітної плати (протягом 
четвертого року навчання та за їх бажанням) 

працівники на період проведення 
антитерористичної операції у відповідному 
населеному пункті з урахуванням часу, необхідного 
для повернення до місця роботи 

не більш як 7 календарних днів після 
прийняття рішення про 
припинення антитерористичної операції 

 
За згодою сторін: 

Підстава Тривалість 

За сімейними обставинами та з інших причин 
термін, обумовлений угодою між працівником 
та власником або уповноваженим ним орга-
ном, але не більше 15 календарних днів на рік 
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Додаток	12	
 

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на ____________ 20__ р.  

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду 

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи  

1000      

первісна вартість  1001     
накопичена амортизація  1002     
Незавершені капітальні інвестиції  1005     
Основні засоби  1010     
первісна вартість  1011     
знос  1012     
Інвестиційна нерухомість  1015     
Довгострокові біологічні активи  1020     
Довгострокові фінансові інвестиції: які 
обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств  

1030      

інші фінансові інвестиції  1035     
Довгострокова дебіторська  
заборгованість  

1040     

Відстрочені податкові активи  1045     
Інші необоротні активи  1090     
Усього за розділом I 1095     

II. Оборотні активи 
Запаси  

1100     

Поточні біологічні активи  1110     
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги  

1125     

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: за виданими авансами  

1130      

з бюджетом  1135     
у тому числі з податку на прибуток  1136     
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155     
Поточні фінансові інвестиції  1160     
Гроші та їх еквіваленти  1165     
Витрати майбутніх періодів  1170     
Інші оборотні активи  1190     
Усього за розділом II  1195     
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III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття  

1200     

Баланс  1300     

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду 

I. Власний капітал 
Зареєстрований капітал  

1400    

Капітал у дооцінках  1405     
Додатковий капітал  1410     
Резервний капітал  1415     
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)  

1420     

Неоплачений капітал  1425 () () 
Вилучений капітал  1430 () () 
Усього за розділом I 1495     
II. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання  

1500     

Довгострокові кредити банків  1510     
Інші довгострокові зобов’язання  1515     
Довгострокові забезпечення  1520     
Цільове фінансування  1525     
Усього за розділом II 1595     
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

1600     

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  

1610      

товари, роботи, послуги  1615     
розрахунками з бюджетом  1620     
у тому числі з податку на прибуток  1621     
розрахунками зі страхування  1625     
розрахунками з оплати праці  1630     
Поточні забезпечення  1660      
Доходи майбутніх періодів  1665      
Інші поточні зобов’язання  1690     
Усього за розділом IІІ 1695     
ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, утримуваними 
для продажу, та групами вибуття 

1700     

Баланс 1900     
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за ____________ 20__ р.  

 
Форма № 2  Код за ДКУД  1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1  2  3  4  
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)  

2000     

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)  

2050 () () 

Валовий: прибуток  2090      
збиток  2095 () () 
Інші операційні доходи  2120     
Адміністративні витрати  2130 () () 
Витрати на збут  2150 () () 
Інші операційні витрати  2180 () () 
Фінансовий результат від операційної 
діяльності: прибуток  

2190      

збиток  2195 () () 
Дохід від участі в капіталі  2200     
Інші фінансові доходи  2220     
Інші доходи  2240     
Фінансові витрати  2250 () () 
Втрати від участі в капіталі  2255 () () 
Інші витрати  2270 () () 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  

2290      

збиток  2295 () () 
Витрати (дохід) з податку на прибуток  2300     
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування  

2305     

Чистий фінансовий результат: прибуток  2350      
збиток  2355 () () 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД  

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1  2  3  4  
Дооцінка (уцінка) необоротних активів  2400     
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  2405     
Накопичені курсові різниці  2410     
Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств  

2415     

Інший сукупний дохід  2445     
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     
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Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом  

2455     

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460) 

2465     

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

Матеріальні затрати  2500   
Витрати на оплату праці  2505   
Відрахування на соціальні заходи  2510   
Амортизація  2515   
Інші операційні витрати  2520   
Разом 2550     

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1  2  3  4  
Середньорічна кількість простих акцій  2600    
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій  

2605    

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2610    

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію  

2615    

Дивіденди на одну просту акцію  2650    
 
 
Керівник 
Головний бухгалтер 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 20___ р.  

Форма № 3  Код за ДКУД 1801004 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1  2  3  4  
І. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 
 Надходження від: Реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)  

3000     

Повернення податків і зборів  3005     
у тому числі податку на додану вартість  3006     
Цільового фінансування  3010     
Інші надходження  3095     
Витрачання на оплату: Товарів (робіт,  
послуг)  

3100 () () 

Праці  3105 () () 
Відрахувань на соціальні заходи  3110 () () 
Зобов’язань з податків і зборів  3115 () () 
Інші витрачання  3190 () () 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності  

3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

 Надходження від реалізації: фінансових 
інвестицій  

3200      

необоротних активів  3205     
Надходження від отриманих: відсотків  3215      
дивідендів  3220     
Надходження від деривативів  3225     
Інші надходження  3250     
Витрачання на придбання: фінансових 
інвестицій  

3255 () () 

необоротних активів  3260 () () 
Виплати за деривативами  3270 () () 
Інші платежі  3290 () () 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  

3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 

 Надходження від: Власного капіталу  

3300      

Отримання позик  3305     
Інші надходження  3340     
Витрачання на: Викуп власних акцій  3345 () () 
Погашення позик  3350     
Сплату дивідендів  3355 () () 
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Інші платежі  3390 () () 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності  

3395     

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період  

3400     

Залишок коштів на початок року  3405     
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів  

3410     

Залишок коштів на кінець року  3415     
 
Керівник 
Головний бухгалтер 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 20___ р. 

    Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року Стаття 

Код 
рядка

надходження видаток надходження видаток 
1  2  3  4  5  6  

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

 Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до 
оподаткування  

3500         

Коригування на: амортизацію 
необоротних активів  

3505   Х   Х 

збільшення (зменшення) 
забезпечень  

3510         

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових 
різниць  

3515         

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій  

3520         

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів  

3550         

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов’язань  

3560         

Грошові кошти від 
операційної діяльності  

3570         

Сплачений податок на 
прибуток  

3580 Х   Х   

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності  

3195         

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

 Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій  

3200   Х   Х 

необоротних активів  3205   Х   Х 
Надходження від отриманих: 
відсотків  

3215   Х   Х 

дивідендів  3220   Х   Х 
Надходження від деривативів  3225   Х   Х 
Інші надходження  3250   Х   Х 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій  

3255 Х   Х   

необоротних активів  3260 Х   Х   
Виплати за деривативами  3270 Х   Х   
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Інші платежі  3290 Х   Х   
Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності  

3295         

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

 Надходження від: Власного 
капіталу  

3300   Х   Х 

Отримання позик  3305   Х   Х 
Інші надходження  3340   Х   Х 
Витрачання на: Викуп 
власних акцій  

3345 Х   Х   

Погашення позик  3350 Х   Х   
Сплату дивідендів  3355 Х   Х   
Інші платежі  3390 Х   Х   
Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності  

3395         

Чистий рух грошових 
коштів за звітний період  

3400         

Залишок коштів на початок 
року  

3405   Х   Х 

Вплив зміни валютних курсів 
на залишок коштів  

3410         

Залишок коштів на кінець 
року  

3415         

 
 
Керівник 
Головний бухгалтер 
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Звіт про власний капітал  
за _________________ 20___ р.  

Форма № 4  Код за ДКУД 1801005 

Стаття 

К
од

 р
яд
к
а 

За
р
еє
ст
р
ов
ан
и
й

 
к
ап
іт
ал

 

К
ап
іт
ал

 у
 

до
оц
ін
к
ах

 

Д
од
ат
к
ов
и
й

 
к
ап
іт
ал

 

Р
ез
ер
вн
и
й

 
к
ап
іт
ал

 

Н
ер
оз
п
од
іл
ен
и
й

 
п
р
и
бу
то
к

 
(н
еп
ок
р
и
ти
й

 
зб
и
то
к

) 

Н
ео
п
л
ач
ен
и
й

 
к
ап
іт
ал

 

В
и
л
уч
ен
и
й

 
к
ап
іт
ал

 

В
сь
ог
о 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Залишок на 
початок року 

4000                 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики  

4005                 

Виправлення 
помилок  

4010                 

Інші зміни  4090                 
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095                 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100                 

Інший 
сукупний 
дохід за 
звітний період

4110                 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди)  

4200                 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованог
о капіталу  

4205                 

Відрахування 
до резервного 
капіталу  

4210                 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу  

4240                 

Погашення 4245                 



Шот А.П. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 286	

заборгованості 
з капіталу  
Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток)  

4260                 

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток)  

4265                 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток)  

4270                 

Вилучення 
частки в 
капіталі  

4275                 

Інші зміни в 
капіталі  

4290                 

Разом змін у 
капіталі 

4295                 

Залишок на 
кінець року 

4300                 

 
Керівник 
Головний бухгалтер 
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Додаток	13	
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

26 червня 2015 року № 439 
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 

2001 р. № 1266 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 26 червня 2015 р.  

№ 439 
 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» постановою Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2001 р. 

№ 1266 
Порядок обчислення середньої заробiтної плати (доходу, грошового 

забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 
соцiальним страхуванням 

Загальнi питання 
1. Цей Порядок визначає механiзм обчислення середньої заробiтної плати 

(доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соцiальним страхуванням на випадок безробiття, вiд нещасного випадку 
на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездат-
ностi, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi (далi — страховi виплати), у 
разi настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днiв тимчасової 
непрацездатностi за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї або фізик-
ної особи, яка використовує працю найманих працiвникiв (далi — роботодавцI). 

Вiдповiдно до цього Порядку обчислюється також середня заробiтна плата 
(грошове забезпечення) у разi, коли застрахованим особам згiдно iз законодавством 
встановлюються додатковi виплати понад розмiри та тривалiсть виплат за 
страхуванням на випадок безробiття. 

2. Сума страхових виплат застрахованiй особi та оплати перших п’яти днiв 
тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв роботодавця обчислюється шляхом 
множення суми денної виплати, розмiр якої встановлюється у вiдсотках 
середньоденної заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно вiд 
страхового стажу, якщо його наявнiсть передбачена законодавством, на кiлькiсть 
календарних днiв, що пiдлягають оплатi. 

Сума допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою 
дитиною або хворим членом сiм’ї) у розрахунку на мiсяць не повинна 
перевищувати розмiру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. 

Сума допомоги по вагiтностi та пологах у розрахунку на мiсяць не повинна 
перевищувати розмiру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та 
не може бути меншою, нiж розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановлений на 
час настання страхового випадку. 
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3. Середньоденна заробiтна плата (дохiд, грошове забезпечення) обчислюється 
шляхом дiлення нарахованої за розрахунковий перiод (12 календарних мiсяцiв) 
заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний 
внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування та/або страховi 
внески на вiдповiднi види загальнообов’язкового державного соцiального страхуван-
ня (далi — єдиний внесок та/або страховi внески), на кiлькiсть календарних днiв зай-
нятостi (вiдповiдно до видiв страхування — перiод перебування у трудових вiдноси-
нах, виконання робiт (послуг) за цивiльно-правовими договорами, проходження 
служби, провадження пiдприємницької або iншої дiяльностi, пов’язаної з отриманням 
доходу безпосередньо вiд такої дiяльностI) у розрахунковому перiодi без урахування 
календарних днiв, не вiдпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездат-
нiсть, вiдпустка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, вiдпустка по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирiчного вiку та шестирiчного вiку за медичним висновком, 
вiдпустка без збереження заробiтної плати (далi — поважнi причини). 

Мiсяцi розрахункового перiоду (з першого до першого числа), в яких 
застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахунко-
вого перiоду. 

Для вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу та iнших 
осiб, якi отримують грошове забезпечення, календарнi днi тимчасової непрацездат-
ностi i вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами з розрахункового перiоду не 
виключаються. 

4. Середньоденна заробiтна плата (дохiд, грошове забезпечення) не може 
перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахун-
ку на один календарний день, яка обчислюється шляхом дiлення встановленого її 
розмiру в останньому мiсяцi розрахункового перiоду на середньомiсячну кiлькiсть 
календарних днiв (30, 44). 

5. У разi коли середня заробiтна плата (дохiд, грошове забезпечення) обчислю-
ється вiдповiдно до пунктiв 9, 10, 12, 20, 28 i 29 цього Порядку, середньоденна 
заробiтна плата (дохiд, грошове забезпечення) за один календарний день 
визначається шляхом дiлення тарифної ставки (посадового окладу), мiнiмальної 
заробiтної плати або їх частини (у разi, коли особа працює у режимi неповного 
робочого дня чи тижня), двократного розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 
середньомiсячну кiлькiсть календарних днiв (30, 44). 

6. У разi коли страховi виплати призначаються виходячи з розмiру середньо-
мiсячної заробiтної плати (доходу), середньомiсячна заробiтна плата (дохiд) 
обчислюється шляхом множення середньої заробiтної плати (доходу) за один 
календарний день на середньомiсячну кiлькiсть календарних днiв (30, 44). 

Особливостi обчислення середньої заробiтної плати (доходу, грошового 
забезпечення) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробiття та для 
добровiльно застрахованих осiб за всiма видами соцiального страхування 

7. Розрахунковим перiодом, за який обчислюється середня заробiтна плата 
(дохiд, грошове забезпечення), є 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю 
настання страхового випадку (для розрахунку допомоги по безробiттю — реєстрацiї 
особи в державнiй службi зайнятостi як безробiтної). 
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8. Для застрахованих осiб, у яких зберiгається право на допомогу по без робіт-
тю пiсля перерви страхового стажу з поважних причин вiдповiдно до частини 
першої статтi 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне 
страхування на випадок безробiття», у розрахунковий перiод не враховуються повнi 
мiсяцi перерви страхового стажу. 

9. Якщо у розрахунковому перiодi перед настанням страхового випадку 
застрахована особа з поважних причин не мала заробiтку (доходу, грошового 
забезпечення), середня заробiтна плата (дохiд, грошове забезпечення) обчислюється 
виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати (або її частини), встановленого законом 
на день розiрвання трудового договору, припинення пiдприємницької або iншої 
дiяльностi, пов’язаної з одержанням доходу безпосередньо вiд такої дiяльностi — для 
страхування на випадок безробiття, на день настання страхового випадку для 
добровiльно застрахованих осiб за страхуванням з тимчасової втрати працездатностi та 
на день настання права на страхову виплату для добровiльно застрахованих осiб за 
страхуванням вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання. 

10. Для розрахунку виплат за страхуванням вiд нещасного випадку на вироб-
ництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, 
добровiльно застрахованим особам, якi у розрахунковому перiодi вiдпрацювали iз 
сплатою єдиного внеску та/або страхових внескiв менше 180 календарних днiв, 
середнiй дохiд визначається виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати, 
встановленого законом на день настання права на страхову виплату. 

Для розрахунку виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатностi добровiльно застрахованим особам, якi протягом дванадцяти мiсяцiв 
перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообо-
в’язкового державного соцiального страхування мають страховий стаж менше шес-
ти мiсяцiв, середнiй дохiд обчислюється: 

для розрахунку допомоги по тимчасовiй непрацездатностi — виходячи з 
розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленого законом у мiсяцi настання 
страхового випадку; 

для розрахунку допомоги по вагiтностi та пологах — виходячи з розмiру 
доходу, на який нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соцiальне страхування, але не вище двократного розмiру мiнiмальної заробiтної 
плати, встановленого законом у мiсяцi настання страхового випадку. 

Особливостi обчислення середньої заробiтної плати для розрахунку виплат за 
страхуванням вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворюван-
ня, якi спричинили втрату працездатностi (крiм допомоги по тимчасовiй неправе-
здатностI) 

11. Розрахунковим перiодом, за який обчислюється середня заробiтна плата, є 
12 календарних мiсяцiв за мiсцем роботи, де стався страховий випадок, починаючи 
з мiсяця, що передує мiсяцю настання страхового випадку. 

Якщо застрахована особа перебувала у трудових вiдносинах менше нiж 12 
календарних мiсяцiв за мiсцем роботи, де стався страховий випадок, середня 
заробiтна плата обчислюється за фактично вiдпрацьованi календарнi мiсяцi (з 
першого до першого числа). 
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У разi коли застрахована особа перебувала у трудових вiдносинах менше нiж 
календарний мiсяць за мiсцем роботи, де стався страховий випадок, середня 
заробiтна плата обчислюється за фактично вiдпрацьований час (календарнi днI) 
перед настанням страхового випадку. 

12. Якщо у розрахунковому перiодi перед настанням страхового випадку 
застрахована особа з поважних причин не мала заробiтку або страховий випадок 
настав у перший день роботи, середня заробiтна плата визначається виходячи з 
тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання 
права на страхову виплату. У разi коли тарифна ставка (посадовий оклад) не 
встановлена та вiдповiднi данi вiдсутнi, розрахунок проводиться виходячи з розмiру 
мiнiмальної заробiтної плати (або її частини), встановленого законом на день 
настання права на страхову виплату. 

13. Середня заробiтна плата обчислюється за тiєю професiєю (посадою, 
розрядом, роботою) на пiдприємствi (в цеху, на дiльницi, дiлянцI), за якою 
застрахована особа працювала до моменту ушкодження здоров’я i за якою ме-
дико-соцiальною експертною комiсiєю їй встановлено стiйку втрату професій-
ної працездатностi. 

14. У разi коли на дату встановлення медико-соцiальною експертною комiсiєю 
ступеня втрати застрахованою особою професiйної працездатностi або коли з дня 
смертi потерпiлого до настання права на страховi виплати минуло бiльше року з дня 
настання страхового випадку, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з 
розмiру заробiтної плати застрахованої особи перед настанням нещасного випадку на 
виробництвi або перед звiльненням з роботи (переходом на iншу роботу), з якою 
пов’язане професiйне захворювання, з урахуванням її коригування, що проводиться 
робочим органом виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування, за формулою: 

З = З (н) × С ÷ М, 
де 
З - середньомiсячна заробiтна плата застрахованої особи, у гривнях; 
З(н) - середньомiсячна заробiтна плата найманих працiвникiв, зайнятих в 

економiцi України, за календарний рiк, що передує року, з якого призначається 
страхова виплата; 

С - сума коефiцiєнтiв заробiтної плати застрахованої особи за кожний мiсяць 
розрахункового перiоду (К1 + К2 + К3 +...); 

К — коефiцiєнт заробiтної плати застрахованої особи за кожний мiсяць у 
розрахунковому перiодi, який визначається за формулою: 

К = З(в) ÷ З(с), 
де 
З(в) - заробiтна плата застрахованої особи, з якої сплачено страховi внески за 

мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати; 
З(с) - середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв, зайнятих в економiцi 

України, за мiсяць, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати; 
М - кiлькiсть календарних мiсяцiв у розрахунковому перiодi. 
У разi коли у розрахунковому перiодi є мiсяць (мiсяцI), в якому повнiстю 

вiдсутня заробiтна плата у зв’язку з: 
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поважною причиною, — такий мiсяць (мiсяцI) виключається з розрахункового 
перiоду, тобто сума коефiцiєнтiв за розрахунковий перiод дiлиться на 11 (або на 
меншу кiлькiсть) мiсяцiв; 

причиною, не вiднесеною цим Порядком до поважної, — такий мiсяць не 
виключається з розрахункового перiоду, тобто сума коефiцiєнтiв за розрахунковий 
перiод дiлиться на 12 або на кiлькiсть мiсяцiв у конкретному розрахунковому 
перiодi. 

15. У разi вiдсутностi на момент призначення страхових виплат вiдомостей 
про середньомiсячну заробiтну плату найманих працiвникiв, зайнятих в економiцi 
України, за попереднiй рiк береться фактична середньомiсячна заробiтна плата 
таких працiвникiв за мiсяцi попереднього року з подальшим перерахунком її пiсля 
надходження даних про середньомiсячну заробiтну плату зазначених працiвникiв за 
календарний рiк, що передує року, з якого призначається страхова виплата. 

16. Якщо у мiсяцi, за який розраховується коефiцiєнт заробiтної плати, застра-
хована особа працювала неповний календарний мiсяць з поважних причин, середня 
заробiтна плата працiвникiв, зайнятих в економiцi України, застосовується пропор-
цiйно фактичнiй кiлькостi вiдпрацьованих календарних днiв у такому мiсяцi. 

17. У разi подання застрахованою особою для призначення страхових виплат 
довiдки про заробiтну плату за перiод до 1 сiчня 1992 р. пiд час обчислення коефi-
цiєнта заробiтної плати середня заробiтна плата за рiк у вiдповiдному перiодi 
вважається середньомiсячною заробiтною платою працiвникiв, зайнятих в економi-
цi України, за вiдповiдний рiк. 

18. Вiдомостi про середню заробiтну плату працiвникiв, зайнятих в економiцi 
України, за роками та мiсяцями вiдповiдного року доводяться до вiдома робочих 
органiв виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування виконавчою дирекцiєю 
зазначеного Фонду на пiдставi даних Держстату. 

19. У разi коли на час звернення за страховою виплатою документи про заро-
бiтну плату застрахованої особи до ушкодження здоров’я не збереглися, середня 
заробiтна плата обчислюється виходячи з розмiру середньої заробiтної плати, що 
склалася на час звернення за вiдповiдною професiєю (посадою). За вiдсутностi на 
пiдприємствi вiдповiдної професiї (посади) середня заробiтна плата обчислюється 
виходячи з розмiру середньої заробiтної плати за аналогiчною професiєю (поса-
дою), що склалася на час звернення на пiдприємствi, на якому працювала застрахо-
вана особа, але не менше розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленого зако-
ном на день настання права на страхову виплату. 

20. У разi вiдсутностi у потерпiлого на час звернення за страховою виплатою 
довiдки про його заробiтну плату у зв’язку з лiквiдацiєю пiдприємства, установи 
або органiзацiї середня заробiтна плата обчислюється виходячи з дiючої на час 
звернення мiсячної тарифної ставки (посадового окладу) за вiдповiдною або анало-
гiчною професiєю (посадою) в галузi, але не менше розмiру мiнiмальної заробiтної 
плати, встановленого законом на день настання права на страхову виплату. 

21. У разi ушкодження здоров’я в перiод виробничого навчання (практики) для 
призначення застрахованiй особi страхових виплат середня заробiтна плата 
обчислюється виходячи з встановленої на пiдприємствi тарифної ставки (посадово-
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го окладу) за тiєю професiєю (спецiальнiстю), яку така особа здобувала, але не 
нижче тарифної ставки найменшого розряду за вiдповiдною професiєю. 

22. Якщо у перiод виробничого навчання (практики) застрахована особа отри-
мувала заробiтну плату, середня заробiтна плата для призначення страхових виплат 
обчислюється (за її згодою) виходячи з розмiру заробiтної плати за цей перiод. За 
бажанням застрахованої особи середня заробiтна плата може бути обчислена 
виходячи з розмiру заробiтної плати до початку виробничого навчання (практики). 

23. У разi повторного ушкодження здоров’я в одного i того ж роботодавця 
середня заробiтна плата обчислюється (за бажанням потерпiлого) за вiдповiднi 
розрахунковi перiоди, що передували першому або повторному ушкодженню здо-
ров’я. Сума щомiсячної страхової виплати в такому разi призначається згiдно iз 
ступенем втрати професiйної працездатностi, що встановлюється медико-соцiаль-
ною експертною комiсiєю за сукупнiстю випадкiв ушкодження здоров’я. 

24. Якщо повторне ушкодження здоров’я застрахованої особи вiдбулося з вини 
iншого роботодавця, а ступiнь втрати професiйної працездатностi встановлено 
медико-соцiальною експертною комiсiєю за сукупнiстю випадкiв ушкодження 
здоров’я, середня заробiтна плата для щорiчного її коригування та перерахування 
страхових виплат обчислюється виходячи з розмiру заробiтної плати в розрахун-
кових перiодах перед настанням страхових випадкiв пропорцiйно встановленому 
ступеню втрати професiйної працездатностi за кожним страховим випадком. 

Особливостi обчислення середньої заробiтної плати для призначення допомоги 
по вагiтностi та пологах, допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, а також оплати 
перших п’яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв роботодавця 

25. Розрахунковим перiодом, за який обчислюється середня заробiтна плата, є 
12 календарних мiсяцiв перебування у трудових вiдносинах (з першого до першого 
числа) за останнiм основним мiсцем роботи застрахованої особи, що передують 
мiсяцю, в якому настав страховий випадок; для осiб, у яких через деякий час 
погiршився стан здоров’я у зв’язку з ранiше отриманим ушкодженням здоров’я 
внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання, — 
перед настанням тимчасової непрацездатностi. 

26. Якщо застрахована особа перебувала у трудових вiдносинах менше 12 
календарних мiсяцiв за останнiм основним мiсцем роботи, розрахунковий перiод 
визначається за фактично вiдпрацьованi календарнi мiсяцi (з першого до першого 
числа). 

27. У разi коли застрахована особа перебувала у трудових вiдносинах менше 
нiж календарний мiсяць за останнiм основним мiсцем роботи, розрахунковий перiод 
визначається за фактично вiдпрацьований час (календарнi днI) перед настанням 
страхового випадку. 

28. Якщо у розрахунковому перiодi перед настанням страхового випадку 
застрахована особа з поважних причин не мала заробiтку або страховий випадок 
настав у перший день роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовiй неправе-
здатностi, в тому числi внаслiдок захворювання або травми, що пов’язанi з нещас-
ним випадком на виробництвi та професiйним захворюванням), середня заробiтна 
плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, 
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встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадо-
вий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розмiру 
мiнiмальної заробiтної плати (або її частини), встановленого законом на день 
настання страхового випадку. 

29. Якщо протягом дванадцяти мiсяцiв перед настанням страхового випадку за 
даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страху-
вання застрахована особа має страховий стаж менше шести мiсяцiв, середня заро-
бiтна плата визначається для розрахунку: 

допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (крiм тимчасової непрацездатностi 
внаслiдок захворювання або травми, що пов’язанi з нещасним випадком на 
виробництвi та професiйним захворюванням), оплати перших п’яти днiв тимчасової 
непрацездатностi за рахунок коштiв роботодавця — виходячи з нарахованої заро-
бiтної плати, з якої сплачуються страховi внески, але в розрахунку на мiсяць не 
вище за розмiр мiнiмальної заробiтної плати, встановлений законом у мiсяцi 
настання страхового випадку; 

допомоги по вагiтностi та пологах — виходячи з нарахованої заробiтної плати, 
з якої сплачуються страховi внески, але в розрахунку на мiсяць не вище дво-
кратного розмiру мiнiмальної заробiтної плати та не менше за розмiр мiнiмальної 
заробiтної плати, встановлений законом у мiсяцi настання страхового випадку. 

30. У разi коли на момент настання страхового випадку застрахована особа 
працює за сумiсництвом, обчислення середньої заробiтної плати здiйснюється 
страхувальниками окремо за основним мiсцем роботи та за сумiсництвом. 
Розрахунковий перiод у такому разi визначається за кожним мiсцем роботи окремо. 

Страховi виплати та оплата перших п’яти днiв тимчасової непрацездатностi за 
рахунок коштiв роботодавця здiйснюються на пiдставi копiї виданого в 
установленому порядку листка непрацездатностi, засвiдченої пiдписом керiвника i 
скрiпленої печаткою за основним мiсцем роботи, та довiдки про середню заробiтну 
плату за основним мiсцем роботи. Якщо особа працює на кiлькох роботах за 
сумiсництвом, додатково додаються довiдки про середню заробiтну плату за 
мiсцями роботи за сумiсництвом. 

У такому разi сумарна заробiтна плата, з якої розраховуються виплати, за 
мiсяцями розрахункового перiоду за основним мiсцем роботи та за мiсцем 
(мiсцями) роботи за сумiсництвом не може перевищувати розмiру максимальної 
величини бази нарахування єдиного внеску. 

Порядок надання вiдомостей для обчислення середньої заробiтної плати 
(доходу, грошового забезпечення) 

31. Середня заробiтна плата (дохiд) для призначення допомоги по безробiттю, 
для страхових виплат за страхуванням вiд нещасного випадку на виробництвi та 
професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi (крiм допомоги 
по тимчасовiй непрацездатностI), та для призначення страхових виплат для 
добровiльно застрахованих осiб обчислюється робочими органами фондiв 
загальнообов’язкового державного соцiального страхування з використанням даних 
реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соцiального страхування. 
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32. Середня заробiтна плата для розрахунку допомоги по вагiтностi та пологах 
i допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, оплати перших п’яти днiв тимчасової 
непрацездатностi за рахунок коштiв роботодавця обчислюється роботодавцями на 
пiдставi вiдомостей, що включаються до звiту про суми нарахованої заробiтної 
плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсацiї) застрахованих осiб 
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне 
страхування, що подаються до ДФС. 

33. У разi коли вiдомостi про застрахованих осiб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соцiального страхування не мiстять усiх 
необхiдних даних для обчислення середньої заробiтної плати (винагороди за 
цивiльно-правовими договорами), такi данi за вiдповiднi перiоди надаються 
роботодавцем протягом п’яти робочих днiв за зверненням органiв фондiв 
загальнообов’язкового державного соцiального страхування або застрахованої 
особи за формою згiдно з додатком. 

34. Вiдомостi, необхiднi для обчислення середньоденного грошового забезпе-
чення вiйськовослужбовцям та iншим особам, якi отримують грошове забезпечен-
ня, надаються за зверненням застрахованої особи вiйськовими комiсарiатами, де 
такi особи перебувають на облiку, або вiйськовими частинами, пiдприємствами, 
установами, органiзацiями, органами, де такi особи проходили службу, протягом 
п’яти робочих днiв за формою згiдно з додатком. 

 
Приклади обчислення середньої заробiтної плати (доходу) за видами 

загальнообов’язкового державного соцiального страхування затверджуються 
Мiнсоцполiтики. 

Мiсяцi 
розрахункового 

перiоду 
(зазначити 

назву мiсяцiв) 

Кiлькiсть 
календарних (на 
вимогу Фонду 
соцiального 
страхування 
України — 

робочих) днiв у 
розрахунковому 

перiодi, за 
винятком 

календарних 
днiв, не 

вiдпрацьованих з 
поважних 
причин 

Заробiтна 
плата 

(грошове 
забезпечення, 
винагорода за 
цивiльно-
правовим 

договором), на 
яку 

нараховано 
єдиний внесок 

та/або 
страховi 
внески 

Сума 
страхових 

внескiв та/або 
єдиного 
внеску, 
сплачена 

застрахованою 
особою, 
гривень 

Розмiр єдиного 
внеску для 

вiдповiдної категорiї 
застрахованих осiб 
згiдно iз Законом 

України «Про збiр та 
облiк єдиного внеску 

на 
загальнообов’язкове 
державне соцiальне 

страхування», 
вiдсоткiв 
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Порівняльна таблиця нарахування лікарняних до 2016 і після  
До 04. 07.2015 р. 

(постанова КМУ №162 від 04. 06.2014р) 
З 04. 07.2015 р. 

(постанова КМУ №439 від 26.06.2015р) 
Розрахунковий 
період 

6 місяців (з першого до 
першого числа) 

Розрахунковий 
період 

12 місяців (з першого 
до першого числа) 

Поважні 
причини, які 
впливають на 
зменшення 
розрахункового 
періоду 

В робочих днях: 
лікарняні; 
відпустка по вагітності та 
пологах; 
3. відпустка по догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку 

Поважні причини, 
які впливають на 
зменшення 
розрахункового 
періоду 

В календарних днях: 
лікарняні, 
відпустка по вагітності 
та пологах, 
відпустка по догляду за 
дитиною до досягнення 
нею трирічного віку 
Відпустка без 
збереження зарплати  

Середньоденна 
(середньогодинн
а) заробітна 
плата 

Розраховується шляхом 
ділення нарахованої 
заробітної плати в 
розрахунковому періоді на 
відпрацьований час (в 
робочих днях) 

Обчислення 
середньоденної 
зарплати 

В розрахунку на один 
календарний 
день(святкові та 
неробочі дні не 
виключаються) 

Середньоденна 
заробітна плата 
сумісникам 

Розраховується шляхом 
ділення заробітної плати, 
нарахованої за сумісництвом, 
на відпрацьований час за 
основним місцем роботи  

Розрахунковий 
період і середня 
зарплата 
сумісників 

Окремо розраховується 
за кожним місцем 
роботи 

Разові премії та 
матеріальні 
допомоги, з яких 
утримуються 
внески 

Включаються пропорційно 
відпрацьованому часу в 
відповідному періоді 

Разові премії та 
матеріальні 
допомоги, з яких 
утримуються 
внески 

Включаються у 
повному обсязі до 
розрахунку 
 

 

http://byhgalter.com/ru/chi-maye-pravo-na-dopomogu-simya-pomerlogo-pidpriyemcya/
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Додаток	12	
 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 

 
ПОРЯДОК  

обчислення середньої заробітної плати  
I. Загальні положення 

1. Цей Порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у 
випадках: 

а) надання працівникам щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з 
навчанням, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або виплати їм 
компенсації за невикористані відпустки; 

б) надання працівникам творчої відпустки; 
в) виконання працівниками державних і громадських обов'язків у робочий час; 
г) переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом 

здоров'я; 
д) переведення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, на 

іншу легшу роботу; 
е) надання жінкам додаткових перерв для годування дитини; 
є) виплати вихідної допомоги; 
ж) службових відряджень; 
з) вимушеного прогулу; 
и) направлення працівників на обстеження до медичних закладів; 
і) звільнення працівників-донорів від роботи; 
ї) залучення працівників до виконання військових обов'язків; 
й) тимчасового переведення працівника у разі виробничої потреби на іншу 

нижчеоплачувану роботу; 
л) інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати провадяться 

виходячи із середньої заробітної плати. 
II. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата 
2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, 

додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпуст-
ки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані 
відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, 
що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані 
відпустки. 

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації мен-
ше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час 
роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого 
числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за неви-
користану відпустку. 

У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і середньо-
місячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні 
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місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана відповідна виплата. Працівник-
кам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох кален-
дарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактич-
но відпрацьований час. 

Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, 
середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці 
роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого 
дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу пункту 
4 цього Порядку. 

Працівникам плаваючого складу суден флоту рибної промисловості і праців-
никам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва, з ураху-
ванням значного коливання протягом року заробітної плати, в інших випадках 
збереження середньої заробітної плати вона може обчислюватись виходячи з виплат 
за 12 календарних місяців. 

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших 
поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався 
частково, виключається з розрахункового періоду. 

У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових 
окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати 
виключається з розрахункового періоду. 

У разі коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням 
посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування відбулася у період, протягом якого за працівником зберігається 
середня заробітна плата, а також коли заробітна плата у розрахунковому періоді не 
зберігається, обчислення середньої заробітної плати провадиться з урахуванням 
виплат, передбачених працівникові згідно з умовами оплати праці, що встановлені 
після підвищення посадових окладів. 

Для працівників з відрядною оплатою праці у разі відсутності оперативних 
даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду він 
може замінюватись іншим місяцем, що безпосередньо передує розрахунковому 
періоду. 

III. Виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати 
3. При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження 

включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та 
роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування 
або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досяг-
нення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; 
керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та премії за 
економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за 
підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в заробіток 
того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на 
заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок 
часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, 
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включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунково-
му періоді. У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано 
не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення 
середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропор-
ційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. 

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років 
включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного 
місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за 
попередній календарний рік. 

Усі виплати включаються в розрахунок середньої заробітної плати у тому 
розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, 
стягнення аліментів тощо, за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, 
засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі. 

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної 
відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додат-
кової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані 
відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються 
виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час 
попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, 
службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою неправе-
здатністю 

4. При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження 
згідно з чинним законодавством, не враховуються: 

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не 
входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, 
розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та 
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових 
окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсут-
нього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними 
заступниками); 

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна 
допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо); 

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за 
проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість 
добових); 

г) премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадже-
нню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і 
технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних 
металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, авто-
мобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за 
винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у 
складі премій за результати господарської діяльності); 

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, кон-
курсах тощо; 
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е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати; 
є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що 

сплачується за авторським договором; 
ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів інди-

відуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та ліку-
вально-профілактичного харчування; 

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до 
санаторіїв і будинків відпочинку; 

и) виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і 
бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо; 

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних 
послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування; 

ї) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для 
яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством); 

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим 
ушкодженням здоров'я; 

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і 
вкладами членів трудового колективу в майно підприємства; 

л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з 
порушенням термінів її виплати. 

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці, крім 
перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого 
зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громад-
ських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у 
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. 

В інших випадках, коли нарахування проводяться виходячи із середньої 
заробітної плати, працівник не мав заробітку, не з вини працівника, розрахунки 
проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, 
посадового (місячного) окладу. 

IV. Порядок розрахунку виплат у всіх випадках збереження заробітної 
плати 

5. Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати 
провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати. 

7. Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку 
з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, 
або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в 
календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед 
наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на 
відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за 
винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний 
результат перемножується на число календарних днів відпустки. 

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України), які 
припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не 
включаються і не оплачуються. 
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8. Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за 
останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годин-
ного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним 
законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. 
Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за 
фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі (календарні) дні на число 
відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним зако-
нодавством, - на число календарних днів за цей період. 

У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як роз-
рахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шля-
хом множення середньоденної заробітної плати, розрахованої згідно з абзацом пер-
шим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому 
періоді. 

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного 
числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи 
підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законо-
давства. 

10. У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на під-
приємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за 
рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як розрахунковому 
періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній 
заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються 
при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення 
коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в 
організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з 
урахуванням їх фінансових можливостей. 

Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунковому 
періоді, за встановленим у пунктах 6, 7 і 8 розділу IV порядком визначається 
середньоденний (годинний) заробіток. У випадках, коли підвищення тарифних 
ставок і окладів відбулось у періоді, протягом якого за працівником зберігався 
середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, 
що стосується днів збереження середньої заробітної плати з дня підвищення 
тарифних ставок (окладів). 

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв'язку з 
присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу 
(посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться. 

Працівникам бюджетних установ і організацій, яким відповідно до законів 
України щомісячно перераховуються посадові оклади (ставки) до рівня не нижчого 
середньої (подвійної) заробітної плати в промисловості (народному господарстві), 
розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати, можуть 
провадитися, якщо не передбачено у колективному договорі, виходячі з посадового 
окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов'язана з відповідними 
виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок. 
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Додаток	13	
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 Про відпустки 

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, 
тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, 
зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво 

важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. 
Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Законодавство про відпустки 
Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Консти-

туцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими 
законами та нормативно-правовими актами України. Стаття 2. Право на відпустки 

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових 
відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм Влас-
ності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим 
договором у фізичної особи (далі - підприємство). Іноземні громадяни та особи без 
громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з 
громадянами України. Право на відпустки забезпечується: 

гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її 
період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передба-
чених цим Законом; 

забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передба-
чених статтею 24 цього Закону.  

Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення 
За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення 

трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним 
звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. 

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового 
договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли 
час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому 
випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.  

Стаття 4. Види відпусток 
Установлюються такі види відпусток: 
1)щорічні відпустки: 
основна відпустка (стаття 6 цього Закону); 
додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці 

(стаття 7 цього Закону); додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 
цього Закону); 

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 
2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15 цього Закону); 
3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону); 
3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 16-1 цього Закону); 
4) соціальні відпустки: 
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відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього Закону); 
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 

18 цього Закону); 
відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону); 
додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону); 
5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 цього Закону). 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть 
установлюватись нші види відпусток. 

Стаття 5. Визначення тривалості відпусток 
Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та нор-

мативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи 
розраховується в календарних днях. Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу 
законів про працю України) при визначенні тривалості щорічних відпусток та 
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону), не 
враховуються. 

Р о з д і л II ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ  
Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість 
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 

календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення 
трудового договору. 

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, 
електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих 
роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-
монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та багаченні 
корисних копалин надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних 
дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не 
більше 28 календарних днів. 

Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і 
рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка три-
валістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і 
рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарних дні із збільшенням на 4 
календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше. 

Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних 
заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських 
господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших 
підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 
календарних днів за Списком робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом 
Міністрів України. 

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щоріч-
на основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам 
гірничорятувальних частин - 24 календарних дні із збільшенням за кожних два 
відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 
Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педа-
гогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-
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педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна 
відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабіне-
том Міністрів України. 

Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 кален-
дарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів. Особам віком до вісім над-
цяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. 

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається 
пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних 
галузей затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не поши-
рюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється іншими актами 
законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену 
частинами першою, сьомою і восьмою цієї статті. Стаття 7. Щорічна додаткова 
відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість Щорічна 
додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 
календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним 
впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, 
професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. 

Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, вста-
новлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації 
робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її 
тривалість 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: 
1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним 

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особивих 
природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для 
здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, про-
фесій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України; 

2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних 
днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним догові-
ром, угодою. 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер 
праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу 
зайнятості працівника в цих умовах.  

Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку 
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 6 цього 

Закону), зараховуються: 
1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу) 

протягом робочого року, за який надається відпустка; 
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з законо-

давством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або 
частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого 
незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу); 
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3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце 
роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному 
страхуванню, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку; 

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце 
роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному 
статтями 25 і 26 цього Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної 
плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо 
дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - до досягнення 
дитиною шістнадцятирічного віку; 

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на 
денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів; 

6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку із 
змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, 
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або 
штату працівників; 

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством. 
До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (статті 7 та 8 

цього Закону), зараховуються: 1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими 
умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах 
не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного 
виробництва, цеху, професії або посади; 

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, 
важкими умовами і за особливий характер праці; 

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на 
легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих 
факторів. 

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або 
частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них 
грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та 
додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за 
попереднім місцем роботи. 

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток 
Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 

частини першої статті 8 цього Закону, надається понад щорічну основну відпустку 
за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової відпустки 
з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України. 

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись 
одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може 
перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірни-
чих роботах, - 69 календарних днів. 

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким 
розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. 
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Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної трива-
лості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної 
роботи на даному підприємстві. 

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення 
шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропор-
ційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною 
сьомою цієї статті. 

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням 
працівника надаються: 

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а 
також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 

2) інвалідам; 
3) особам віком до вісімнадцяти років; 
4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та 

пологами; 
5) особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернат-

тивної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті 
на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця прожи-
вання; 

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; 
7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають 

приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, 
курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; 

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або 
частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації; 

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбу-
латорно-курортного) лікування; 

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 
11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудо-

вим договором. Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 
закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна 
відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження 
дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За 
наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо 
для супроводження кожної дитини. Щорічні відпустки за другий та наступні роки 
роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого 
року. 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються 
власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом 
первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до 
відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси вироб-
ництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. 
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Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених 
графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним 
органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку 
відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік відпусток, що 
надаються працівникам. Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для 
нього час надаються: 

1) особам віком до вісімнадцяти років; 
2) інвалідам; 
3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; 
4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 
5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опіку-

нам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного 
або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 
7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; 
8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а 

також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту"; 

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 
10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або 

трудовим договором. 
Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціаліс-

там навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні ро-
бочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від вироб-
ництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення 
настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, 
часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених нав-
чальною програмою. 

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) 
школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх 
школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб 
вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах. 

Працівникам художньо-постановочної частини і творчим працівникам театрів 
щорічні відпустки повної тривалості надаються в літній період у кінці театрального 
сезону незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки 
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший 

період у разі: 
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового 

повідомлення працівника про час надання відпустки (частина десята статті 10 цього 
Закону); 
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2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробіт-
ної плати працівнику за час щорічної відпустки (частина перша статті 21 цього 
Закону). 

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена 
в разі: 

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому 
порядку; 

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно 
з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із 
збереженням заробітної плати; 

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням. 
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, 

як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою 
працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової органі-
зації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво 
трудовим колективом органом у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше 
обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи 
підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 кален-
дарних днів буде використана в поточному робочому році. 

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання 
встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним 
органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, 
настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки 
надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін 
переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 цього Закону. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох 
років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 
вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки 
за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці. 

Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки 
Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини 

будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не 
менше 14 календарних днів. 

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як 
правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення 
робочого року, за який надається відпустка. 

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише 
для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх 
наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування 
майна підприємства з додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших 
випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки 
його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату 
невикористаної частини відпустки. 
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Р о з д і л III ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. 
ТВОРЧА ВІДПУСТКА. ВІДПУСТКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В 

ЗМАГАННЯХ 
Стаття 13. Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах 
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загально-

освітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами 
навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка 
на період складання: 

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів; 
2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні; 
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних 

днів без урахування вихідних. 
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, 

надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 кален-
дарних днів. 

Стаття 14. Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчаль-
них закладах 

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-
технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для 
підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів 
протягом навчального року. 

Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, 
навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих 
навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додат-
кові оплачувані відпустки: 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 
заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих 
навчальних закладах: 

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 
календарних днів, 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 
календарних днів, 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних 
днів; 

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 
заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих 
навчальних закладах: 

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 
календарних днів, 

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 
календарних днів, 

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних 
днів; 
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3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 
незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів; 

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які 
навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами 
навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних 
закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці. 

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають 
другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у 
навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що 
мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як 
для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального 
закладу відповідного рівня акредитації. 

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів 
надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 
календарних днів на кожний іспит. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та 
успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом 
чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його 
в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. 

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та 
заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законо-
давством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням. 

Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвер-
тою цієї статті, надаються впродовж навчального року. 

Стаття 15-1. Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням 
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних 

профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів. 

Стаття 16. Творча відпустка 
Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, 

написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлю-

ються Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях 
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які 

беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та 

участі в змаганнях встановлюються Кабінетом Міністрів України. 
Р о з д і л IV СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ 

Стаття 17. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у 

зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: 
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1) до пологів - 70 календарних днів; 
2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народжен-

ня двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. 
Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового 

будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів 
(70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення 
дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх 
розсуд. 

Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку 

Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням 
жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку. 

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково 
оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за 
дитиною більшої тривалості. 

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком ди-
тини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або 
особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків. 

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у період 
перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на 
умовах неповного робочого часу або вдома. 

При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період 
відпустки для догляду за дитиною. 

Стаття 18-1. Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини 
Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених 

батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана 
відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 
календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і 
неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини 
(якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). 

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням 
дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох 
місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. 

Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей 
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-

інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без 
матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а 
також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається 
щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без 
урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України. 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 
тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

Стаття 20. Порядок надання соціальних відпусток 
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Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно 
і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і 
більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від 
кількості днів, фактично використаних до пологів. 

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений 
ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно 
від тривалості її роботи в поточному робочому році. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
надається за заявою жінки або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього 
Закону, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється 
наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які 
усиновили чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, 
прийомних батьків), відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері 
дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і 
виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати). 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не 
надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім 
прийомних дітей у прийомних сім'ях). 

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за 
заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та 
оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. 

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні 
відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, 
встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на 
інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону. 

Р о з д і л V ОПЛАТА ВІДПУСТОК 
Стаття 21. Порядок оплати відпусток 
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за 

три дні до її початку. 
Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, 

додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки у зв'язку з 
усиновленням дитини, відпустки для підготовки та участі в змаганнях, додаткової 
відпустки працівникам, які мають дітей, та компенсації за невикористані відпустки, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Працівникам, які мають право на соціальні відпустки, передбачені статтями 17 
і 18 цього Закону, виплачується державна допомога на умовах, передбачених 
Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

Стаття 22. Відрахування із заробітної плати за час відпустки 
У разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже 

одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або 
уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні 
відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. 
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Відрахування, передбачене частиною першою цієї статті, не провадиться, 
якщо працівник звільняється з роботи у зв'язку з: 

1) призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на 
альтернативну (невійськову) службу; 

2) переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або 
переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України; 

3) відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підпри-
ємством, а також відмовою від продовження роботи у зв'язку з істотною зміною 
умов праці; 

4) змінами в організації виробництва та праці, в тому числі ліквідацією, 
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або 
штату працівників; 

5) виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджають 
продовженню даної роботи; 

6) нез'явленням на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової 
непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, якщо 
законодавством не встановлено більш тривалий термін збереження місця роботи 
(посади) при певному захворюванні; 

7) поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
8) направленням на навчання; 
9) виходом на пенсію. 
Відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі смерті 

працівника не провадиться. 
Стаття 23. Кошти на оплату відпусток 
Витрати, пов'язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 

15, 15-1, 16, 18-1 і 19 цього Закону, здійснюються за рахунок коштів підприємств, 
призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої 
працюють за трудовим договором працівники. 

В установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, 
оплата відпусток провадиться із бюджетних асигнувань на їх утримання. 

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, 
трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після 
сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів 
фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівникки. В установах і 
організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток 
провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел. 

Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дити-
ною до досягнення нею рирічного віку провадиться з коштів державного соціаль-
ного страхування. 

Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки 
У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не 

використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки праців-
никам, які мають дітей. 
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У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних 
працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не 
менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні 
щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості. 

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова 
компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням 
повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник. 

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою 
компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових 
відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. 

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою 
компенсацією не допускається. У разі смерті працівника грошова компенсація за не 
використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки 
працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям. 

Р о з д і л VI ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається праців-

никові в обов'язковому порядку 
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається 

в обов'язковому порядку: 
1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей 
віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів 
щорічно; 

2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, - 
тривалістю до 14 календарних днів; 

3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині 
першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - 
тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення 
дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; 

3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, 
для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на 
відповідній території; 

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та 
особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - 
тривалістю до 21 календарного дня щорічно; 

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних 
днів щорічно; 

7) інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно; 
8) особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів; 
9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка 

(дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - 
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тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 
місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без 
урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; 

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за 
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - 
тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів; 

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – трива-
лістю, визначеною у медичному висновку; 

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - 
тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до 
місцезнаходження навчального закладу та назад; 

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з 
відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без 
відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план 
підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого 
навчального закладу або закладу науки і назад; 

14) сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи; 
15) ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 
16) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну 

основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову 
компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному 
підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи; 

17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 
закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без 
урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального 
закладу та у зворотному напрямі. 

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається 
окремо для супроводження кожної дитини. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, 
протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від 
роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. 

Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін 
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися 

відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між 
працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 
календарних днів на рік. 

Р о з д і л VII ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПУСТКИ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ 
Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про 

відпустки 
Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюють спеціально 

уповноважені на те державні органи та інспекції, які є незалежними у своїй 
діяльності від власника або уповноваженого ним органу. 
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Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах 
своєї компетенції центральні та місцеві органи державної виконавчої влади та 
профспілкові органи. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про 
відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими 
йому прокурорами. 

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки 
Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть 

відповідальність згідно з законодавством. 
Р о з д і л VIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток 
Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, 

встановленому законодавством про працю. 
 
Президент України Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР 
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Додаток	14	
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про оплату праці 

 Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці 
працівників, які перебувають трудових відносинах, на підставі трудового договору з 
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання 
(далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і 
договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення 
відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати. 

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Заробітна плата 
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, 

яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства. 

Стаття 2. Структура заробітної плати 
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних 
розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає 
доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законо-
давством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у 
формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і 
положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не перед-
бачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені 
зазначеними актами норми. 

Стаття 3. Мінімальна заробітна плата 
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата 
за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). 

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочу-
вальні та компенсаційні виплати. 

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою 
на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та 
фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. 

Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці 
Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств 

є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. 
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Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це кошти, які виді-
ляються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок 
господарської діяльності та з інших джерел. 

Об'єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, які 
формуються згідно з їх статутами. 

Стаття 5. Система організації оплати праці 
Організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших 

нормативних актів; генеральної угоди на національному рівні; галузевих 
(міжгалузевих), територіальних угод; колективних договорів; трудових договорів. 

Суб'єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого 
самоврядування; роботодавці, організації роботодавців, об’єднання організацій 
роботодавців або їх представницькі органи; професійні спілки, об'єднання 
професійних спілок або їх представницькі органи; працівники. 

Стаття 6. Тарифна система оплати праці 
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні 

сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характер-
ристики (довідники). 

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно 
від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами 
тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної 
плати. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: 
тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що 

перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок 

(посадових окладів). 
Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляються Міністер-

ством праці України. 
Стаття 7. Законодавство про оплату праці 
Законодавство про оплату праці ґрунтується на Конституції України і скла-

дається з Кодексу законів про працю України, цього Закону, Закону України "Про 
колективні договори і угоди", Закону України "Про підприємства в Україні" та 
інших актів законодавства України. 

Р о з д і л II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці 
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх 

форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та 
інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, 
працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з 
бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників. 

Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються 
з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених 
частиною третьою цієї статті, та частиною першою статті 10 цього Закону. 
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Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати 
Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб 

працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормаль-
ного функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я 
набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та 
мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і 
культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної 
плати, продуктивності праці та рівня зайнятості. 

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної 
плати 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою 
України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у 
законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шля-
хом переговорів, представників професійних спілок, роботодавців, які об'єдналися 
для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та перегля-
дається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено в разі зменшення 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та 
нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до закону 
про Державний бюджет України на відповідний рік. 

Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх 
встановлення 

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в 
оплаті праці, визначаються генеральною угодою. 

Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці 
Норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та 

вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при 
виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників 
молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і 
гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних 
обов'язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження 
в медичний заклад; для переведених за станом здоров'я на легшу нижче оплачувану 
роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв'язку з виробничою не обхідніс-
тю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених 
на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або 
навчання інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації 
працівникам в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, 
роботи у польових умовах тощо встановлюються Кодексом законів про працю 
України та іншими актами законодавства України. 

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою цієї статті та 
Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями. 
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Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з 
бюджету 

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, 
здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних 
асигнувань. 

Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і організацій, що 
фінансуються з бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом. 

Р о з д і л III ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 
Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці 
Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на 

основі системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), 
галузевому (галузева (міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) 
та локальному (колективний договір) рівнях відповідно до законів. 

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, 
визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, 
але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися 
лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном 
не більш як шість місяців. 

Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і 
гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) 
і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не 
укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом пер-
винної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє 
інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим 
на представництво органом. 

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, 
посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород 
встановлюються з урахуванням вимог, передбачених частиною першою цієї статті. 

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому по-
рядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань 
щодо оплати праці. 

Стаття 16. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, яким з 
бюджету виділяються дотації 

На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отри-
мують дотації з бюджету, організація оплати праці здійснюється відповідно до 
статті 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку 
сум дотацій та власних доходів з урахуванням умов, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. 

Стаття 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають 
послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі) 
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Для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підроз-
ділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності 
галузі (підгалузі), умови оплати праці встановлюються в колективному договорі з 
дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці 
підрозділи належать за характером виробництва, та в актах чинного законо-
давства. 

Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад 
Розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад 

встановлюються на умовах, визначених колективним договором, з дотриманням 
гарантій, встановлених законодавством і генеральною, галузевою, (міжгалузевою) і 
територіальною угодами. 

Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом 
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за 

фактично виконану роботу. 
Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств виз-

начаються Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 20. Оплата праці за контрактом 
Оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на підставі чинного 

законодавства, умов колективного договору і пов'язана з виконанням умов 
контракту. 

Р о з д і л IV ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗАХИСТ 
Стаття 21. Права працівника на оплату праці 
Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і 

колективного договору на підставі укладеного трудового договору. 
Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим 

договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм 
виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених 
чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника. 

Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від похо-
дження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, 
мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи 
іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання. 

Стаття 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці 
Суб'єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку 

приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені 
законодавством, угодами і колективними договорами. 

Стаття 23. Форми виплати заробітної плати 
Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у 

грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної 
плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забо-
роняється. 

Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встанов-
леному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком 
України. 
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Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату 
заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не 
перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професія-
ми, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є 
звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється 
Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, 

встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, пого-
дженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі 
відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим 
колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не переви-
щує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення 
періоду, за який здійснюється виплата. 

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим 
або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним 
договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом 
первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво 
трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, 
обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за 
фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) 
працівника. 

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється 
провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розва-
жальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується 
працюючим у цих закладах особам. 

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може 
здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними 
рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. 

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути 
поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. 

Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю 
заробітною платою 

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоря-
джатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. 

Забороняються відрахування із заробітної плати, метою яких є пряма чи 
непряма сплата працівником роботодавцю чи будь-якому посередникові за 
одержання або збереження роботи. 

Стаття 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати 
Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, 

передбачених законодавством. 
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не 
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може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, передбачених законодавств-
вом, - п'ятдесяти відсотків заробітної плати, що належить до виплати працівникам. 

Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, не поширюються на 
відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних 
робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір 
відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків. 

Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших 
виплат, на які згідно з законодавством стягнення не звертається. 

Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати 
Порядок обчислення середньої заробітної плати працівника у випадках, 

передбачених законодавством, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для 
обчислення пенсій середня заробітна плата визначається відповідно до Закону 
України "Про пенсійне забезпечення". 

Держава забезпечує щоквартальну підготовку і публікацію статистичних 
даних про середню заробітну плату і середню тривалість робочого часу по галузях, 
групах професій і посад, а також щорічну публікацію даних про вартість робочої 
сили. 

Стаття 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства 
У разі банкрутства підприємства чи ліквідації його у судовому порядку 

зобов'язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку 
вони повинні одержати за працю (роботу, послуги), виконану у період, що 
передував банкрутству чи ліквідації підприємства, виконуються відповідно до 
Закону України "Про банкрутство". 

Стаття 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці 
При укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець 

доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати 
заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у 
випадках, передбачених законодавством. 

Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець 
повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або 
зміни. 

Стаття 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці 
При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити 

працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці: 
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 
б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати; 
в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 
Роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконуваної 

працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому 
порядку. 

Стаття 31. Відомості про оплату праці працівника 
Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи 

особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу 
працівника. 
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Стаття 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці 
Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з 

законодавством про трудові спори. 
Стаття 33. Індексація заробітної плати 
В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна 

заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством. 
Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у 

зв'язку з затримкою термінів її виплати 
Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із пору-

шенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на 
споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законо-
давством. 

Р о з д і л V ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці 
Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах 

здійснюють: 
Міністерство праці України та його органи; 
фінансові органи; 
органи Державної податкової інспекції; 
професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси 

найманих працівників. 
Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює 

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори. 
Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформації з 

питань оплати праці. 
Зазначені державні органи мають право одержувати від суб'єктів господа-

рювання та найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати 
місця здійснення господарської діяльності під час виконання трудової функції 
такими найманими особами. 

Податковий орган має право на проведення позачергової перевірки без 
попереднього попередження платника у випадках, передбачених законодавством. 

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про плату праці 
За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до 

дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності 
згідно з законодавством. 

Президент України Л.КУЧМА  
м. Київ, 24 березня 1995 року N 108/95-ВР 
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Додаток	15	
 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління 
Національного банку України 15.12. 2004  

N 637 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

13 січня 2005 р. за N 40/10320 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

ВИТЯГ 
Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України "Про 

Національний банк України" (679-14), визначає порядок ведення касових операцій у 
національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі 

питання організації банками роботи з готівкою. 
1. Загальні положення 
1.1. Вимоги цього Положення не поширюються на: 
а) розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські та 

інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються 
імунітетом і дипломатичними привілеями; 

б) представництва іноземних організацій і філій, які не здійснюють підприєм-
ницької діяльності. 

1.2. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому 
значенні: 

виплати, пов'язані з оплатою праці, - виплати, що віднесені до фонду оплати 
праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструк-
цією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету 
статистики України від 13.01.2004 N 5; 

відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення та інші структурні 
підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюю-
чи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, 
передбачене законодавством України; 

готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти України - 
банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними 
платіжними засобами; 

готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готівкових коштів від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження; 

готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та 
фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), 
а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції 
(товарів, робіт, послуг) та іншого майна; 

депонована заробітна плата - готівкові кошти, що одержані підприємствами 
(підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установ-
лений строк окремим фізичним особам; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14/ed20110321
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журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів - документ, 
що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та 
інших касових документів; 

каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також прий-
мання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів; 

касова книга - документ установленої форми, що застосовується для здійнення 
первинного обліку готівки в касі; {Термін "касова книга" пункту 1.2 глави 1 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 від 
29.04.2009} касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий 
касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з 
каси. Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємств-
вами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, 
установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку 
України; {Термін "касовий ордер" пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з 
Постановами Національного банку N 454 від 13.12.2006, N 252 від 29.04.2009} 

касові документи - документи (касові ордери та відомості на виплату грошей, 
розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів само обслуго-
вування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та 
видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства 
України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також 
відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги 
обліку; 

касові операції - операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними 
особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення 
розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку; 

книга обліку - касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку 
виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку розрахункових 
операцій; 

книга обліку доходів і витрат - документ установленої форми, що застосову-
ється відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форму 
відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною податковою 
адміністрацією України; 

книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей - книга, що 
застосовується для обліку готівки та сплачених документів; 

книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) - прошнурована і 
належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України 
книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахун-
кових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг); 

ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір суми 
готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час; 

небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до Закону 
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг" надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного 
реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До 
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небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові 
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального 
пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, 
виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг; 

оператори поштового зв'язку - національний оператор та інші оператори 
(підприємства) поштового зв'язку, які згідно із Законом України "Про поштовий 
зв'язок" мають повноваження щодо виконання відповідних послуг з поштового 
зв'язку; 

операційний час - частина операційного дня банку, протягом якої прийма-
ються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, 
передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість 
операційного часу встановлюється банком самостійно та закріплюється в його 
внутрішніх нормативних актах; 

оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями обліку 
готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку 
доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій; 

переказ готівки - унесення певної суми готівки підприємством (підприємцем) 
або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства 
(підприємця) чи фізичної особи або видачі одержувачу в готівковій формі; 

підприємець - фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність; 
підприємства - юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учасниками 
відносин у сфері господарювання, зокрема суб'єкти господарювання, які здійнюють 
підприємницьку діяльність, а також інші суб'єкти господарювання, органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядування; 

позареалізаційні надходження - надходження від операцій, що безпосередньо 
не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна 
(включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та 
обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, 
заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріаль-
них збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) 
майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернен-
ня невикористаних підзвітних сум, інші надходження; 

реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - пристрій або програмно-
технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для 
реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), 
операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих 
товарів (наданих послуг); 

розрахункова книжка (далі - РК) - належним чином зброшурована та прош-
нурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, 
що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених 
Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг" випадках, коли не застосовуються 
реєстратори розрахункових операцій; 
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розрахунковий документ - документ встановлених форми та змісту (касовий 
чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтер-
джує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) 
коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених 
Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг", і зареєстрований у встановленому 
порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну; 

сільськогосподарська продукція - товари, зазначені у групах 1-24 Українського 
класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (2371а-14) згідно із 
Законом України "Про Митний тариф України" (2371-14), якщо такі товари (про-
дукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, 
виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), 
а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були 
придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах); 
торговець - суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до договору з 
еквайром або платіжною організацією приймає до обслуговування платіжні 
інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (уключаючи 
послуги з видачі грошей у готівковій формі). 

2. Вимоги до організації готівкових розрахунків 
2.1. Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки в банках і 

зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми 
грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, 
пріоритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі (з дотриманням 
чинних обмежень) у порядку, установленому законодавством України. 

2.2. Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з 
фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, 
які не здійснюють підприємницької діяльності) через касу як за рахунок готівкової 
виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки 
проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів. 

Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповід-
них книгах обліку. 

2.3. Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) 
з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома 
платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління 
Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться 
виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими 
здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. 

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємст-
вами в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за 
рахунок коштів, одержаних за корпоративними спеціальними платіжними засобами. 

Зазначені обмеження не поширюються на: 
а) розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджетами та 

державними цільовими фондами; 
б) добровільні пожертвування та благодійну допомогу; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14/ed20110321
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в) використання коштів, виданих на відрядження; 
У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими 

підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі 
перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків 
готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї 
операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим 
лімітом каси. 

2.4. Якщо підприємство (підприємець) відповідно до законодавства України 
приймає до обслуговування спеціальні платіжні засоби з метою проведення оплати 
вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом (у тому числі 
з'єднаним чи поєднаним з РРО), то таке підприємство (підприємець) може за 
рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, надавати держателю 
спеціального платіжного засобу Національної системи масових електронних 
платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга передбачена їх правилами) 
послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або 
розрахункового документа) та відображенням таких операцій у відповідній книзі 
обліку. 

Національний банк України має право встановлювати обмеження з видачі 
готівки за спеціальними платіжними засобами. 

Обмеження з видачі готівки за спеціальними платіжними засобами можуть 
встановлюватися платіжною організацією відповідної платіжної системи та банка-
ми - членами цієї системи. 

2.5. Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові 
розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки 
для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або 
фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для 
отримувачів коштів безготівковими. 

2.6. Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання 
готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. 

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові 
розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги 
відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній 
сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових 
ордерів. 

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або викорис-
танням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових 
коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових 
операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК). 

Підприємствам, яким Законом України "Про застосування реєстраторів розра-
хункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (265/95-
ВР) надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами без використання 
РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними 
кожної операції касовим ордером (продаж проїзних і перевізних документів; білетів 
державних лотерей; квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80/ed20110321
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закладів тощо), дозволяється оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня за 
сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими докумен-
тами і відображенням у відповідній книзі обліку. 

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у 
відповідних касових (розрахункових) документах. 

2.7. Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх 
надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в 
національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової 
виручки (готівки) відповідно до вимог глави 5 цього Положення. 

Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки 
(готівки) не встановлюються. 

2.8. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову 
виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова 
виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до 
банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи 
підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпо-
середньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і 
зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності 
банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства 
може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових 
установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України на здійснення переказу коштів. 

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі 
із застосуванням програмно- технічних комплексів самообслуговування) або через 
відповідні служби, яким згідно із законодавством України надане право на 
перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів. 

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на 
будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір. 

2.9. Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі 
готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що 
виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з 
бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'яз-
ковими платежами). 

Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх 
касах понад установлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до настання 
строків цих виплат. 

2.10. Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в 
банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, 
дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, 
уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення цих виплат 
працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного 
транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад 
установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання 
готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися 
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підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в 
банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, 
повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку 
або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту). 

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до 
фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому 
ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, 
що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей (далі - видаткова 
відомість) (додаток 1). 

2.11. Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження (далі - під звіт) 
здійснюється відповідно до законодавства України. 

Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської 
продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на 
строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі 
інші виробничі (господарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, 
уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт. 

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для 
вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі 
для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення та заготівлі вторинної 
сировини), то строк, на який видана готівка під звіт на ці завдання, може бути 
продовжено до завершення терміну відрядження. 

Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови 
звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми. 

Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до 
законодавства України. 

2.12. Фізичні особи - довірені особи підприємств (юридичних осіб), які 
відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із 
застосуванням корпоративного спеціального платіжного засобу або особистого 
спеціального платіжного засобу, використовують її за призначенням без 
оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії 
підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в 
установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством 
України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек 
банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, 
квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки. 

2.13. Підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із спожива-
чами за готівку зобов'язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, 
послуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі обігові, пам'ятні, ювілейні 
монети, зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний 
банк України в обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в їх 
справжності та платіжності. Крім того, підприємства та підприємці мають забезпе-
чувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі. 

2.14. Небанківські фінансові установи, а також суб'єкти господарювання, які 
уклали агентські договори з банками, здійснюють операції із застосуванням прог-
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рамно-технічних комплексів самообслуговування в порядку, визначеному зако-
нодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного 
банку України. Банки здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господ-
дарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства України, у тому 
числі нормативно-правових актів Національного банку України в частині 
проведення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслу-
говування в межах цих договорів. 

3. Порядок оформлення касових операцій 
3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомос-

тями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням 
спеціальних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із 
законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, 
надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів. 

3.2. Касові операції, що проводяться відповідно до Закону України "Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг", оформляються згідно з вимогами цього Закону. 

3.3. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордера-
ми (додаток 2), підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою 
керівником підприємства. 

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими 
ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція 
(що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного 
бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником. 

Під час роботи з готівкою касири (особи, що виконують їх функції) керуються 
правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України. 

3.4. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами 
(додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають 
підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це 
уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на 
видачу готівки, розрахунки тощо. 

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках 
тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових 
касових ордерах не обов'язковий. 

Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської про-
дукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, 
можуть проводити видачу готівки здавальникам такої сільськогосподарської 
продукції за відомостями, в яких зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, 
обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що засвідчуються підписом 
здавальника. 

3.5. У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам 
підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир 
вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його наймену-
вання і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому 
касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням 
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одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорниль-
ну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість 
складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред'являють 
паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі 
документа. 

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери 
або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом 
одержувача. 

Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства, прово-
диться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу 
або за окремою видатковою відомістю. 

Якщо підприємство (підприємець) надає держателям спеціальних платіжних 
засобів послуги з видачі готівки за допомогою платіжного термінала (імпринтера), 
то на підставі квитанцій платіжного термінала (сліпів) таким підприємством 
складається видатковий касовий ордер на загальну суму проведених операцій за 
день та здійснюється відповідний запис у касовій книзі. 

3.6. Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому 
касовому ордері або видатковій відомості. 

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому 
порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у 
зв'язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в 
тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер 
зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі 
видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир 
робить у ній напис "За довіреністю". Видача готівки за довіреністю проводиться 
відповідно до вимог, передбачених у пункті 3. 5 цієї глави. Довіреність залишається в 
касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості. 

3.7. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для 
здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим 
або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі. 

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна 
квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена 
підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. 
Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія 
супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена 
підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача. Документом, що свідчить про 
приймання готівки програмно-технічним комплексом самообслуговування для 
подальшого її переказу, є чек банкомата та квитанція, яка містить обов'язкові 
реквізити документа на переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми 
готівки до цього програмно-технічного комплексу самообслуговування та здійснен-
ня ініціювання операції з переказу готівки. 

3.8. Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства 
або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими 
відомостями. 
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На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про 
видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, 
уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень - 
словами, копійок - цифрами). 

У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на 
загальну суму готівки, виданої для виплат, пов'язаних з оплатою праці, складається 
один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожній 
видатковій відомості. 

Одноразові видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, окремим 
особам проводяться, як правило, за видатковими касовими ордерами. 

3.9. Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних з оплатою праці 
за видатковими відомостями, касир зобов'язаний: 

у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, 
поставити відбиток штампа або зробити напис "Депоновано"; 

скласти реєстр депонованих сум; 
у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену суму та недо-

одержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним 
підсумком за видатковою відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо 
готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково 
робиться напис "Готівку за відомістю видав (підпис)"; 

здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією 
видатковим касовим ордером на фактично видану суму за видатковою відомістю. 

Бухгалтер робить перевірку записів, зроблених касирами у видаткових 
відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані 
суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного 
загального видаткового касового ордера. 

3.10. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові 
ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного 
кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, 
комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження 
цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну. 

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються 
додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки 
особам, що вносять або одержують готівку, забороняється. 

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в 
день їх складання. 

Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються. 
У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених 

підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, 
спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з 
банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит "Одержав" або 
"Прийнято від" не заповнюється. 

3.11. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєстру-
ються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових доку-
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ментів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими та видатковими 
операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових 
відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у 
видатковій відомості. 

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за 
допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування 
потрібних касових документів. Водночас у документі "Вкладний аркуш журналу 
реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів", який формується і роздру-
ковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку 
руху коштів. 

3.12. Під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей касир 
зобов'язаний перевірити: 

наявність і справжність на документах відповідних підписів, а на видатковій 
відомості - дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним упов-
новажені; 

правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів; 
наявність перелічених у документах додатків. 
У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає докумен-

ти для відповідного оформлення. 
Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одержання або видачі за 

ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться 
відбиток штампа або напис "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік). 

3.13. Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього 
звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в 
окремі папки та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною 
особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання. 

Виносити з приміщення підприємства касові документи дозволяється тільки за 
наявності письмового дозволу керівника або головного бухгалтера. У цьому разі до 
кінця робочого дня зазначені документи обов'язково мають бути повернуті до 
приміщення підприємства. 

3.14. У касових документах під час позначення сум національної грошової 
одиниці гривні може використовуватись її графічний знак - "г". 

3.15. Довідки за касовими документами (підписані керівником і головним 
бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу у випадках, 
передбачених законодавством України. 

Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених законодавст-
вом України. 

4. Порядок ведення касової книги та обов'язки касира 
4.1. З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства 

повинні мати касу, а їх керівники мають забезпечити належне облаштування цієї 
каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не були 
створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і 
транспортування, то вони несуть за це відповідальність у встановленому законо-
давством України порядку. 
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Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому 
підприємству, забороняється. 

4.2. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства 
відображають у касовій книзі (додаток 5). 

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу 
для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас 
відокремлених підрозділів). 

Відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання 
готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її 
прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з 
оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх 
видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу. 

Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджу-
вачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та 
веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за 
касовими ордерами, а також підприємці касової книги не ведуть. 

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені 
відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Кількість аркушів у касовій 
книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства 
(юридичної особи). 

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний 
папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою. Перші при-
мірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги - "Вкладні аркуші касо-
вої книги", залишаються в касовій книзі. Другі примірники, що є відривною части-
ною аркуша касової книги - "Звіт касира", є документом, за яким касири звітують 
щодо руху грошей у касі. Перші і другі примірники мають однакові номери. 

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо виправлення 
зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера 
або особи, що його заміщує. 

4.3. Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або 
видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її 
надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня 
записи в касовій книзі в цей день можуть не провадитися. 

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить 
залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт 
касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію 
записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами 
під підпис у касовій книзі. Готівка, яка видана за видатковими відомостями на 
виплати, пов'язані з оплатою праці, відображається в касовій книзі після закінчення 
строків цих виплат (згідно з пунктом 2. 10 цього Положення), а закриття 
вищезазначених документів та виписка відповідних видаткових касових ордерів 
здійснюються в порядку, визначеному в пункті 3. 9 цього Положення. 

Якщо бухгалтерія та касир підприємства (юридичної особи) не працюють у 
вихідні та святкові дні, а його відокремлений підрозділ, який використовує під час 
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розрахунків РРО (РК), у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в 
касовій книзі юридичної особи здійснюються наступного робочого дня підпри-
ємства -юридичної особи. 

Підприємства, що мають відокремлені підрозділи, які проводять касові опера-
ції з відображенням їх в касовій книзі і режим роботи яких не збігається з 
розпорядком функціонування бухгалтерії підприємства - юридичної особи, 
внутрішнім документом визначають порядок взаємодії відокремлених підрозділів із 
бухгалтерією підприємства (юридичної особи) відповідно до вимог законодавства 
України, зокрема визначення часу робочих змін, забезпечення бухгалтерського 
обліку касових операцій тощо. 

4.4. Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових доку-
ментів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних 
засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має 
забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша 
касової книги ("Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира"), які за формою і 
змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі. 

Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з 
касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступного 
робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня), а також містити всі 
реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги мають 
нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року. 

У разі роздрукування "Вкладного аркуша касової книги" у кінці місяця має 
автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за цей 
місяць, а в разі роздрукування в кінці року - їх загальна кількість за рік. 

Після роздрукування "Вкладного аркуша касової книги" і "Звіту касира" касир 
зобов'язаний перевірити правильність складання цих документів, підписати їх і 
передати "Звіт касира" разом з відповідними касовими документами до бухгалтерії 
під підпис у "Вкладному аркуші касової книги". 

"Вкладний аркуш касової книги" протягом року зберігається касиром окремо 
за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби) 
"Вкладний аркуш касової книги" формується в підшивки в хронологічному поряд-
ку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника і головного 
бухгалтера підприємства - юридичної особи, а підшивки формуються в книгу, яка 
скріплюється відбитком печатки підприємства (юридичної особи). 

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях має 
передаватися для берігання відповідно до законодавства України. 

4.5. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головно-
го бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником. 

4.6. Старший касир перед початком робочого дня (за наявності в підприємства 
кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій 
суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром 
грошей (додаток 6), яку веде старший касир. 

Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержану і видану 
готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові 
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документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку 
виданих та прийнятих старшим касиром грошей. 

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується 
також для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує 
заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки 
і касових документів. 

4.7. Керівник підприємства в разі зарахування на роботу касира укладає з ним 
договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис із 
вимогами цього Положення. 

4.8. Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну 
відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороня-
ється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам. 

На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби тимчасової його 
заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за 
письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну 
матеріальну відповідальність на час виконання ним обов'язків касира. 

У разі відсутності касира (у зв'язку з хворобою тощо) цінності, що передані 
йому під відповідальність, перераховуються іншим касиром, якому вони перед-
ються, у присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, 
призначеної керівником підприємства. Про результати перерахування і передавання 
цінностей складається акт за підписами зазначених осіб. 

Підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, вико-
нання його обов'язків можуть покладати відповідно до письмового розпорядження 
керівника на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про 
повну матеріальну відповідальність. 

4.9. На підприємствах, які мають відокремлені підрозділи або обслуговуються 
централізованими бухгалтеріями, оплату праці, виплати допомоги у зв'язку з тимча-
совою непрацездатністю, стипендій та премій можуть проводити за письмовим 
наказом керівника інші, крім касирів, особи, з якими укладається договір, 
передбачений пунктом 4. 7 цієї глави, і на яких покладаються обов'язки, установле-
ні для касирів цим Положенням. 

4.10. З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах 
проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійс-
нюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення 
інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів 
(додаток 7). 

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готів-
кових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається в 
двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально 
відповідальною особою. 

Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий - 
залишається у матеріально відповідальної особи. 

До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи (особи, які 
відповідають за збереження коштів) дають розписку, визначену в додатку 7. 
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У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох 
примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально 
відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії). 

Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, що 
встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і 
перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі 
звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не 
підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. У разі 
застосування підприємством у розрахунках РРО звіряється сума наявної готівки на 
місці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною в звіті РРО (в РК та 
КОРО). У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у 
касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх 
виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства України, а 
надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід відповідного підпри-
ємства. 

У разі автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку 
правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів. 

Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а також 
аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених договорів під час проведен-
ня документальних ревізій обов'язково проводять інвентаризацію кас і перевіряють 
дотримання порядку ведення касових операцій. У господарських товариствах, якщо 
це передбачено їх статутом, такі ревізії проводять ревізійні комісії. 

Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють 
визначені законодавством України органи контролю відповідно до їх компетенції 
(далі - органи контролю). 

5. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та 
розрахунку ліміту каси 

5.1. Строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її зара-
хування на рахунки в банках визначаються підприємством і встановлюються за 
погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на 
який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог: 

а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки, - щодня 
(у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас); 

б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), що встановле-
ний правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповід-
но до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки 
(готівки) в день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової 
виручки (готівки) до каси дня; 

в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де немає банків, - не 
рідше ніж один раз на п'ять робочих днів. Підприємства (юридичні особи), які 
здійснюють страхову діяльність та діяльність з ипуску і проведення лотерей, уста-
новлюють строки здавання готівкової виручки (готівки) для страхових агентів і 
розповсюджувачів лотерей, які діють на підставі укладених договорів, з урахуван-
ням специфіки їх функціонування (режиму роботи у вечірні години, вихідні та 
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святкові дні) та обсягів виручки, що здається, але не рідше одного разу на п'ять 
робочих днів. 

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги, через 
відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію, здати одержану ними 
за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здаватися підприємствами до 
банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства. 

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової 
виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в 
договорах банківського рахунку між підприємствами та банками. 

Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то таке 
підприємство може в ці дні не здавати в установлені строки готівку. 

5.2. Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на 
підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 8), що 
підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або 
уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підпри-
ємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визна-
чений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та 
його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення 
ліміту залишку готівки в касі. 

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпоряджен-
нями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і 
доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) 
підприємства - юридичної особи. 

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяль-
ність яких була пов'язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповід-
но до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійс-
нення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахун-
ків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними 
розрахунками. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у 
двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається 
за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог цього Положення. 

5.3. Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньо-
денного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за 
рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи. 

5.4. Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфі-
ки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і вида-
ків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості опера-
ційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію 
тощо: 

для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк 
щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження 
до каси, - у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого 
дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три 
будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти); 
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для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк, 
передбачений підпунктом "в" пункту 5.1 цієї глави, - у розмірах, що залежать від 
установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не 
більше п'ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які 
місяці поспіль з останніх дванадцяти); 

для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними вит-
ратами готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, 
дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які 
місяці поспіль з останніх дванадцяти). 

Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на 
підставі касових оборотів (додаток 8), дорівнює нулю або не більше десяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, можуть встановлювати ліміт каси в 
розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше десяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на небанківські фінан-
сові установи та оператори поштового зв'язку. Небанківські фінансові установи та 
оператори поштового зв'язку самостійно визначають порядок розрахунку ліміту 
каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих установ, обсягу 
готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі 
зазначеного встановлюють розмір ліміту каси. Таблицю "Касові обороти", зазначе-
ну в додатку 8 до цього Положення, небанківські фінансові установи та оператори 
поштового зв'язку не заповнюють. 

5.5. Підприємства, що виробляють та перероблюють сільськогосподарську 
продукцію, різних організаційно-правових форм (акціонерні товариства, агрофірми 
тощо) можуть установлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та 
перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показниками їх 
касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону 
виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції попереднього року. 

5.6. Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, 
монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні 
заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької 
діяльності, ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються. 

5.7. Державне казначейство України самостійно визначає порядок установлен-
ня ліміту каси в його касі та касах бюджетних установ і організацій, що ним 
обслуговуються. Строки здавання готівки з кас Державного казначейства України 
та бюджетних установ установлюються відповідно до вимог пункту 5.1 цієї глави. 

5.8. Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин 
такого не встановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся 
готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством 
відповідно до вимог цього Положення, вважається понадлімітною. 

Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, визначених 
пунктом 5.4 цієї глави, то він уважається встановленим на рівні зазначених гранич-
них розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною. 

5.9. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, 
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якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслу-
говуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для 
використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього 
здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) 
наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства. 

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що 
надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що 
перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого 
дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством 
відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного 
отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, 
які пов'язані з діяльністю підприємства. 

5.10. Підприємства, які встановлюють строк здавання готівкової виручки 
(готівки) відповідно до підпункту "в" пункту 5.1 цієї глави, мають здавати 
понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше 
наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової 
виручки (готівки). 

5.11. Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) 
можуть переглядатися у зв'язку із змінами законодавства України або за наявності 
відповідних факторів об'єктивного характеру (зміни в надходженнях/видатках 
готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). Документи 
(нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) підприємства, що 
затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на підставі 
яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються 
до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку підприємства. 

5.12. Затверджені банками до набрання чинності цим Положенням загальні 
ліміти залишку готівки в касі ідприємства та строки здавання виручки чинні до їх 
перегляду, який здійснюється з метою забезпечення відповідності цих показників 
чинним вимогам у порядку, визначеному цим Положенням. 

5.13. Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог 
цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних 
показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. 

7. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою 
7.1. Вимоги цієї глави застосовуються під час перевірок підприємств (підпри-

ємців) органами контролю, які діють згідно із законодавством України. Періодич-
ність проведення цих перевірок та строк, протягом якого вони здійснюються, 
визначають безпосередньо органи контролю. 

7.2. Перелік підприємств (підприємців), що підлягають зазначеним перевіркам 
за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здійснюваних ними 
операцій з готівкою. 

Під час перевірок з'ясовуються структура підприємства, кількість відкритих 
поточних рахунків підприємства (підприємця) у банках, наявність у підприємства 
(підприємця) податкового боргу, результати раніше здійснених перевірок, дотри-
мання ними порядку ведення операцій з готівкою. 
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Органи контролю беруть участь у проведенні спільних перевірок. 
Перевірка безпосередньо за місцезнаходженням підприємства (підприємця) 

здійснюється на підставі документів, визначених законодавством України за певний 
період - квартал, півріччя, рік тощо. 

7.3. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою 
покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні 
порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в 
установленому законодавством України порядку. 

У разі виявлення порушень установленого порядку ведення операцій з 
готівкою органи державної податкової служби України застосовують до порушни-
ків штрафні санкції на підставі подання органів контролю згідно з законодавством 
України. 

7.4. Якщо перевіркою підприємства (підприємця) було виявлено порушення, 
то за її результатами складається акт про перевірку дотримання порядку ведення 
операцій з готівкою (далі - акт про перевірку) (додаток 9) у трьох примірниках, у 
якому викладається зміст порушення з відповідним обґрунтуванням. Акт про 
перевірку має містити висновки про результати перевірки, а також рекомендації 
керівництву підприємства (підприємцю) щодо усунення виявлених недоліків. Акт 
про перевірку підписують службові особи, які проводили перевірку, а також 
керівник та головний бухгалтер підприємства (підприємець). Перший примірник 
надсилається органам державної податкової служби України за місцем державної 
реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів, що передбачені 
законодавством України, другий - передається безпосередньо відповідному підпри-
ємству (підприємцю), третій примірник залишається в документах органу 
контролю. Якщо порушень не виявлено, то службові особи, які проводили перевір-
ку, складають довідку за довільною формою, у якій зазначаються назва підприєм-
ства, що перевірялося, термін перевірки, посилання на законодавство України, 
згідно з яким проводилася перевірка, питання, що перевірялися. Зазначену довідку 
підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник та головний 
бухгалтер підприємства (підприємець). 

7.5. Керівник підприємства або особа, що його заміщує, підприємець має 
право під час складання акта про перевірку не погодитися з результатами перевірки 
і надати щодо цього відповідні обґрунтовані зауваження (пояснення) у письмовій 
формі, які додаються до акта про перевірку. Результати перевірки дотримання 
порядку ведення касових операцій розглядаються керівництвом підприємства 
(підприємцем), як правило, у триденний строк після її закінчення. 

7.49. У разі виявлення фактів порушення встановлених обмежень під час 
розрахунків підприємств (підприємців) вони зазначаються з наведенням їх 
конкретних розмірів у таблиці розділу VII акта про перевірку. 

7.50. Контроль за встановленням і дотриманням підприємствами встановлених 
лімітів каси та строків здавання готівкової виручки з каси здійснюють органи 
державної податкової служби України. 

Директор Департаменту готівково-грошового обігу             Н.В. Дорофієва 
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