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ВСТУП 

Ринкова економічна система вимагає підготовки економічних кадрів, які 

досконало розуміють закономірності ринкових відносин, швидко і досконало 

в них орієнтуються, вміють підготувати обґрунтовані рекомендації щодо 

прийняття управлінських рішень. 

Ведення обліку та складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами є важливим елементом економічної системи, без знання якого 

неможливе ефективне управління підприємством. Облік — є головним 

джерелом інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність 

підприємств і об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації 

управлінських рішень. Налагоджена система бухгалтерського обліку дає 

змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління 

господарською діяльністю підприємства. Отримана з обліку та звітності 

інформація аналізується для прийняття оперативних та стратегічних рішень, 

а тому неналежна якість бухгалтерської інформації може призвести до 

невірних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська 

інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за 

господарською діяльністю, у зв’язку з чим є важливим засобом зміцнення 

фінансового стану підприємства. 

Облік та звітність займають центральну позицію, оскільки цифри свідчать 

про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Знання обліку 

необхідно не лише бухгалтерам, але і управлінцям різного рівня та 

менеджерам всіх рівнів, оскільки він допомагає краще зрозуміти ці цифри, 

працювати з ними більш ефективно. 

Науково поставлений на підприємстві облік та складання звітності є 

основою для реалізації функції управління, аудиту, контролю і аналізу. Облік 

повинен забезпечити повсякденний контроль за вірним і цільовим 

використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх 

збереженням, а також, на базі аналізу, сприяти поліпшенню фінансово-

господарської діяльності підприємств. 

Таким чином для нормального функціонування діяльності 

підприємства, необхідна всебічна, об’єктивна, оперативна інформація, 

основним джерелом якої є дані бухгалтерського обліку. Зміни, що 

відбуваються у діяльності економічного суб’єкта, реєструються у 

бухгалтерському обліку з метою покращення роботи цього суб’єкта завдяки 

прийняття вірних управлінських рішень. Це робить бухгалтерський облік 

частиною системи управління виробництвом, яка дає інформаційне 

забезпечення на всіх її рівнях управління виробництвом.  

Збірник тестів та завдань з дисципліни «Облік та фінансова звітність за 

МСФЗ» підготовлений з метою надання допомоги студентам щодо 

опанування цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною 

системою навчання. Метою складання збірника є формування знань з 

практики ведення обліку та звітності за МСФЗ на підприємствах. 



Тема: Система бухгалтерського обліку в Україні 

Контрольні запитання 

1. Що таке господарська діяльність? 

2. Хто є суб’єктами господарської діяльності? 

3. Що таке бухгалтерський облік? 

4. Які суб’єкти господарської діяльності повинні вести бухгалтерський 

облік? 

5. Що таке господарська операція? Дайте визначення її ознак та 

показників. 

6. Що таке бухгалтерська звітність? З якою метою та у якому вигляді її 

складають? 

7. З якою метою та які органи здійснюють регулювання бухгалтерського 

обліку в Україні? 

8. Хто і з якою метою розробляє та затверджує Національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку? 

9. За якими принципами побудований План рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій? 

10.  До чиєї компетенції належать питання організації бухгалтерського 

обліку на підприємстві? 

11.  Які права має підприємство щодо організації бухгалтерського обліку? 

12.  Які основні функції виконує головний бухгалтер підприємства? 

13.  Що таке внутрішньогосподарський (управлінський) облік? Які його 

основні завдання? 

14.  Що таке облікова політика? Хто її встановлює? 

15.  Що таке документооборот? З якою метою та у якій формі здійснюється 

його організація? 

16.  Які вимоги встановлені до складання та зберігання первинних 

документів, облікових регістрів і звітності? 

17.  Який порядок вилучення документів у підприємства? 



18.  Що таке фінансова звітність? З якою метою її складають? 

19.  Які компоненти входять до складу фінансової звітності? Яке їх 

призначення? 

20.  Що таке стаття звітності? Яким критеріям вона має відповідати?  

21.  Що таке активи, зобов’язання та власний капітал? За яких умов вони 

відображаються в Балансі? 

22.  Що таке доходи та витрати? Коли їх слід відображати в Звіті про 

фінансові результати? 

23.  Які якісні характеристики повинна мати інформація, наведена у 

фінансовій звітності? 

24.  Що таке принцип бухгалтерського обліку? 

25.  На яких основних принципах ґрунтуються бухгалтерський облік і 

фінансова звітність в Україні? 

Тести для самоконтролю 

1. Бухгалтерський облік ведеться з метою  

А. Складання податкових декларацій. 

Б. Отримання статистичної інформації. 

В. Управління підприємством. 

Г. Надання інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття 

рішень. 

2. Який орган затверджує Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку? 

А. Міністерство фінансів України. 

Б. Міністерство фінансів за погодженням з державним комітетом статистики 

України. 

В. Методологічна Рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів 

України. 

Г. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. 



3. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік на підприємстві ведеться 

згідно з: 

А. Листами Міністерства економіки. 

Б. Галузевими положеннями. 

В. Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

Г. Жодна відповідь не є правильною. 

4. Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві? 

А. Власник або уповноважена ним особа. 

Б. Головний бухгалтер. 

В. Фінансовий директор. 

Г. Усі наведені вище. 

5. Хто відповідає за несвоєчасне складання первинних документів? 

А. Особи, які склали ці документи. 

Б. Особи, які підписали ці документи. 

В. Особи які перевірили ці документи. 

Г. Особи, які склали та підписали ці документи. 

6. Який з наведених документів є компонентом фінансової звітності? 

А. Аудиторський висновок. 

Б. Звернення Ради директорів до аукціонерів. 

В. Примітки до фінансових звітів. 

Г. Проспект емісії. 

7. Який з наведених звітів містить інформацію про зміни у власному капіталі 

підприємства? 

А. Баланс. 

Б. Звіт про фінансові результати. 

В. Звіт касира. 

Г. Жоден з наведених. 

8. До складу якісних характеристик фінансової звітності не відноситься: 

А. Дохідливість. 

Б. Обачність. 



В. Доречність. 

Г. Зіставність. 

9. За яким принципом підприємство складає фінансову звітність? 

А. Періодичності. 

Б. Послідовності. 

В. Автономності. 

Г. Усі наведені вище. 

10. Відображення дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву 

сумнівних боргів є дотримання принципу: 

А. Повного висвітлення. 

Б. Превалювання сутності над формою. 

В. Обачності. 

Г. Послідовності. 

 

 

Тема: Облік матеріальних і нематеріальних необоротних активів 

 

Контрольні запитання  

1. Що таке основні засоби та інші матеріальні необоротні активи? 

Наведіть приклади. 

2. Що таке нематеріальні активи? Наведіть приклади. 

3. За яких умов основні засоби і нематеріальні активи визнаються в 

Балансі підприємства? 

4. На які класифікаційні групи поділяють необоротні активи з метою 

бухгалтерського обліку? 

5. Що таке первісна вартість необоротних активів? Із чого вона 

складається? 

6. Як визначається первісна вартість необоротних активів, придбаних 

шляхом обміну на інші активи? 



7. Як визначається первісна вартість безоплатно отриманих необоротних 

активів? 

8. На яких рахунках відображається процес надходження необоротних 

активів? 

9. Як слід відображати в обліку витрати, пов’язані з експлуатацією, 

ремонтом, удосконаленням (поліпшенням) необоротних активів? 

10.  Що таке амортизація необоротних активів? З якою метою її 

нараховують? 

11.  Що є об’єктом амортизації необоротних активів? 

12.  Як визначається строк корисного використання необоротних активів?  

13.  Які методи застосовуються для нарахування амортизації необоротних 

активів? Поясніть їх сутність. 

14.  У яких випадках слід переглядати метод амортизації та строк 

корисного використання активу? 

15.  Як відображається в обліку сума нарахованої амортизації? 

16.  З якою метою здійснюють переоцінку необоротних активів? Яким 

чином визначається їх переоцінена вартість? 

17.  Як слід відображати в бухгалтерському результати переоцінки 

необоротних активів? 

18.  Що означає зменшення корисності необоротних активів? Чому і як 

його відображають у бухгалтерському обліку? 

19.  У чому відмінність між фінансовою та операційною орендою? 

20.  Як відображаються операції з фінансової оренди в обліку орендаря? 

21.  Як відображаються з фінансової оренди в обліку орендодавця? 

22.  Що таке продаж з наступною орендою? Як облічують такі операції? 

23.  Як відображають операції з операційної оренди в обліку орендаря та 

орендодавця? 

24.  Як відображають у бухгалтерському обліку вибуття необоротних 

активів? 



25.  Яку інформацію про необоротні активи слід розкривати у Примітках 

до фінансових звітів? 

Тести для самоконтролю 

1. Підприємство придбало виробниче обладнання за 300000 грн. (у тому 

числі ПДВ-50000 грн.), крім того витратило 4000 грн. на його доставку і 2000 

грн. - на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації. Чому 

дорівнює первісна вартість цього обладнання? 

А. 256 000 грн. 

Б. 25 0000 грн. 

В. 300 000 грн. 

Г. 306 000 грн. 

2. 31 грудня 2013 року ВАТ придбало за 640 000 обладнання, 

амортизацію якого нараховувало за прямолінійним методом, виходячи з 8 

років строку корисного використання та нульової ліквідаційної вартості. 1 

січня 2016 року керівництво ВАТ  переглянуло строк корисного 

використання. Тепер він становить 6 років. Яку суму зносу буде відображено 

у Балансі ВАТ на 31 січня 2016 року, якщо ліквідаційна вартість обладнання 

залишилася нульовою, і метод нарахування амортизації не змінився? 

А. 360 000 грн. 

Б. 280 000 грн. 

В. 120 000 грн. 

Г. 160 000 грн. 

3. Підприємство придбало програмне забезпечення 1 січня 2016 року за 

2500 грн., оцінило строк його корисного використання в 5 років, а 

ліквідаційну вартість – як нульову. Для нарахування амортизації 

нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод. Якою буде 

залишкова вартість програмного забезпечення на 31 грудня 2016? 

А. 1000 грн. 

Б. 1100 грн. 



В. 1050 грн. 

Г. 2000 грн. 

4. Підприємство «Лідер» обміняло трактор на вантажівку, здійснивши 

доплату у сумі 10 000 грн. Залишкова вартість трактора 24 000 грн., 

справедлива вартість – 32 000 грн. Залишкова вартість вантажівки – 30 000 

грн., знос – 8000 грн. Чому дорівнює первісна вартість вантажівки, отриманої 

підприємством «Лідер»? 

А. 24 000 грн. 

Б. 32 000 грн. 

В. 42 000 грн. 

Г. 44 000 грн. 

5. Первісна вартість обладнання на 31 грудня 2015 року становила 20 000 

грн., а знос – 14 000 грн. Справедлива вартість обладнання на цю дату 

становила 24 000 грн. Підприємство прийняло рішення про переоцінку 

обладнання. Чому дорівнює переоцінена за П(С)БО 7 сума зносу обладнання 

на 31 грудня 2015 року? 

А. 5600 грн. 

Б. 16 800 грн. 

В. 24 000 грн. 

Г. 8000 грн. 

6. Підприємство отримало у фінансову оренду гараж строком на 5 років. 

Сума щорічного платежу становить 12 000 грн. та сплачується на початку 

року. Ставка відсотка по довгострокових кредитах банку дорівнює 12% 

річних. Чому дорівнює балансова вартість гаража на початку строку оренди? 

А. 60 000 грн. 

Б. 48 448 грн. 

В. 14 861 грн. 

Г. 67 200 грн. 

7. Підприємство придбало основні засоби за 50 000 грн. у квітні 2015 

року, а ввело їх в експлуатацію в червні цього ж року. Строк корисного 



використання основних засобів – 5 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 

1000 грн. чому дорівнює річна сума амортизації основних засобів, 

розрахована за кумулятивним методом? 

А. 12 800 грн. 

Б. 13 333 грн. 

В. 13 600 грн. 

Г. 14 400 грн. 

8. Підприємство понесло такі витрати у зв’язку з придбанням 

нерухомості: 

 Оплата послуг ріелтора – 3000 грн.; 

 Оплата вартості будинку – 600 000. (у тому числі ПДВ); 

 Відрахування до Пенсійного фонду – 5000 грн.; 

 Оплата нотаріальних послуг – 200 грн. 

Чому дорівнює первісна вартість придбаного будинку? 

А. 608 200 грн. 

Б. 508 200 грн. 

В. 505 200 грн. 

Г. 503 200 грн. 

Д. 500 000 грн. 

9. Підприємство придбало устаткування у грудні за 100 000 грн. Строк 

корисного використання устаткування становить 5 років і воно не має 

ліквідаційної вартості. Перші два роки амортизація устаткування 

нараховувалася за методом прискореного (подвоюваного) зменшення 

залишкової вартості, а потім підприємство почало нараховувати амортизацію 

за прямолінійним методом. Чому дорівнює сума зносу устаткування на 

кінець третього року його експлуатації? 

А. 60 000 грн. 

Б. 76 000 грн. 

В. 78 000 грн. 



Г. 84 000 грн. 

10.  До якої класифікаційної групи нематеріальних активів слід включити 

придбану підприємством ліцензію на здійснення певної діяльності? 

А. Права користування майном. 

Б. Права на об’єкти промислової власності. 

В. Авторські та суміжні з ними права. 

Г. Інші нематеріальні активи.  

 

Тема: Облік запасів 

Контрольні запитання 

1. Що таке запаси? 

2. Як класифікуються запаси для цілей бухгалтерського обліку? 

3. Які критерії визнання запасів? 

4. Які фактичні витрати формують первісну вартість запасів, придбаних 

за плату? 

5. Як визначається первісна вартість запасів, виготовлених власними 

підприємства? 

6. Що таке справедлива вартість запасів? 

7. У яких випадках використовується справедлива вартість при 

визначенні первісної вартості запасів? 

8. Що таке подібні та неподібні активи? 

9. Як визначити первісну вартість запасів, придбаних у результаті обміну 

подібними та неподібними активами? 

10.  Які витрати виключаються із собівартості запасів? 

11.  Які методи оцінки вибуття запасів ви знаєте? 

12.  У чому полягає сутність методу оцінки собівартості перших за часом 

надходження запасів (ФІФО)? 

13.  У чому полягає сутність методу оцінки собівартості останніх за часом 

надходження запасів (ЛІФО)? 



14.  У чому полягає сутність методу оцінки ідентифікованої собівартості 

запасів? 

15.  У чому полягає сутність методу оцінки середньозваженої собівартості? 

16.  У чому полягає сутність методу оцінки нормативних затрат? 

17.  У чому полягає сутність методу оцінки ціни продажу? 

18.  Що таке чиста вартість реалізації запасів? 

19.  За якою оцінкою відображаються запаси на дату балансу? 

20.  Які рахунки використовуються для відображення наявності та руху 

запасів? Дайте загальну характеристику цих рахунків. 

 

Тести для самоконтролю 

1. Які з наведених об’єктів не входять до складу запасів підприємства? 

А. Товари, що надійшли від іншого підприємства і знаходяться на 

консигнації. 

Б. Товари, передані на консигнацію іншому підприємству. 

В. Запаси, що знаходяться в дорозі і придбані в іншого підприємства на 

умовах «ФОБ – станція відвантаження». 

Г. Жодна із наведених позицій. 

2. Які з наведених статей не включаються до первісної вартості запасів, 

придбаних за плату? 

А. Суми непрямих податків у зв’язку з придбання запасів, які не 

відшкодовуються підприємству. 

Б. Витрати на заготівлю. 

В. Витрати на збут. 

Г. Усі наведені вище позиції. 

3. Вартість запасів, що є в наявності для продажу (виробництва), 

складається з двох елементів – запасів на початок звітного періоду та: 

А. Запасів на кінець звітного періоду. 

Б. Собівартість придбаних запасів. 

В. Собівартість витрачених (реалізованих) запасів. 



Г. Усі наведені вище позиції. 

4. Інформація про рух запасів підприємства «Посмішка» така : 

Показник Кількість, од. Собівартість, грн.. 

Залишок на 01.01. 8 000 11 

Придбано 08.01. 13 000 12 

Придбано 19.01 5 000 13 

Вибуло 22.01 17 000 ? 

Якщо підприємство використовує метод ФІФО, собівартість залишку запасів 

станом на 31.01. становитиме: 

А. 99 000 грн. 

Б. 108 000 грн. 

В. 113 000 грн. 

Г. 117 000 грн. 

5. Інформація про рух запасів підприємства «Посмішка» така : 

Показник Кількість, од. Собівартість, грн.. 

Залишок на 01.01. 8 000 11 

Придбано 08.01. 13 000 12 

Придбано 19.01 5 000 13 

Вибуло 22.01 17 000 ? 

Якщо підприємств використовує метод ЛІФО, собівартість запасів, що 

вибули 22.01., становитиме: 

А. 196 000 грн. 

Б. 201 000 грн. 

В. 210 000 грн. 

Г. 209 000 грн. 

6. У період зростання цін метод ЛІФО буде забезпечувати: 

А. Більший чистий прибуток, ніж при методі ФІФО. 

Б. Однаковий чистий прибуток, як при методі ФІФО. 

В. Менший чистий прибуток, ніж при методі ФІФО. 



Г. Більший чистий прибуток, ніж при застосуванні методу середньозваженої 

собівартості. 

7. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, які були 

передані в експлуатацію і знаходяться у складі запасів підприємства: 

А. Не виключаються зі складу активів до повного нарахування суми 

амортизації. 

Б. Виключаються зі складу активів з подальшою організацією оперативного 

кількісного обліку таких предметів. 

В. Не виключаються зі складу активів протягом не більше одного року або 

нормального операційного циклу, якщо він більший одного року від дати 

зарахування. 

Г. Жодна із наведених позицій. 

8. Яке з наступних повідомлень є неправильним по відношенню до 

постійної системи обліку запасів? 

А. Система постійного обліку запасів сприяє кращому контролю за запасами. 

Б. Бухгалтерські записи постійно відображають запаси, які є в наявності на 

будь-який момент часу. 

В. Собівартість реалізованої продукції визнається, коли за кожним продажем 

здійснюється запис: 

Дебет «Собівартість реалізованої продукції» 

Кредит «Фінансові результати» 

Г. Придбання запасів відображається по дебету рахунка «Виробничі запаси». 

9. Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду 

відображає: 

А. Сальдо рахунка 23 «Виробництво». 

Б. Сальдо рахунка 25 «Напівфабрикати». 

В. Дебетовий оборот рахунка 26 «Готова продукція». 

Г. Дебетовий оборот рахунка 23 «Виробництво». 

10.  Якщо товари облічуються за цінами продажу, то різниця між 

купівельною вартістю і цінами продажу відображається на: 



А. Рахунку «Торгова націнка». 

Б. Рахунку «Інші доходи від операційної діяльності». 

В. Рахунку «Дохід від реалізації товарів». 

Г. Рахунку «Інші надзвичайні доходи». 

11.  Чиста вартість реалізації запасів – це: 

А. Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Б.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. 

В. Очікувана ціна реалізації в умовах звичайної діяльності за вирахуванням 

очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію 

Г. Сума, яку можна отримати від продажу або сплатити за придбання на 

активному ринку. 

12.  Правило нижчої оцінки на дату балансу може застосовуватися до: 

А. Окремих найменувань запасів або однорідної групи запасів. 

Б. Окремих найменувань запасів і групи запасів. 

В. Загальних запасів. 

Г. Усіх перелічених вище пунктів. 

 

Тема : Облік поточних активів. 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення фінансових активів. 

2. Укажіть статті, які відносяться до грошових коштів. 

3. Дайте визначення касових операцій та вкажіть рахунки, які 

використовуються для їх обліку. 

4. Які рахунки використовуються для обліку грошових коштів у банках? 

Вкажіть основні господарські операції, які відображаються з використанням 

цих рахунків. 



5. Які особливості обліку грошових коштів і розрахунків в іноземній 

валюті та відображення їх у фінансовій звітності? 

6. Що таке фінансові інвестиції? Як їх класифікують? 

7. Які фінансові інвестиції вважаються поточними? 

8. Які фінансові інвестиції є довгостроковими? 

9. Що таке еквіваленти грошових коштів та якій статті Балансу вони 

відображаються? 

10.  Як визначається собівартість фінансових інвестицій? 

11.  За якою оцінкою відображаються в обліку та фінансовій звітності 

поточні фінансові інвестиції? 

12.  Назвіть основні види довгострокових фінансових інвестицій. 

13.  Визначте терміни «суттєвий вплив» і «контроль» та поясніть їх 

значення для бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій. 

14.  Назвіть рахунки, які використовуються для обліку довгострокових 

фінансових інвестицій, та поясніть призначення субрахунків. 

15.  Назвіть методи оцінки довгострокових інвестицій, що надають право 

власності, та особливості їх застосування. 

16.  Дайте визначення методу участі в капіталі. Які фінансові інвестиції 

облічуються за цим методом? 

17.  Дайте визначення методу обліку довгострокових фінансових 

інвестицій за справедливою вартістю. У яких випадках застосовують цей 

метод? 

18.  Дайте характеристику методів оцінки довгострокових фінансових 

інвестицій до погашення. 

19.  Дайте визначення дебіторської заборгованості. 

20.  Дайте характеристику дебіторської заборгованості за товари, роботи та 

послуги та укажіть особливості її відображення у фінансовій звітності. 

21.  Що таке чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості та до 

якого виду дебіторської заборгованості це поняття застосовується? 



22.  Які рахунки використовуються для обліку дебіторської 

заборгованості? 

23.  Поясніть, що таке резерв сумнівних боргів та чому його необхідно 

створювати. 

24.  Які методи застосовуються для розрахунку резерву сумнівних боргів. 

У чому їх сутність? 

25.  Дайте визначення векселів отриманих. Що таке простий та переказний 

вексель? 

26.  Назвіть рахунки, які використовуються для обліку векселів отриманих. 

27.  Пояснити різницю між відсотковим та безвідсотковим векселем. 

28. Що таке дисконт векселя? З якою метою здійснюються дисконтні 

операції? 

29.  Надайте характеристику іншої дебіторської заборгованості та вкажіть, 

які рахунки використовуються для її відображення. 

30.  Які господарські операції може здійснювати підприємство через 

підзвітних осіб  та як вони відображаються в бухгалтерському обліку?є 

 

Тести для самоконтролю  

1. На 31 грудня 2015 року підприємство мало такі залишки на рахунках в 

банку: 

 рахунок 1 – 17 800 грн.; 

 рахунок 2 – 5 000 грн.; 

 валютний рахунок – 2 000 доларів США (курс $1: 5,4 грн.); 

а також 120 – денний депозитний сертифікат строком погашення  20.03.2016 

р. на суму 10 000 грн. 

Яку суму грошових коштів та їх еквівалентів відобразить підприємством на 

Балансі на 31 грудня 2015 року? 

А. 34 800 грн. 

Б. 33 600 грн. 

В. 24 800 грн. 



2. При проведенні зовнішньоекономічної діяльності та складанні фінансової 

звітності курсова різниця нараховується на: 

 А. Усі статті Балансу. 

 Б. Усі активи та зобов’язання, які виникли в результаті  

зовнішньоекономічної діяльності. 

 В. Монетарні активи та зобов’язання. 

3. При складанні фінансової звітності , якщо на 31.12.15 р. курс валют зріс, 

курсові різниці будуть відображені з використанням субрахунка: 

 А. 714 «Дохід від операційної курсової різниці». 

 Б. 733 «Інші доходи від фінансових операцій». 

 В. 744 « Дохід від не операційної курсової різниці». 

4. До еквівалентів грошових коштів відносяться високоліквідні фінансові 

інвестиції , які вільно конвертують у певні суми грошових коштів на: 

 А. Строк погашення яких не перевищує 5 місяців. 

 Б. Строк погашення яких на дату балансу не перевищує 3 місяців. 

 В. Початковий строк погашення яких не перевищує 3 місяців. 

5. Поточні фінансові інвестиції відображаються у складі оборотних активів за 

справедливою вартістю: 

 А. Для кожної інвестиції окремо. 

 Б.  Для усього інвестиційного портфелю. 

 В. Для інвестицій, згрупованих за строком придбання. 

6. Сума зменшення балансової вартості короткострокових фінансових 

інвестицій відображається у складі:  

 А. Втрат від участі в капіталі. 

 Б. Інших витрат. 

 В. Інших операційних витрат. 

7. До фінансових інвестицій, що надають право власності, належать: 

 А. Боргові цінні папери.  

 Б. Довгострокові векселі. 

 В. Внески до статутного капіталу. 



8. При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом 

участі в капіталі дивіденди визнаються компанією-інвестором: 

 А. У момент їх оголошення та збільшують балансову вартість 

фінансових  

 Б. У момент їх оголошення та зменшують балан6сову вартість 

фінансових інвестицій.  

 В. У момент їх сплати та не впливають на балансову вартість 

фінансових інвестицій. 

9. Фінансові інвестиції в боргові цінні папери в момент погашення 

відображаються в обліку за: 

 А. Фактичною собівартістю. 

 Б. Справедливою вартістю. 

 В. Номінальною вартістю. 

10. Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості за товари, 

роботи та послуги нараховується: 

 А. На початок звітного періоду. 

 Б. У кінці звітного періоду. 

 В. У міру необхідності при виявленні безнадійних боргів. 

11. Нарахування резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку 

відображається записом: 

 А.  

 Дебет  36   «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

 Кредит 38   «Резерв сумнівних боргів» 

 Б. 

 Дебет  441  «Нерозподілений прибуток» 

 Кредит 38    «Резерв сумнівних боргів» 

 В. 

 Дебет  944  «Сумнівні та безнадійні борги» 

 Кредит 38    «Резерв сумнівних боргів» 



12. У Балансі підприємства на 31.12.15 р. відображена наступна інформація 

про дебіторську заборгованість: 

 чиста реалізаційна вартість – 97 000 грн.; 

 первинна вартість – 100 000 грн.; 

 резерв сумнівних боргів (3%) – 3 000 грн. 

За 2016 рік списано безнадійних боргів на суму 2 500 грн. 

На 31.12.16 р. дебіторська заборгованість становить 75 000 грн. Визначити, 

на яку суму треба провести на рахування резерву сумнівних боргів за 2016 

рік, якщо коефіцієнт сумнівності на 31.12.2016 р. становить 2%: 

А. 1 000 грн. 

Б. 1 500 грн. 

В. 2 500 грн. 

13. При визначенні дебіторської заборгованості безнадійною та її списанні з 

балансу чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості: 

А. Зменшується. 

Б. Збільшується. 

В. Не змінюється. 

14. Компанією реалізовано продукції на 10 000 грн. і отримано вексель 

номінальною вартістю 10 000 грн., під 8% річних строком погашення 60 днів. 

Яку суму відсотків отримає підприємство в момент погашення векселя? 

 А. 133 грн. 

 Б. 800 грн. 

 В. 244 грн. 

15. При реалізації товарів на суму 6 500 грн. підприємство отримало 

безвідсотковий вексель на суму 7 000 грн. строком погашення 60 днів. У 

бухгалтерському обліку на момент отримання векселя буде зроблено запис, 

грн.:  

А. 

Дебет     34 «Короткострокові векселі одержані»                 7 000 

Кредит  36 «Розрахунок з покупцями та замовниками»     7 000 



Б.  

Дебет    34 «Короткострокові векселі одержані»                 7 000 

Кредит   36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»     6 500 

Кредит   73 «Інші фінансові доходи»                                        500 

В.  

Дебет     34 «Короткострокові векселі одержані»                  7 000 

Кредит   36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»      6 500 

Кредит   69 «Доходи майбутніх періодів»                                 500 

16. Підприємство отримало від покупця простий вексель на суму 6 000 грн. 

строком погашення 6 місяців під 5 % річних. Через 3 місяці підприємство 

дисконтувало вексель у банку під 10 % річних. Визначити суму, яку отримає 

підприємство від банку за вексель. 

А. 5 921 грн. 

Б. 6 000 грн. 

В. 5 996 грн. 

 

Тема : Облік власного капіталу, зобов'язань, доходів та витрат за МСФЗ 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте  визначення власного капіталу підприємства. 

2. У чому полягає непрямий порядок розрахунку власного капіталу? 

3. У чому полягає концепція збереження власного капіталу? 

4. Які основні складові елементи власного капіталу? 

5. Що таке персоніфікація власного капіталу? 

6. Які складові елементи власного капіталу є персоніфікованими? 

7. Які показники є коригуючими показниками власного капіталу 

підприємства? 

8. Дайте визначення статутного капіталу? 

9. Що таке додатково вкладений капітал? 

10. Які елементи додаткового не є додатково вкладеним капіталом? 



11. Дайте визначення резервного капіталу. 

12. Дайте визначення нерозподіленого прибутку. 

13. Дайте визначення непокритого збитку та поясніть його вплив на показник 

власного капіталу. 

14. Дайте визначення неоплаченого та вилученого капіталу. У чому полягає 

різниця між цими поняттями? 

15. Дайте визначення господарського товариства. 

16. Яка різниця з точки зору формування власного капіталу існує між 

товариствами, які діють на підставі статуту, та товариствами, які діють на 

підставі лише установчого договору? 

17. Дайте визначення акціонерного товариства. 

18. Які вимоги до розміру статутного капіталу  акціонерного товариства в 

Україні? 

19. Дайте визначення акції. 

20. Які існують класифікаційні ознаки акцій. 

21. Як впливають на розмір та структуру статутного капіталу роздрібнення та 

консолідація акцій? 

22. На яку дату здійснюється відображення в обліку статутного капіталу 

акціонерного товариства? 

23. Які вимоги встановлені до засновників акціонерного товариства щодо 

терміну володіння та мінімальної кількості належних їм акцій. 

24. Дайте визначення емісійного доходу акціонерного товариства? 

25. Які вимоги встановлені до розміру та порядку формування резервного 

капіталу акціонерного товариства в Україні? 

26. Дайте визначення дивідендів. 

27. Які джерела виплати дивідендів по акціям передбачені  діючим 

законодавством України? 

28. На яку дату визначається перелік власників акцій, які мають право на 

отримання дивідендів? 



29. Яким  чином нарахування дивідендів впливає на розмір власного 

капіталу? 

30. Які акції відносяться до викуплених? 

31. За рахунок яких джерел акціонерне товариство може здійснювати викуп 

акцій власного випуску? 

32. Як викуп акцій власного випуску впливає на розмір власного капіталу 

акціонерного товариства? 

33. Які існують шляхи збільшення статутного капіталу акціонерного 

товариства в Україні? 

34. Як реінвестування дивідендів впливає на розмір власного капіталу? 

35. Яким чином може здійснюватися зменшення статутного капіталу 

акціонерного товариства в Україні? 

 

Тести для самоконтролю 

1. Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує:  

А. Ринкову вартість прав власників підприємства. 

Б. Ринкову вартість активів підприємств, які належать йому за правом 

власності. 

В. Облікову вартість прав власників підприємства. 

Г. Облікову вартість активів підприємства, які належать йому за правом 

власності. 

2. Емітент у разі невиконання умов передоплати на цінні папери 

зобов’язаний повернути передплатникам на їх вимогу: 

А. Усі одержані від них кошти. 

Б. Усі одержані віл них кошти зі сплатою процентів за весь строк їх 

погашення. 

В. Частину одержаних від них коштів, передбачену умовами договору 

передплати. 

3. Сальдо на рахунку 40 «Статутний капітал» акціонерного товариства 

повинне дорівнювати: 



А. Сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані 

ними акції товариства. 

Б. Сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства. 

В. Сумарній вартості активів товариства. 

4. Сальдо рахунка 46 «Неоплачений капітал»: 

А. Збільшує суму дебіторської заборгованості підприємства. 

Б. Вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу 

підприємства. 

В. Додається при визначенні суми власного капіталу підприємства. 

5. Розподіляючи прибуток, акціонерне товариство в Україні повинне 

створити резервний (страховий) капітал у розмірі, передбаченому його 

установчими документами, але не менше ніж: 

А. 25 % від розміру статутного капіталу. 

Б. 10 % від розміру статного капіталу. 

В. 5 % від розміру статутного капіталу. 

Г. 5 % чистого прибутку. 

6. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу в Україні 

визначається установчими документами товариства в розмірі не менше ніж: 

А. 25 % прибутку після сплати податку на прибуток. 

Б. 10 % прибутку після сплати податку на прибуток. 

В. 5 % прибутку після сплати податку на прибуток. 

7. Для нарахування дивідендів по простих акціях джерелом може бути: 

А. Нерозподілений прибуток та резервний капітал. 

Б. Нерозподілений прибуток. 

В. Резервний капітал. 

Г. Додатковий капітал. 

8. В Україні право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами 

даного товариства, на: 

А. Дату прийняття рішення про виплату дивідендів. 

Б. Початок строку виплати дивідендів. 



В. На останній календарний день року, за який нараховуються дивіденди. 

Г. На перший календарний день року, за який нараховуються дивіденди. 

9. Викуп товариством акцій власного випуску означає: 

А. Скорочення числа випущених товариством акцій. 

Б. Зменшення кількості акцій товариства з обігу. 

В. Зменшення статутного капіталу. 

10. Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним 

акцій тільки за рахунок: 

А. Нерозподіленого прибутку. 

Б. Сум, що перевищують статутний капітал. 

В. Додатково внесеного капіталу. 

 

Тема : Облік зобов'язань 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення зобов’язання.  

2. Що є моментом виникнення зобов’язання з юридичної та економічної 

точки зору? 

3. Назвіть умови визнання і відображення зобов’язань в Балансі. 

4. Як оцінюються зобов’язання ? 

5. Як класифікуються зобов’язання? 

6. Які зобов’язання відносяться до поточних? 

7. Які зобов’язання є довгостроковими? 

8. Що таке забезпечення і на які цілі воно створюється? 

9. Що таке непередбачені зобов’язання? 

10. За яких умов підприємство списує зобов’язання з балансу? 

11. Що таке потенційні (умовні) зобов’язання і як вони відображаються у 

Балансі? 

12. У чому відмінність між потенційними і реальними зобов’язаннями? 

13. Як розраховується щомісячна сума забезпечень виплат персоналу? 



14. Як нараховуються і використовуються забезпечення гарантійних 

зобов’язань? 

15. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і 

використання цільового фінансування і цільових надходжень? 

16. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і 

використання гуманітарної допомоги? 

17. З якою метою випускаються облігації? Які основні характеристики 

облігацій? 

18. Яка природа знижок і премій по облігаціях? 

19. Як визначається продажна (ринкова) ціна облігацій? 

20. Що таке поточна облікова вартість облігацій? 

21. Яка тенденція змін складових ринкової вартості облігацій при наближенні 

терміну їх погашення? 

22. Яка різниця між номінальною і ринковою ставкою відсотків по 

облігаціях? 

23. Яким буде співвідношення між номінальною і ринковою вартістю 

облігацій у випадку, коли облігації продані: а) за номіналом? б) з дисконтом? 

в) з премією? 

24. За який період амортизуються знижки і премії по облігаціях? 

25. Чому покупець облігацій сплачує також і відсотки, нараховані за період 

від попередньої дати їх виплати до дати придбання? 

26. Що таке фонд погашення облігацій? Як фонд погашення відображається в 

обліку і звітності? 

27. Як відображається у фінансовій звітності заборгованість по облігаціях, 

непогашені знижки і премії? 

28. Поясніть, чому при продажу облігацій зі знижкою щорічні загальні 

витрати емітента на виплату відсотків більші ніж при продажу облігацій з 

премією? 

29.  До яких витрат емітента відноситься амортизація дисконту? 



30. Чому дорівнює сума заборгованості з позики на кінець кожного 

облікового періоду при випуску облігацій: а) зі знижкою? б) з премією? 

31.   Чому дорівнює залишок премії за період? 

32. Які особливості обліку облігацій, випущених між датами виплати 

відсотків за ними? 

33. Які особливості обліку облігацій, випущених в день нарахування 

відсотків, що не збігається з кінцем фінансового року? 

34. Які особливості обліку витрат на розміщення облігаційної позики? 

35. Назвіть основні довгострокового погашення облігацій? Що включає у 

себе облік довгострокового погашення позики? 

36. Коли виникає прибуток або збиток від придбання власних облігацій на 

ринку? 

37. Яких облікових правил дотримуються при конвертації облігацій у 

звичайні акції емітента? 

38. Що таке вексель, яка його економічна природа? 

39. Яка різниця між простими і переказним векселем, між відсотковим і 

безвідсотковим? 

40. Що таке вексель зобов’язання? Коли воно виникає? 

41. Яка різниця в обліку відсоткового і безвідсоткового  векселя виданого? 

42. Як ведеться аналітичний облік векселів? 

43. Назвіть вексельні реквізити. Як може бути вказаний строк платежу за 

векселем? 

44. Яким документом регламентуються взаємовідносини між банком і 

позичальником?    

45. У яких випадках у підприємства виникає поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями? 

46. За якою вартістю відображаються довгострокові зобов’язання 

підприємства у Балансі? 

47. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і 

використання короткострокових кредитів банку? 



48. На підставі яких документів будуються господарські зв’язки між 

постачальниками і покупцями – юридичними особами? 

49. На підставі яких документів проводяться розрахунки між 

постачальниками і покупцями – юридичними особами? 

50. За допомогою яких документів можуть здійснюватися безготівкові 

розрахунки між підприємствами? 

51. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку надходження 

товарно-матеріальних цінностей від постачальників і погашення 

заборгованості перед ними? 

52. За допомогою якого документа здійснюється облік робочого часу? 

53. Які утримання здійснюються із заробітної плати? 

54. Які відрахування здійснюються від суму нарахованої заробітної плати? 

55. Як розраховується допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю? 

56. Як розрахувати суму відпусткових? 

57. Як відображається в обліку зобов’язання за розрахунками з учасниками? 

58. Як здійснюється облік інших поточних зобов’язань? 

59. Що таке доходи майбутніх періодів? 

60. Поясніть порядок обліку і відображення у звітності доходів майбутніх 

періодів. 

 

Тести для самоконтролю 

1. Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі: 

А. Оборотних активів. 

Б. Поточних зобов’язань. 

В. Доходів майбутніх періодів. 

Г. Витрат майбутніх періодів. 

2. За якою оцінкою відображаються в Балансі довгострокові зобов’язання на 

які нараховуються відсотки? 

А. Сумою погашення. 

Б. Теперішньою вартістю. 



В. Чистою вартістю реалізації. 

Г. Номінальною вартістю.  

3. ВАТ «Мелодія» продає музичні центри з 2-річною гарантією. З 

попереднього досвіду розрахункова сума витрат на гарантійне 

обслуговування становила 4 % від обсягу реалізації протягом гарантійного 

строку. За 2016 р. загальна сума реалізації музичних центрів дорівнювала 

3 000 000 грн., а понесені витрати на гарантійне обслуговування – 67 500 грн. 

Яку суму витрат на гарантійне обслуговування повинне визнати ВАТ « 

Мелодія» у Звіті про фінансові результати за 2016 р? 

А. 52 000 грн. 

Б. 60 000 грн. 

В. 67 000 грн. 

Г. 120 000 грн. 

4. 1 січня 2016 року АТ «Гопак» випустило облігації строком 10 років на 

загальну суму 4 000 000 грн. (номінальна ставка 8 відсотків річних). Облігації 

були реалізовані за 3 282 980 грн., а ринкова вартість відсотка становить 11 

%. Відсотки по облігаціях сплачуються двічі на рік: 30 червня та 31 грудня. 

Витрати на відсотки по облігаціях за перше півріччя 2016 року становила, 

грн.: 

А. 361 130. 

Б. 180 560. 

В. 320 000. 

Г. 160 000.  

5. 31 липня підприємством був виданий постачальнику 9% вексель 

номінальною вартістю 100 000 грн. строком на один рік. 31 грудня в Балансі 

підприємства слід відобразити зобов’язання за нарахованими відсотками в 

сумі, грн.: 

А. 0. 

Б. 3 000. 

В. 3 750. 



Г. 9 000. 

6. На 31.12.16 р. підприємство «Акація» є відповідачем у суді стосовно 

претензії в сумі 1 млн. грн за порушення умов поставки. Справа судом ще не 

розглядалася. 

Як ця невизначена подія вплине на фінансові звіти підприємства «Акація» за 

2016 рік? 

А. Ніяк. 

Б. Буде розкрита у Примітках до фінансових звітів. 

В. На 1 млн грн. буде зменшено дохід у Звіті про фінансові результати. 

Г. 1 млн грн. визнано у складі зобов’язань у Балансі. 

7. При погашенні заборгованості перед банком за отриманими кредитами 

встановлена така черговість платежів: 

А. У перше чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, потім – 

прострочена заборгованість, решта направляється на погашення основної 

суми кредиту. 

Б. У першу чергу погашається прострочена заборгованість, потім – 

сплачуються відсотки за користування кредитом, решта направляється на 

погашення основної суми кредиту. 

В. У першу чергу погашається основна сума кредиту, потім – прострочена 

заборгованість, решта направляється на погашення відсотків за користування 

кредитом. 

Г. У першу чергу сплачуються відсотки за користування кредитом, потім – 

основна сума кредиту, потім – прострочена заборгованість. 

 

Тема : Визнання доходів та витрат. Облік податку на прибуток. 

 

Контрольні запитання 

1. Назвіть основні принципи обліку доходів та витрат. 

2. Назвіть основні умови визнання доходу від реалізації товарів. 



3. Назвіть основні умови визнання витрат. 

4. Чи визнається дохід у таких випадках: 

а) при обмінні подібних активів; 

б) при обмінні неподібними активами; 

в) при здійсненні бартерних операцій. 

5. Як визначається дохід при здійсненні бартерного контракту, якщо 

справедливу вартість отриманих активів визначити неможливо? 

6. Як визначається дохід при цільовому фінансуванні капітальних 

інвестицій? 

7. Назвіть умови визнання доходу від надання послуг. 

8. Як визначити ступінь завершеності операцій з надання послуг для 

визнання доходу за звітний період? 

9. Укажіть, за якими групами в бухгалтерському обліку класифікуються 

доходи. 

10. Укажіть, за якими групами  в бухгалтерському обліку класифікуються 

витрати. 

11.  Поясніть доречність і необхідність класифікації доходів (витрат) за 

групами. 

12.  Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства за 

звітний період? 

13.  Як визначити результат від реалізації готової продукції? 

14.  Чи впливає повернення товарів від покупців на суму доходу від 

основної діяльності? 

15.  З якою метою використовується субрахунок 704 «Вирахування з 

доходу»? 

16.  Назвіть складові елементи фінансових витрат. 

17.  Як визначається результат іншої звичайної діяльності? 

18.  Як визначається результат надзвичайних подій? 

 

 



Тести для самоконтролю 

1. 01.01.2016 р. підприємством сплачено 6 000 грн. за передплату 

періодичної преси за І півріччя. 

Витрати за січень становлять: 

А. 1 000 грн. – інші операційні витрати; 

Б. 1 000 грн. – адміністративні витрати; 

В. 6 000 грн. – адміністративні витрати; 

Г. 6 000 грн. – витрати майбутніх періодів.    

2. 01.03.2016 р. підприємством реалізовано побутову техніку на суму 

20 000 грн., ПДВ – 4 000 грн., на умовах гарантійного обслуговування 

протягом року. Очікується, що витрати на гарантійне обслуговування 

становитимуть 4 % від суми реалізації товару. 

Дохід від реалізації товарів за березень становить: 

А. 24 000 грн.; 

Б. 20 000 грн.; 

В. 12 000 грн.; 

Г. 23 040 грн. 

3. Театральна вистава повинна відбутися 15.01.2016 р., але квитки 

продано до 25.12.15 р. 

Як відображається дохід від продажу квитків у фінансовій звітності за 2015 

рік: 

А. Доходи в сумі виторгу; 

Б. Доходи за мінусом понесених витрат; 

В. Доходи майбутніх періодів на суму виторгу; 

Г. Кредиторська заборгованість по одержаних авансах. 

4. На підставі наведеного переліку здійсніть класифікацію витрат і 

визначте суму витрат від іншої звичайної діяльності: 

1) нараховані відсотки банку по одержаних кредитах – 1 000 грн.; 

2) сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування – 200 грн.; 



3) сплачено постачальнику за доставку матеріалів – 300 грн., ПДВ – 60 

грн., усього – 360 грн.; 

4) реалізовано основні засоби: первісна вартість – 4 000 грн., нарахований 

знос – 3 800 грн., вартість реалізації – 600 грн., у тому числі ПДВ – 100 грн.; 

5) проведено уцінку основних засобів на суму 1 100 грн. На дату уцінки 

сума додаткового капіталу становить – 400 грн.: 

6) списано інші необоротні активи: первісна вартість – 800 грн., сума 

нарахованого зносу – 400 грн.; 

7) нараховані витрати від операційної курсової різниці – 100 грн. 

А. 2 000 грн.; 

Б. 5 400 грн.; 

В. 1 900 грн.; 

Г. 1 300 грн.  

5. Що означає запис: 

Дебет   361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 

Кредит 701 «Доходи від реалізації готової продукції» 

Дебет    901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

Кредит  26   «Готова продукція» 

А. Покупцем повернено готову продукцію. 

Б. Реалізована готова продукція покупцям і одночасно списана собівартість 

готової продукції. 

В. Покупцем акцептовано платіж за реалізовану продукцію. 

Г. Правильної відповіді не вказано. 

6. Визначити результат від реалізації товарів на основі проведених 

господарських операцій:  

1) 20.03.2016 р. – одержано товар від постачальника на суму 10 000 грн., 

ПДВ – 2 000 грн.; 



2) 25.03.2016 р. – одержаний товар реалізовано покупцю. Вартість 

реалізації – 15 000 грн., ПДВ – 3 000 грн. Від покупця одержано платіж за 

відвантажені товари – 18 000 грн.; 

3) 26.03.2016 р. – реалізовано основні засоби на суму 30 000 грн., ПДВ – 

6 000 грн., первісна вартість – 45 000 грн., сума нарахованого зносу – 14 000 

грн. 

А. Прибуток – 5 000 грн. 

Б. Прибуток – 8 000 грн. 

В. Прибуток – 4 000 грн. 

Г. Збитки – 10 000 грн. 

7. Визначити валовий прибуток (збиток) на основі наведених записів: 

1) списання собівартості реалізованих товарів, грн.:            

Дебет   902 «Собівартість реалізованих товарів»                          200 

Кредит 28   «Товари»                                                                        200 

2) відображення доходу від реалізації товарів, грн.: 

Дебет   361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»                  360  

Кредит 702 «Дохід від реалізації товарів»                                      360 

3) відображення суми податкових зобов’язань з податку на додану 

вартість, грн.: 

Дебет   702 «Дохід від реалізації товарів»                                       60 

Кредит 641 «Розрахунки за податками»                                          60 

А. Прибуток – 100 грн. 

Б. Збиток – 100 грн. 

В. Прибуток – 160 грн. 

Г. Прибуток – 220 грн. 

8. На основі наведеного в запитанні 4 переліку витрат визначте суму 

витрат від іншої операційної діяльності: 

А. 600 грн. 

Б. 1 600 грн. 

В. 300 грн. 



Г. 1 100 грн. 

9. На основі наведеного переліку здійсніть класифікацію доходів 

підприємства і визначте суму іншого операційного доходу: 

1) дохід від реалізації готової продукції – 10 000 грн.; 

2) дохід від реалізації основних засобів – 5 000 грн.; 

3) дохід від реалізації іноземної валюти – 25 000 грн.; 

4) дохід від не операційної курсової різниці – 4 000 грн.; 

5) дохід від списання кредиторської заборгованості – 5 000 грн.; 

6) одержані штрафи за невиконання умов договору – 3 000 грн.; 

7) дохід від реалізації малоцінних предметів – 1 000 грн.; 

8) дохід від безоплатно одержаних необоротних активів – 20 000 грн. 

А. 54 000 грн.; 

Б. 58 000 грн.; 

В. 34 000 грн.; 

Г. 3 000 грн. 

10.  Підприємством здійснені господарські операції за звітний період: 

1) відвантажено товари покупцю «А» - 10 000 грн., ПДВ – 2 000 грн., без 

попередньої оплати. Собівартість товарів – 6 000 грн.; 

2) одержано авансовий платіж від покупця «Б» - 20 000 грн., ПДВ – 4 000 

грн.; 

3) оплачено постачальнику за одержані в минулому періоді товари – 

15 000 грн., ПДВ – 3 000 грн. 

Валовий дохід від реалізації товарів за звітний період становить: 

А. 4 000 грн. 

Б. 30 000 грн. 

В. 15 000 грн. 

Г. 24 000 грн.    

 

 



Тема : Облік податку на прибуток. 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення терміну «податок». 

2. Що розуміється під податковим законодавством? 

3. Які існують ставки податків? Наведіть приклади. 

4. У чому полягає механізм справляння непрямих податків?  

5. Як поділяються податки залежно від суб’єкта оподаткування? 

6. Які існують джерела сплати податків? Наведіть приклади. 

7. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться синтетичний облік 

податків? 

8. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться аналітичний облік 

податків? 

9. Який бухгалтерський запис необхідно зробити з нарахування податку 

на додану вартість? 

10.  Який бухгалтерський запис необхідно зробити з перерахування 

прибутковості податку з громадян до бюджету? 

11.  У яких формах фінансової звітності знаходять відображення суми 

нарахованих та сплачених податків? 

12.  Які існують податкові різниці? 

13.  Що розуміється під податковими витратами підприємства? 

14.  За допомогою яких рахунків бухгалтерського обліку ведеться облік 

відстрочених податкових активів?  

15.  Як розраховується оподатковуваний прибуток підприємствами? 

16.  Як розрахувати суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті 

до бюджету? 

 

Тести для самоконтролю 

1. До загальнодержавних податків і зборів належать податки: 

А. На додану вартість, на прибуток, комунальний, курортний збір. 



Б. На землю, на додану вартість, на прибуток, збір на обов’язкове державне 

пенсійне страхування. 

В. З власників собак, на прибуток, на землю, на нерухоме майно. 

Г. Збір на обов’язкове пенсійне страхування, ринковий збір, державне мито. 

2. До місцевих податків і зборів належать податки: 

А. На прибуток, комунальний, готельний збір, мито. 

Б. На додану вартість, на прибуток, на землю, акцизний збір. 

В. Комунальний, з реклами, з власників собак, готельний збір. 

Г. На додану вартість, комунальний, з реклами, готельний збір. 

3. Об’єктом обкладення податком на прибуток підприємств в Україні є 

прибуток, який визначається шляхом: 

А. Зменшення суми валових доходів на суму валових витрат. 

Б. Зменшення суми валових витрат на суму амортизаційних відрахувань. 

В. Зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму 

валових витрат на суму амортизаційних відрахувань. 

Г. Зменшення ціни реалізації з ПДВ на суму собівартості реалізованої 

продукції. 

4. Об’єктом обкладання податком на додану вартість є операції платників 

з: 

А. Продажу товарів на митній території України. 

Б. Ввезення товарів на митну територію України. 

В. Вивезення товарів за межі митної території України. 

Г. Указане в пунктах А, Б, В. 

5. Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету 

або відшкодування з бюджету, визначаються як: 

А. Сума податкових зобов’язань з ПДВ. 

Б. Сума податкового кредиту з ПДВ. 

В. Різниця між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту 

з ПДВ. 

Г. Добуток ціни реалізації товару на ставку ПДВ. 



6. Бухгалтерський запис, який слід зробити з нарахування податку на 

прибуток підприємств до бюджету: 

А. Дебет   901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

     Кредит 641 «Розрахунки за податками» 

                         (аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на прибуток») 

Б. Дебет   981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» 

    Кредит 641 «Розрахунки за податками» 

                         (аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на прибуток») 

В. Дебет  641 «Розрахунки за податками» 

                         (аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на прибуток») 

    Кредит 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» 

Г. Дебет  681 «Розрахунки за авансами одержаними» 

    Кредит 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» 

7. Бухгалтерський запис, який слід зробити з нарахування податку на 

додану вартість до бюджету: 

А. Дебет   631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» 

     Кредит 371 «Розрахунки за виданими авансами» 

Б. Дебет  641 «Розрахунки за податками» 

               (аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість») 

    Кредит 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

В. Дебет 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 

     Кредит 641 «Розрахунки за податками» 

               (аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість») 

Г. Дебет   901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 

    Кредит 641 «Розрахунки за податками» 

               (аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість») 

 

 

 

 



Тема : Розкриття фінансової звітності за МСФЗ. 

Контрольні запитання  

1. Який період є звітним для українських підприємств? 

2. Укажіть склад фінансової звітності. 

3. Поясніть порядок подання квартальної фінансової звітності. 

4. Поясніть порядок подання квартальної фінансової звітності. 

5. Охарактеризуйте зміст основних етапів підготовки звітності. 

6. Яка мета та порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань 

підприємства? 

7. Яким чином відображаються результати інвентаризації (надлишки та 

нестачі) у бухгалтерському обліку? 

8. На підставі яких даних складають Баланс? 

9. Дайте коротку характеристику змісту статей Балансу. 

10.  Яку структуру має Звіт про фінансові результати? 

11.  Поясніть порядок складання розділу І Звіту про фінансові результати. 

12.  Як визначається сума за статтею «Надзвичайні витрати»? 

13.  Поясніть призначення розділу ІІ Звіту про фінансові результати та 

порядок його заповнення. 

14.  Поясніть призначення розділу ІІІ Звіту про фінансові результати та 

порядок розрахунку чистого і скоригованого прибутку на акцію. 

15.  Як визначається дивіденд на акцію? 

16.  З якою метою складають Звіт про власний капітал? Поясніть порядок 

заповнення колонок у цьому Звіті. 

17.  З якою метою складають Звіт про рух грошових коштів? Яку 

структуру має цей Звіт? 

18.  Як визначається чистий рух коштів у результаті операційної 

діяльності? 

19.  Як визначається чистий рух коштів у результаті інвестиційної 

діяльності? 

20.  Як визначається чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності? 



21.  Дайте визначення Приміток до фінансової звітності та поясніть мету їх 

подання. 

22.  Укажіть склад Приміток і послідовність їх подання. 

23.  Яким чином виправляються помилки, допущені у фінансових звітах 

попередніх звітних періодів? 

24.  Поясніть порядок підготовки Приміток щодо облікової політики, її 

перегляду, зміни облікових оцінок. 

25.  Які події називаються  подіями після дати балансу? Охарактеризуйте 

основні вимоги П(С)БО 6 щодо впливу таких подій на показники фінансової 

звітності та порядок підготовки Приміток щодо цих подій. 

26.  Дайте визначення пов’язаних сторін. Перерахуйте вимоги до розкриття 

інформації у Примітках щодо таких сторін. У чому полягає різниця вимог до 

Приміток у разі наявності контролю та суттєвого впливу?  

27.  У чому полягає методика прийняття рішення керівництвом 

підприємства щодо наявності гіперінфляції? Охарактеризуйте зміст основних 

етапів перерахунку фінансової звітності у зв’язку з гіперінфляцією. 

28.  Яка мета надання інформації про сегменти діяльності підприємства? 

Якими критеріями підприємство повинне користуватися, щоб виділити 

господарські та географічні сегменти своєї діяльності? Охарактеризуйте 

склад Приміток про сегменти діяльності підприємства. 

29.  Які суб’єкти господарської діяльності мають право надавати скорочені 

фінансові звіти? 

30.  Укажіть особливості організації обліку на малих підприємствах. Яким 

чином вони впливають на процес підготовки фінансової звітності? 

 

Тести для самоконтролю 

 

1. Підприємство створене 23 липня 2016 року. Вкажіть гранично можливу 

дату першого річного та квартального Балансу для цього підприємства: 

 



Річний баланс                                   Квартальний баланс 

А.    1 вересня 2016 року                         1 серпня 2016 року 

Б.     31 грудня 2016 року                        30 вересня 2016 року 

В.     31 грудня 2016 року                        31 грудня 2016 року 

Г.     1 квітня 2017 року                            1 квітня 2017 року 

2. Під час річної інвентаризації активів і зобов’язань підприємства були 

виявлені розбіжності в обліку іншої поточної дебіторської заборгованості. До 

дати подання фінансової звітності не вдалося врегулювати ці розбіжності з 

дебітором. Яким чином сума цієї заборгованості буде відображена у Балансі? 

А. Як резерв сумнівних боргів. 

Б. Буде списана з балансу. 

В. За даними бухгалтерського обліку підприємства. 

Г. За даними бухгалтерського обліку дебітора, хоча керівництво із цим не 

погоджується. 

3. Під час інвентаризації були виявлені надлишки грошових коштів у касі 

ВАТ, джерела надходження яких лишилися невизначеними. Яким записом у 

бухгалтерському обліку вони будуть відображені? 

А. Дт 30 «Каса» - Кт 752 «Інші надзвичайні доходи» 

Б. Дт 30 «Каса» - Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій» 

В. Дт 30 «Каса» - Кт 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 

Г. Дт 30 «Каса» - Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» 

4. ВАТ випустило 02.01.2016 р. 10% облігації, загальна номінальна 

вартість яких дорівнює 100 000 грн., термін погашення – 5 років, із знижкою 

(дисконтом) 10 000 грн. За якими статтями Балансу та у якій сумі слід 

відобразити у Балансі на 31.12.2016 р. наслідки цих операцій? 

А. 100 000 грн. у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань» 

Б. 90 000 грн. у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань» 

В. 110 000 грн. у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань» 

Г. 100 000 грн. у складі «Інших довгострокових фінансових зобов’язань» та 

10 000 грн. у складі «Поточної частини довгострокових зобов’язань» 



5. Залишок за статтею Балансу «Резерв сумнівних боргів» на кінець 

звітного періоду зріс, а первісна вартість дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги зменшилася. Унаслідок цього: 

А. Чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості не змінилася. 

Б. Збільшився власний капітал за рахунок збільшення резервів. 

В. Зменшилася балансова вартість цієї дебіторської заборгованості. 

Г. Збільшилася балансова вартість оборотних активів. 

6. 31.12.2016 р. ВАТ придбало товари за ціною 50 000 грн. на умовах 

франко-станція відвантаження. Витрати, пов’язані з відвантаженням та 

доставкою товарів до станції призначення, становили 2 500 грн. 

Товари надійшли 31.12.14 р. Яку собівартість цих товарів відобразить ВАТ у 

Балансі на 31.12.14 р.? 

А. 51 000 грн. 

Б. 52 500 грн. 

В. 50 000 грн. 

Г. 0 грн. 

7. ВАТ оцінює довгострокові фінансові інвестиції у неринкові цінні 

папери за П(С)БО. Як зміниться балансова вартість цих інвестицій на дату 

балансу 31.12.15 р., якщо ринкова вартість ринкових інвестицій зросла? 

А. Балансова вартість неринкових інвестицій зменшиться. 

Б.  Балансова вартість неринкових інвестицій збільшиться. 

В. Зміниться підхід до оцінки неринкових інвестицій. 

Г. Балансова вартість неринкових інвестицій не зміниться. 

8. Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги на 31.12.2016 р. становить 250 000 грн. Залишок резерву сумнівних 

боргів на 31.12.15 р. дорівнював 4 500 грн., а безнадійні борги, списані 

протягом 2016 року, - 2 800 грн. Визначте залишок за статтею Балансу 

«Резерв сумнівних боргів» на 31.12.2016 р., якщо протягом 2016 року було 

також донараховано 1 170 грн. резерву. 

А. 7 500 грн. 



Б. 2 870 грн. 

В. 1 700 грн. 

Г. 4 500 грн. 

9. ВАТ у листопаді 2015 року отримало аванс від замовника за 

продукцію, яка буде вироблена та відвантажена протягом І півріччя 2016 

року. Яким чином ця операція буде відображена у фінансовій звітності ВАТ 

за 2015 рік? 

А. Буде розкрита у Примітках як така, що не має відношення до звітного 

періоду. 

Б. Як надходження грошових коштів від фінансової діяльності у Звіті про рух 

грошових коштів. 

В. Як витрати майбутніх періодів у Балансі. 

Г. Як поточні зобов’язання у Балансі. 

10.  2 січня 2010 року ВАТ ввело в експлуатацію придбане за 264 000 грн. 

(у тому числі 44 тис. грн. ПДВ) виробниче обладнання і нарахувало 

амортизацію прямолінійним методом, виходячи з 8 років строку корисного  

використання та нульової ліквідаційної вартості. 2 січня 2015 року 

керівництво ВАТ переглянуло строк корисного використання цього 

обладнання: він становить 5 років з цієї дати. 

Яка сума витрат на амортизацію цього обладнання буде відображена у Звіті 

про фінансові результати за 2015 рік, якщо ліквідаційна вартість і цього разу 

визначена як нульова, а метод нарахування амортизації не змінився? 

А. 37 500 грн. 

Б. 54 000 грн  

В. 16 500 грн. 

Г. 27 500 грн. 

11.  Підприємство «А» придбало для тривалого утримання 30 000 

простих акцій ВАТ «Б» за номінальною вартістю 1 грн/акцію. Загальна 

кількість акцій, випущених ВАТ «Б», складає 100 000 шт. Акції ВАТ «Б» 

котуються на фондовій біржі. У 2015 році ВАТ «Б» отримало прибуток у 



сумі 500 000 грн., а в 2016 році 28 лютого оголосило дивіденди на 0,5 грн. за 

кожну звичайну акцію за підсумками 2015 року. Звіти підприємства «А» за 

2015 рік були затверджені до оприлюднення 12 лютого. 

За якою статтею і в якій сумі результати цих операцій були відображені 

у Звіті про фінансові результати за 2015 рік, підготовлений відповідно до 

вимог НП(С)БО ? 

А. Стаття «Інші операційні доходи», 30 000 грн. 

Б. Стаття «Надзвичайні доходи», 500 000 грн. 

В. Стаття «Доходи від участі в капіталі», 150 000 грн. 

Г. Ця інформація не буде відображена у Звіті про фінансові результати 

за 2000 рік. 

12.  У січні 2016 р. АТ «Х» одержало дивіденди за акціями АТ «У» у 

сумі 12 000 грн. Ці акції було придбано у жовтні 2015 р. АТ «Х» має суттєвий 

вплив на АТ «У» (25% голосів), але класифікує придбані акції як поточні 

інвестиції, і тому повинне визнати суму отриманих дивідендів за статтею 

Звіту про фінансові результати: 

А. «Дохід від участі в капіталі». 

Б. «Інші операційні доходи». 

В. «Інші доходи від операційної діяльності». 

Г. «Інші фінансові доходи».   

13.  Є такі дані про прості акції АТ за 2016 рік, шт.: 

Випущено        Викуплено власних 

акцій 

Знаходиться в обігу 

01.01.2016 10 000 (3 000) 7 000 

31.05.2016 1 000 - 8 000 

01.12.2016 - (1 000) 7 000 

31.12.2016 11 000 (4 000) 7 000 

Розрахуйте знаменник прибутку на акцію: 

А. 7 500 

Б. 8 000 



В. 2 700 

Г. 7 975 

14.  Підприємство є емітентом довгострокових та короткострокових 

облігацій. Перші випущені з премією 40 000  грн., другі – з премією 1 000 

грн. За якою статтею Звіту про фінансові результати будуть відображені ці 

операції? 

 Премія за довгостроковими 

облігаціями 

Премія за 

короткостроковими 

облігаціями 

А. Не відображається у Звіті 

про фінансові результати 

Не відображається у Звіті 

про фінансові результати 

Б. За статтею «Інші фінансові 

доходи» 

За статтею «Інші доходи 

операційної діяльності» 

В. За статтею «Інші доходи 

звичайної діяльності» 

Не відображається у Звіті 

про фінансові результати 

Г. Не відображається у Звіті 

про фінансові результати 

За статтею «Інші фінансові 

доходи» 

 

15.  Нарахована протягом звітного року амортизація основних 

засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування, у Звіті про 

фінансові результати буде відображена у складі: 

А. Доходів майбутніх періодів. 

Б. Інших доходів операційної діяльності. 

В. Емісійного доходу. 

Г.   Інших фінансових доходів. 

16.  Підприємство користується коштами довгострокового та 

короткострокового банківських кредитів. За якими статтями у Звіті про 

фінансові результати будуть відображені нараховані за цими кредитами 

відсотки, якщо термін їх сплати в обох випадках не перевищує 12 місяців з 

дати балансу? 



 Відсотки за довгостроковими 

кредитами 

Відсотки за короткостроковими 

кредитами 

А. Не відображаються у Звіті про 

фінансові результати 

У Звіті про фінансові результати 

за статтею «Інші фінансові 

витрати» 

Б. За статтею «Фінансові 

витрати» 

За статтею «Фінансові витрати» 

В. За статтею «Фінансові 

доходи» 

За статтею «Інші доходи 

операційної діяльності» 

Г. За статтею «Інші витрати 

звичайної діяльності» 

За статтею «Інші витрати 

звичайної діяльності» 

 

17.  Бухгалтер визначив, що прибуток, розрахований як об’єкт 

оподаткування у податковій декларації, становить 220 тис. грн. і перевищує 

обліковий прибуток, розрахований за даними Звіту про фінансові результати, 

на 160 тис. грн., з яких 120 тис. грн. – тимчасові різниці. Ставка податку на 

прибуток – 30 %. У Звіті про фінансові результати буде відображено: 

А. Відстрочений податковий актив – 36 тис. грн. 

Б. Відстрочене податкове зобов’язання – 12 тис. грн. 

В. Податок на прибуток від звичайної діяльності – 48 тис. грн. 

Г. Податок на прибуток від звичайної діяльності – 30 тис. грн.       

18.  Підприємство понесло збитки внаслідок пожежі 30 тис. грн., які 

були частково відшкодовані за рахунок коштів страхової компанії (18 тис. 

грн.). У Звіті про фінансові результати наслідки цих операцій будуть 

відображені:  

А. За статтею «Інші витрати звичайної діяльності» 

Б. За статтею «Надзвичайні витрати» 

В. За статтями «Надзвичайні доходи», «Податок на прибуток від 

надзвичайної діяльності» та «Надзвичайні витрати» 

Г. За статтею «Інші витрати операційної діяльності» та «Інші доходи 

операційної діяльності»  



19.  У Звіті про власний капітал підприємства за статтею «Інший 

додатковий капітал» на початок звітного періоду (31.12.15) відображений 

залишок дооцінки необоротних активів на суму 10 000 грн. 

Якщо за наслідками переоцінки цих же активів їх балансова вартість 

знизилася на 8 000 грн., а також 31.12.2016 р. були оприбутковані 

безкоштовно отримані необоротні активи справедливою вартістю 2 000  грн., 

то залишок за статтею «Статутний капітал» на 31.12.2016 р.: 

А. Збільшиться на 2 000 грн. 

Б. Зменшиться на 8 000 грн. 

В. Зменшиться на 6 000 грн. 

Г. Не зміниться внаслідок цих операцій. 

20.  Підприємство АВС на своєму балансі має довгострокові 

фінансові вкладення у підприємство «Міраж», які облічуються методом 

участі в капіталі. За підсумками 2015 року підприємство «Міраж» отримало 

чистий прибуток 28 тис. грн. Яким чином ці результати будуть відображені у 

Звіті про власний капітал, якщо частка підприємства АВС у статутному 

капіталі підприємства «Міраж» становить 32 %? 

А. За статтею «Нерозподілений прибуток» у сумі 6 272 грн. як складова 

чистого прибутку звітного періоду. 

Б. За статтею «Вилучений капітал» у сумі 8 960 грн. 

В. Ця операція не буде відображена у Звіті про власний капітал. 

Г. За статтею «Інший додатковий капітал» у сумі 8 960 грн. 

21.  Підприємство 01.07.2015 р. отримало безкоштовно комп’ютер 

справедливою вартістю 6 тис. грн. для цілей управління. Керівництво 

підприємства оцінило строк корисного використання комп’ютера 5 років, 

ліквідаційну вартість – 1 тис. грн. У Звіті про власний капітал внаслідок цієї 

операції за 2015 рік будуть відображені: 

А. Дохід від безкоштовно отриманих активів – 0,5 тис. грн. 

Б. Збільшення іншого додаткового капіталу на – 6 тис. грн. 

В. Витрати на амортизацію комп’ютера – 0,5 тис. грн. 



Г. Збільшення іншого додаткового капіталу на – 5,5 тис. грн. 

22.   Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2015 р. 

становив 10 тис. грн. Чистий рух грошових коштів за 2015 рік склав: 

- від операційної діяльності – 500 тис. грн.; 

- від інвестиційної діяльності – (100 тис. грн.); 

- від фінансової діяльності – 200 тис. грн. 

Збитки від курсових різниць, які виникли внаслідок перерахунку 

залишку коштів в іноземній валюті на 31.12.15 р., дорівнюють 5 тис. грн. 

Визначте залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2015 р. 

А. 610 тис. грн. 

Б. 605 тис. грн. 

В. 600 тис. грн. 

Г. 5 тис. грн.  

23.  Прибуток підприємства від звичайної діяльності до 

оподаткування склав 3 000 тис. грн., амортизація у звітному році – 600 тис. 

грн., зменшення забезпечень – 70 тис. грн., збиток від нереалізованих 

курсових різниць – 10 тис. грн., прибуток від неопераційної діяльності – 130 

тис. грн. 

Визначте прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих 

оборотних активах: 

А. 3 410 тис. грн. 

Б. 3 810 тис. грн. 

В. 1 190 тис. грн. 

Г. 2 280 тис. грн. 

24.  Протягом року ТОВ реалізувало фінансові інвестиції зі збитком 

22 000 грн. Залишок на рахунку «Фінансові інвестиції» на початок року 

дорівнював 100 000 грн., а на кінець року – 90 000 грн. Протягом року ТОВ 

інвестувало в цінні папери інших підприємств 30 000 грн. Надходження 

грошових коштів від реалізації фінансових інвестицій склали, грн.: 

 



 

А. 22 000 грн. 

Б. 44 000 грн. 

В. 66 000 грн. 

Г. 18 000 грн. 

25.  ВАТ придбало основні засоби в обмін на запаси, справедлива 

вартість яких на дату обміну дорівнювала 2 000 грн., і додатково сплатило 

1 500 грн. У Звіті про рух грошових коштів буде відображено: 

А. Витрата грошових коштів на операційну діяльність – 1 500 грн. та на 

інвестиційну діяльність – 2 000 грн. 

Б. Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності – 2 000 

грн. 

В. Витрата грошових коштів на інвестиційну діяльність – 1 500 грн. 

Г. Витрата грошових коштів на фінансову діяльність – 1 500 грн.  

26.  Підприємство протягом 2015 року здійснювало операції з 

пов’язаними сторонами. Яку інформацію про такі операції йому слід 

розкрити у Примітках до фінансових звітів? 

А. Така інформація не підлягає розкриттю, вона є конфіденційною. 

Б. Питому вагу таких операцій у загальній сумі доходу звітного періоду, 

сумі дебіторської заборгованості, особливості ціноутворення.   

В. Перелік операцій із зазначенням їх сум. 

Г. Прізвища фізичних та назви юридичних пов’язаних осіб. 

27.  ВАТ завершило підготовку своїх фінансових звітів за 2015 рік 

для ДКЦПФР і затвердило їх 1 лютого 2016 року. Дивіденди за простими 

акціями за підсумками 2015 року оголошені 1 березня 2016 року. У звітах за 

2015 рік для ДКЦПФР така подія: 

А. Буде відображена як коригування активів та зобов’язань у Балансі на 

31.12.15 р. 

Б. Буде відображена у Примітках до фінансових звітів. 



В. Буде відображена у Звіті про власний капітал за колонкою 

«Нерозподілений прибуток», розділ «Чистий прибуток звітного року», стаття 

«Розподіл власникам».  

Г. Не буде відображена, тому що стосується виключно подій наступного 

звітного періоду.  

28.  Підприємство переглянуло строк корисного використання 

необоротного активу в бік зменшення. За П(С)БО 6 це: 

А. Зміна облікової політики.  

Б. Виправлення помилок. 

В. Зміна облікової оцінки. 

Г. Втрата корисності активу. 

29.  У кінці 2016 року АТ помилково не нарахувало резерв сумнівних 

боргів. Цю помилку виправили у 2017 році. Як ця помилка вплинула на такі 

статті Звіту про фінансові результати 2017 року? 

 Чистий прибуток за 2016 рік Податок на прибуток за 2016 рік 

А. Завищений Не зміниться  

Б. Завищений Зменшиться  

В. Занижений Зменшиться 

Г. Ніяк не вплинула  

 

30.  При підготовці своїх звітів за 2015 рік підприємство виявило 

помилку у звітах 2013 року: витрати на розробку були необґрунтовано 

капіталізовані. Під час виправлення помилки за П(С)БО 6: 

А. Зменшиться сума інших операційних витрат у Звіті про фінансові 

результати 2015 року; 

Б. Збільшиться сума інших операційних витрат у Звіті про фінансові 

результати 2015 року. 

В. Збільшиться залишок нерозподіленого прибутку на початок 2015 

року. 

Г. Зменшиться залишок нерозподіленого прибутку на початок 2015 року. 



31.  Події після дати балансу слід тільки розкривати у Примітках до 

Балансу, коли: 

А. Аудитор відмовляється підтвердити достовірність фінансової 

звітності. 

Б. Обставини, які склалися протягом звітного періоду, не підтвердились 

після дати балансу. 

В. Унаслідок цих подій підприємство понесло значні втрати. 

Г. Ці події вказують на умови, що виникли після дати балансу. 

32.  Керівництво підприємства вирішило, що основна інформація у 

Примітках до фінансових звітів буде надаватися за географічними 

сегментами. Який мінімальний перелік показників щодо господарських 

сегментів у такому випадку? 

А. Дохід від зовнішніх клієнтів, Дохід від операцій з іншими 

сегментами, Результати сегменту, Балансова вартість активів сегменту, 

Зобов’язання сегменту, Витрати на придбання основних засобів та 

нематеріальних активів, Витрати на амортизацію, Не грошові витрати, окрім 

амортизації. 

Б. Дохід від зовнішніх клієнтів, Балансова вартість активів, Витрати на 

придбання основних засобів та нематеріальних активів. 

В. Балансова вартість активів сегменту за розташуванням активів, якщо 

воно відрізняється від розташування клієнтів, Витрати на придбання 

основних засобів та нематеріальних активів за розташуванням активів, якщо 

вони відрізняються від такого ж показника за ринком збуту. 

Г. Основа ціноутворення міжсегментних трансфертів та будь-які її 

зміни, Типи продуктів та послуг у кожному галузевому сегментів, Склад 

кожного географічного сегменту.    

33.  За даними Держкомстату України індекс інфляції для кожного із 

трьох років становить: 

І – 120; ІІ – 135; ІІІ – 119. 



Визначте кумулятивний індекс інфляції для цих років та необхідність 

перерахунку фінансових звітів: 

А. 93 %, слід перераховувати; 

Б. 69 % ,не потрібно перераховувати; 

В. 125 %, слід перераховувати; 

Г. 374 %, перераховувати немає необхідності. 

34.  СМП «Імідж» є платником 6 % податку, СМП «Дзеркало» - 10 

%. За якою сумою будуть оприбутковані сировина і матеріали кожним із цим 

підприємств, якщо у платіжних документах зазначено: 

Вартість сировини і матеріалів     - 2 000 грн.; 

ПДВ                                                     - 400 грн. 

 

35.  За якою статтею у Звіті про фінансові результати (форма № 2-м) 

буде відображене нарахування єдиного податку: 

А. Єдиний прибуток. 

Б.  Інші операційні витрати. 

В.  Інші звичайні витрати. 

Г.  Податок на прибуток. 

36.  СМП «Альфа» та СМП «Бета», зареєстровані як платники 

єдиного податку, у звітному періоді реалізували товари відповідно на 6 000 

грн. (у т.ч. ПДВ – 1 000 грн.) та 5 000 грн. На поточний рахунок СМП 

«Альфа» надійшло 3 000 грн., у т. ч. 500 грн. ПДВ, а на поточний рахунок 

СМП «Бета» - 5 000 грн. Яку суму єдиного податку слід нарахувати кожному 

з СМП? 

 СМП «Імідж» СМП «Дзеркало» 

А. 2 000 грн. 2 000 грн. 

Б. 2 400 грн. 2 400 грн. 

В. 2 000 грн. 2 400 грн. 

Г. 2 400 грн. 2 000 грн. 



 СМП «Альфа» СМП «Бета» 

А. 6 % від 6 000 грн. 10 % від 5 000 грн. 

Б. 6 % від 5 000 грн. 6 % від 5 000 грн. 

В. 6 % від 3 000 грн. 10 % від 5/6 х 5 000 грн. 

Г. 6 % від 2 000 грн. 10 % від 5 000 грн. 

 

37.  Як буде відображений у розділі ІІ Звіту про фінансові результати 

визначений за умовою попереднього тесту єдиний податок? 

 

 СМП «Альфа» СМП «Бета» 

А. Відрахування на соціальні 

заходи - 2 000 грн. 

Інші операційні витрати - 

5 000 грн. 

Б. Інші операційні витрати -    

5 000 грн. 

Інші операційні витрати - 

5 000 грн. 

В. Відрахування на соціальні 

заходи – 1 140 грн.            

Інші операційні витрати – 

860 грн. 

Відрахування на соціальні 

заходи - 2 850 грн. 

Інші операційні витрати – 

2 150 грн. 

Г. Відрахування на соціальні 

заходи - 860 грн. 

Інші операційні витрати – 

1 140 грн. 

Відрахування на соціальні 

заходи – 2 150 грн. 

Інші операційні витрати – 2 

850 грн. 

 

38.  За рішенням керівництва підприємств «Альфа»і «Бета» з балансу 

списуються недоамортизовані основні засоби. Нагадуємо, що СМП «Альфа» 

є платником єдиного податку за ставкою 6 %, СМП «Бета» - за ставкою – 10 

%. Яка сума витрат може бути відображена у Звіті про фінансові результати у 

зв’язку з цією операцією? Як буде відображений у розділі ІІ Звіту про 

фінансові результати визначений за умовою попереднього тесту єдиний 

податок? 

 



 СМП «Альфа» СМП «Бета» 

А. Залишкова вартість 

основних засобів, витрати 

на їх ліквідацію та ПДВ, 

нарахований на залишкову 

вартість цих основних 

засобів 

Залишкова вартість основних 

засобів та витрати на їх 

ліквідацію 

Б. Залишкова вартість 

основних засобів 

Залишкова вартість основних 

засобів 

В. Витрати на ліквідацію 

основних засобів 

Витрати на ліквідацію 

основних засобів  

Г. Залишкова вартість 

основних засобів та витрати 

на їх ліквідацію 

Залишкова вартість основних 

засобів та витрати на їх 

ліквідацію 

 

39.  СМП визначають відстрочені податкові активи і зобов’язання, 

якщо вони: 

А. Є платником 6 % податку. 

Б. Є платником 10 % податку. 

В. Є платником єдиного податку. 

Г. Є платником податку на прибуток. 

 

Тема : . Облік надзвичайних подій. Подальші та умовні події.  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке об’єднання підприємств? З якою метою та якими шляхами 

воно здійснюється? 

2. Як відображається в бухгалтерському обліку покупця придбання 

іншого підприємства? 

3. Що таке ідентифіковані активи та зобов’язання? 

4. Що таке гудвіл і негативний гудвіл? Як їх визначають та відображають 

в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності? 



5. Що таке злиття підприємств? Як воно відображається в 

бухгалтерському обліку? 

6. Дайте визначення понять: «материнське підприємство», «дочірнє 

підприємство», «група». 

7. Що таке консолідована фінансова звітність? З якою метою її 

складають? 

8. У яких випадках складання консолідованої фінансової звітності не є 

обов’язковим? 

9. Які коригування та з якою метою робляться в процесі консолідації 

фінансових звітів?  

10. Що таке вартісна різниця? Як її визначають та відображають у 

консолідованих фінансових звітах? 

11.  Що таке внутрішньогрупові операції та сальдо? Як їх відображають у 

консолідованих фінансових звітах? 

12.  Що таке нереалізовані прибутки та збитки? Як їх відображають у 

консолідованих звітах? 

13.  Що таке частка меншості? Як її визначають та відображають у 

консолідованих фінансових звітах? 

14.  Як здійснюється процес консолідації фінансових звітів з 

використанням робочої таблиці? 

15.  Яку інформацію про об’єднання підприємств і консолідацію слід 

наводити у Примітках до фінансових звітів? 

Тести для самоконтролю 

1. У консолідованій  фінансовій звітності в першу чергу зацікавлені: 

А. Акціонери і кредитори материнського підприємства. 

Б. Податкові органи. 

В. Менеджери материнського підприємства. 

Г. Меншість акціонерів дочірнього підприємства.   

2.  Яким чином слід розглядати нерозподілений прибуток дочірнього 

підприємства після об’єднання з метою складання консолідованого Балансу: 



А. Виключати в усіх випадках. 

Б.  Включати у разі об’єднання інтересів, але виключати у разі придбання. 

В.  Включати в усіх випадках. 

Г.  Виключати у разі злиття, але включати у разі придбання.  

3.  Консолідація звітів підприємств «А», «В» і «С» повинна бути 

здійснена, якщо: 

А. «А» володіє 80 % акцій «В» і 40 % акцій «С»; «В» володіє 30 % акцій «С». 

Б.  «А» володіє 100 % акцій «В» і 90 % акцій «С» («А» придбало акції «С» 

для перепродажу). 

В.  «А» придбало 100 % акцій «В» і «С»; «С» є банкрутом. 

Г.   «А» володіє 80 % акцій «В» і 40 % акцій «С»; «Г» володіє 55 акцій «С». 

4. За якою оцінкою повинні бути відображенні у звітності основні засоби 

залежно від методу об’єднання підприємств? 

 Злиття Придбання 

А. Справедлива вартість Балансова вартість 

Б. Справедлива вартість Справедлива вартість 

В. Балансова вартість Балансова вартість 

Г. Балансова вартість Справедлива вартість 

 

5.  1 квітня 2015 року фірма «Зонд» придбала всі акції, випущені АТ 

«Кант», за 400 000 грн. Активи і зобов’язання АТ «Кант» на 1 квітня 2015 

року становили: 

- кошти -  40 000 грн.; 

- запаси – 120 000 грн.; 

- основні засоби – 240 000 грн.; 

- зобов’язання – 90 000 грн. 

1 квітня 2015 року було визначено, що справедлива вартість запасів АТ 

«Кант» становить 95 000 грн., а основних засобів – 280 000 грн. 

Чому дорівнює сума гудвілу? 

А. 0 грн. 



Б. 25 000 грн. 

В. 75 000 грн. 

Г. 90 000 грн. 

6.  АТ «Аргон» сплатило 50 000 тис. грн. за чисті активи АТ «Лав». 

Оцінка активів і зобов’язань АТ «Лав» наведена нижче: 

(тис. грн.) 

Стаття Балансова вартість Справедлива вартість 

Дебітори 10 000 14 000 

Основні засоби 40 000 55 000 

Зобов’язання 10 000 9 000 

 

Яка сума основних засобів повинна бути відображена в обліку придбання? 

А. 40 000 грн. 

Б. 55 000 грн. 

В. 50 000 грн. 

Г. 60 000 грн. 

7.    1 січня 2015 року материнське підприємство придбало у дочірнього 

підприємства (частка меншості в капіталі становить 15 %) устаткування за 30 

тис. грн. (первісна вартість устаткування 40 тис. грн., знос – 20 тис. грн.). 

Материнське підприємство збирається використовувати це устаткування 5 

років і застосовує прямолінійний метод амортизації. Чистий прибуток 

дочірнього підприємства за 2015 рік становив 30 тис. грн. 

7.1. Частка материнського підприємства в чистому прибутку дочірнього 

підприємства за 2015 рік дорівнює, тис. грн.: 

А. 25,5. 

Б. 17,0. 

В. 18,7. 

Г. 27,2   

7.2. У консолідованому Балансі на 31 грудня 2015 року первісна вартість і 

знос вказаного устаткування дорівнюють відповідно, тис. грн.: 



А. 40 і 24. 

Б. 30 і 6. 

В. 40 і 26. 

Г. 30 і 4. 

8.   АТ «Компас» володіє 80 % акцій АТ «Південь». Протягом 2016 року 

АТ «Компас» реалізувало АТ «Південь» товари на суму 200 тис. грн. АТ 

«Південь» реалізувало всі товари, придбані у АТ «Компас», протягом 2016 

року. Нижче наведений фрагмент фінансових звітів обох компаній: 

(тис. грн.) 

Стаття АТ «Компас» АТ «Південь» 

Чистий дохід від реалізації товарів 1 000 700 

Собівартість реалізованих товарів  400 350 

Валовий прибуток 600 350 

 

Яку суму собівартості реалізованих товарів слід відобразити в 

консолідованому Звіті про фінансові результати АТ «Компас», тис. грн.: 

А. 750  

Б. 400 

В. 550 

Г. 680 

9. 1 березня 2016 року АТ «Мулен» придбало усі акції АТ «Руж» за 8 000 

тис. грн. Активи і зобов’язання АТ «Руж» на 1 березня становили: 

(тис. грн.)   

Стаття Балансова вартість Справедлива вартість 

Основні засоби 4 800 5 600 

Товари 2 400 1 900 

Грошові кошти 800 800 

Поточні зобов’язання 1 800 1 800 

Чому дорівнює сума гудвілу, тис. грн.: 



А. 0 

Б. 500 

В. 1 500 

Г. 1 800 

10.   ТОВ «Аякс» придбало 70 % акцій АТ «Парк». Нижче наведені Баланс 

ТОВ «Аякс» і консолідований Баланс, складені одразу після придбання: 

(тис. грн.) 

Стаття Баланс ТОВ 

«Аякс» 

Консолідований 

Баланс 

Актив   

Основні засоби (залишкова 

вартість) 

5 400 7 400 

Гудвіл -  162 

Фінансові інвестиції в АТ «Парк» 2 000 -  

Оборотні активи 2 120 2 920 

БАЛАНС 9 520 10 482 

Пасив   

Статутний капітал 7 000 7 000 

Нерозподілений прибуток 2 220 2 220 

Частка меншості -  702 

Поточні зобов’язання 300 560 

БАЛАНС 9 520 10 482 

 

Оборотні активи АТ «Парк» включають дебіторську заборгованість ТОВ 

«Аякс» у сумі 40 тис. грн. 

10.1. Якою була сума оборотних активів АТ «Парк» на дату придбання, тис. 

грн.: 

А. 760  

Б. 800 

В. 840 



Г. 2 080 

10.2. Якою була сума акціонерного капіталу АТ «Парк» на дату його 

придбання, тис. грн.: 

А. 1 298 

Б. 1 400 

В. 2 000 

Г. 2 340 

Д. 2 540 

Завдання для самостійної роботи 

 

Тема: Загальні вимоги до фінансової звітності. Мета та склад фінансової 

звітності  

Приклад 

Припустимо, що на підприємство внаслідок господарської операції 

надійшли матеріали. Підприємство передбачає використати їх для 

виробництва та реалізації продукції. Отже, завдяки цим матеріалам воно 

сподівається отримати майбутні економічні вигоди шляхом використання  

цих матеріалів разом з іншими активами у виробництві. Тому матеріали 

будуть відповідати критеріям визнання активів – елементів балансу. Вартість 

матеріалів визначена договором з постачальником і в документах на їх 

оплату. Це і є основою для оцінки цієї статті в обліку.  

Приклад  

Використовуючи попередній приклад, припустимо, що у кінці звітного 

періоду підприємство відмовиться у подальшому випускати продукцію як 

неконкурентоспроможну і не може використати або реалізувати придбані для 

її виробництва матеріали. Отже, ніяких економічних від їх наявності 

підприємство вже не отримає. Тому такі запаси слід виключити з активів і 

визнати у складі витрат звітного періоду(збитків), елементу звіту про 

фінансові результати.   

 



Приклад  

Припустимо, що підприємство має у активі балансу лише основні 

засоби, які відображаються за залишковою вартістю (10 000 грн.), 

визначеною як різниця між історичною собівартістю (100 000 грн.) та зносом 

(90 000 грн.), і запаси, відображені за історичною собівартістю (2 000 грн.). 

Отже, підсумок балансу становить 12 тис. грн.. 

У випадку припинення діяльності (ліквідації) підприємства не може 

бути використана історична собівартість як переважна оцінка статей балансу. 

Їх слід переоцінити за ринковою вартістю, адже підприємству необхідно 

реалізувати свої активи та розрахуватися із боргами. Ринкова ціна основних 

засобів виявилась 20000., а запасів – 3000 грн. Отже, підсумок балансу 

становитиме 23000 грн. 

Таким чином, надавати інформацію за історичною собівартістю у 

випадку припинення діяльності – це вводити в оману користувачів 

фінансової звітності, в першу чергу кредиторів цього підприємства, які 

повинні знати, на що можуть розраховувати. 

Приклад  

Підприємство придбало основні засоби за ціною 20 000 грн. (без ПДВ) 

та сплатило за них у період дії знижки, наданої постачальником у сумі 100 

грн. Витрати на доставку основних засобів до місця їх експлуатації за 

умовами договору не відшкодовуються постачальником і становлять 1 000 

грн. В обліку придбані основні засоби будуть відображені за сумою 20 000-

100+1 000 = 20 900 (грн.) 

Приклад 

Якщо ми відвантажили покупцеві продукцію і відобразити дохід у сумі 5 

тис. грн.. внаслідок цієї операції, то одночасно необхідно визнати витрати, 

які були пов’язані з отриманням цього доходу, тобто собівартість 

відвантаженої продукції, наприклад, 3 тис. грн. Якщо ж підприємство 

отримало від замовника аванс у сумі 6 тис. грн. (за продукцію ціною 20 грн. 

за од., собівартість якої 18 грн. за од.), а відвантажило у звітному періоді 



лише 250 од., то воно повинне відобразити у звіті про фінансові результати 

дохід 5 тис. грн. (20 грн./од. х 250 од.) і собівартість 4.5 тис. грн. (18 грн./од. 

х 250 од.). Залишок отриманого авансу (1 тис. грн.) буде відображений у 

балансі у складі зобов’язань, а залишок не відвантаженої продукції – 900 грн. 

(18 грн./од. х 50 од.) – у складі запасів. 

Приклад 

Підприємство виробляє продукцію та реалізує її через посередників 

(дистриб’юторів, дилерів або інших). 

Дохід від такої реалізації звичайно визнається після передачі ризиків та 

винагород від володіння. Але у цьому випадку реалізація визнається 

підприємством , коли посередник продає цю продукцію третій стороні, тобто 

дата реалізації продукції не буде співпадати з датою її відвантаження 

посередникові. 

Приклад  

Підприємство надає річну гарантію на свою продукцію. За розрахунками 

на підставі даних минулих років було визначено, що витрати на гарантійне 

обслуговування становлять 2% від обсягу реалізації цієї продукції. Згідно з 

принципом обачності, підприємство повинне дохід від реалізації у звітному 

періоді зменшити на суму можливих витрат на гарантійне обслуговування. 

Якщо дохід становив 3 млн. грн., то чистий дохід дорівнюватиме 2 млн. 940 

тис. грн. На суму можливих витрат створюється гарантійний резерв, який 

буде відображений у складі зобов’язань балансу. Такий підхід дозволяє 

уникнути завищення доходів та заниження зобов’язань. 

 

Тема: Баланс. Актив балансу. Визначення, оцінка та класифікація 

активів. Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних активів 

 

Приклад 

Підприємство придбало депозитний сертифікат у банку терміном на 3 роки 

під 50% річних за 50 тис. грн., класифікувавши цю суму як довгострокові 



фінансові інвестиції. 31.12.2015 р. були отримані відсотки від банку в сумі 25 

тис. грн., а 1 липня 2016 р. банк було оголошено банкрутом. 

Керівництво підприємства вважає малоймовірним, що фінансові інвестиції 

призведуть до надходження економічних вигод у вигляді доходів по 

відсотках у майбутньому, а номінальна вартість депозитного сертифікату 

буде відшкодована. Тому у балансі підприємства на 31.12.2016 р. грошові 

кошти в сумі 50 тис. грн. не можуть бути визнані як актив. 

 

Приклад  

2.01.14 р. АТ придбало у фірми «Р» програмне забезпечення «SCALA» для 

трансформування своєї бухгалтерської звітності у фінансову звітність за 

Міжнародними стандартами. Ціна придбання становила $15 000 або 58 800 

грн.) за офіційним курсом 3.92 грн. за $1.) (у т.ч. ПДВ – 9 800 грн.). Крім того 

було сплачено 1200 грн. (у т.ч. ПДВ – 200 грн.) за підготовку бухгалтера до 

використання цього програмного забезпечення. Термін корисного 

використання програмного забезпечення початково було визначено з 

урахуванням морального старіння програм такого класу – 5 років. 

Щоквартально АТ сплачує фірмі «Р» 600 грн. за сервісне обслуговування цієї 

програми (у т.ч. ПДВ – 100 грн.). 

У балансі АТ на 31.12.14 р. слід відобразити нематеріальний актив, 

собівартість якого складає: ?? (грн.) 

Витрати на підготовку бухгалтера у сумі 1 000 грн. (1 200 грн. – 200 грн.) та 

на сервісне обслуговування програмного забезпечення (500 грн. х 4 = 2 000 

грн.) необхідно відобразити у звіті про фінансові результати за 2015 рік у 

складі статті «інші витрати», оскільки вони не є нематеріальними активами. 

У кінці року АТ нарахувало методом прямолінійного списання амортизацію, 

виходячи із визначеного терміну корисного використання програмного 

забезпечення: ?? (грн.) 

Отже, балансова вартість програмного забезпечення на 31.12.14 р. склала:?? 

(грн.) 



Уже на початку 2015 р. стало відомо, що з 2 017 р. будуть запроваджені 

національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які хоч і не 

суперечать МСБО, але мають свої особливості. Тому керівництвом 

підприємства було прийнято рішення про перегляд терміну корисного 

використання цього активу 3 5 до 3 років. 

За П(С)БО втрати від зменшення корисності нематеріальних активів 

включаються до складу витрат звітного року із збільшенням у балансі суми 

зносу нематеріальних активів, а з об’єктів, відображених в обліку за 

переоціненою вартістю, - із зменшенням переоціненої вартості об’єкта 

нематеріальних активів.  

 

Приклад  

Фірма придбала обладнання за ціною 12 000 грн. (в т.ч. ПДВ 20 %) на умовах 

відстрочки платежу 2/10, n/30. Оплата здійснена у період дії знижки. 

Крім того підлягають сплаті згідно з умовами поставки Франко – станція 

відвантаження: 

- залізничний тариф – 1 800 грн., в т.ч. ПДВ 20% 

- витрати на транспортування від станції на підприємство – 150 грн. 

- оплата праці монтажників – 400 грн. 

Розрахунок собівартості обладнання 

(грн.) 

Прейскурантна ціна  

знижка (12 000 х 0.02)  

 ПДВ  

Всього  

 залізничний тариф  

 ПДВ  

витрати на транспортування від станції на підприємство  

оплата праці монтажників  

Разом собівартість обладнання  

 

 

 



Приклад 

Компанія обміняла придбану у Вінниці СТО (станція технічного 

обслуговування) на подібну СТО в Рівному. Балансова вартість Вінницької 

СТО дорівнює справедливій вартості Рівненської СТО і складає 2,5 млн. грн. 

У цій операції здійснено обмін подібними активами і тому ні прибуток, ні 

збиток не визнається. Зміни відбудуться лише в реєстрах аналітичного 

обліку. 

 

Приклад 

Компанія «А» обміняла придбану у Полтаві СТО на СТО у Сумах, власником 

якої було підприємство «Б». балансова вартість Полтавської СТО дорівнює 

2.5 млн. грн., а її справедлива вартість складає 2.7 млн. грн. Балансова 

вартість Сума СТО дорівнює 1.8 млн. грн., а її справедлива вартість – 2 млн. 

грн. Підприємство «Б» сплатило також компанії «А» 0.7 млн. грн. готівкою. 

У цій обмінній операції беруть участь неподібні активи, бо вони мають різну 

справедливу вартість.  

Отже, компанія «А» повинна відобразити у балансі отриману Сума СТО за її 

справедливою вартістю – 2 млн. грн. та збільшення грошових коштів на суму 

одержаної доплати 0.7 млн. грн., а також визнати прибуток від іншої 

діяльності у звіті про фінансові результати у розмірі 0.2 млн. грн. 

Необхідно: 

1. Прибуток визначається як 

__________________________________________________________________ 

2.Як у фінансовій звітності компанії «Б» ця обмінна операція буде 

відображена:_______________________________________________________ 

3.Яким чином Прибуток від іншої діяльності буде зображено у звіті про 

фінансові результати : _______________________________________________ 

  

 

 



Приклад  

Загальний розрахунковий обсяг виробництва був визначений 

підприємством в 1 200 000 од. Первісна вартість устаткування – 420 000 грн., 

а його ліквідаційна вартість оцінена у розмірі 6 000 грн. 

Балансова вартість устаткування, щорічна сума нарахованої амортизації та 

накопичена амортизація з урахуванням фактичних обсягів виробництва по 

роках наведені в таблиці. 

Розрахувати суму амортизаційних відрахувань на одиницю діяльності. 

 

Приклад  

Використовуючи дані прикладу 1 про первісну та ліквідаційну вартість 

устаткування, визначимо щорічні амортизаційні відрахування, накопичену 

амортизацію та балансову вартість устаткування, якщо термін його корисної 

експлуатації дорівнює 4 роки. 

Провести амортизаційні відрахування    ?? грн. 

Визначити норму амортизації . 

 

Приклад  

Використовуючи дані прикладу ,  розрахувати амортизаційні відрахування, 

накопичену амортизацію, та балансову вартість устаткування по роках: 

Рік Розрахунок Амортизаційні 

відрахування 

Накопичена 

амортизація (знос) 

Балансова 

вартість  

20 000 

1    210 000 

2    105 000 

3    52 500 

4    0 

 

***При застосуванні цього методу ліквідаційна вартість об'єкту основних 

засобів не враховується. 



Примітка: Прийнятий у наведеній формулі коефіцієнт 2, о збільшує норму 

амортизації, може мати довільне значення, в залежності від максимальної 

відповідності амортизаційних відрахувань формі надходження економічних 

вигод на підприємство в результаті використання активу. 

 

Приклад  

Зробимо необхідні коригування, використовуючи дані прикладу 2, якщо 

відомо, що після двох років використання устаткування було переглянуто 

термін його корисної експлуатації з 4 до 6 років. 

Рік Розрахунок Амортизаційні 

відрахування 

Накопичена 

амортизація 

Балансова 

вартість 

1    316 500 

2    213 000 

3    161 250 

4    109 500 

5    57 750 

6    6 000 

 

 

Приклад  

Інформація про зміну справедливої вартості устаткування, що 

належить підприємству: 

Устаткування придбане у 2014 р. з 100 000 грн. Справедлива вартість цього 

устаткування склала на: 

          31.12.2015 р.               120 000 грн. 

          31.12.2016 р.               75 000 грн. 

          31.12.2017 р.               160 000 грн. 

Підприємство застосовує метод прямолінійного списання історичної 

собівартості устаткування протягом 10-річного терміну його корисної 

експлуатації, прирівнюючи ліквідаційну вартість до нуля. 

Розрахуємо балансову вартість основних засобів на кожну дату переоцінки: 

 



Дата Істори-

чна 

собіва-

ртість 

Сума 

перео-

цінки 

(перео-

ціненої 

вар-сті) 

Віднов-

лювана 

(справе-

длива) 

вартість 

Знос 

до 

пере-

оцінки 

Знос 

після 

пере-

оцінки 

Балансо

-ва 

вартість 

до пере-

оцінки 

Балансо

-ва 

вартість 

після 

пере-

оцінки 

Сума 

пере-

оцінки 

балансо

-вої 

вартості 

31.12.14 100 000 - - 10 000 - 90 000 - - 

31.12.15 100 000 +20 000 120 000 20 000 24 000 80 000 96 000 +16 000 

31.12.16 100 000 -24 000 75 000 36 000 22 500 84 000 52 500 -31 500 

31.12.17 100 000 +85 000 160 000 30 000 64 000 45 000 96.000 +51 000 

 

Знос до переоцінки визначається застосуванням метода прямолінійного 

списання первісної вартості, тобто по 10 тис. грн. щорічно. 

Переоцінка накопиченої амортизації здійснюється за формулою: 

(Відновлювана вартість х Знос амортизація до переоцінки) : Первісна 

собівартість 

Знос після переоцінки, наприклад, на 31.12.14 року визначається так: 

120 000 : 100 000 х 20 000 = 24 000 (грн.) 

Балансова вартість після переоцінки визначається вирахуванням 

переоціненого зносу із первісної вартості: 

120 000 – 24 000 = 96 000 (грн.) 

Отже, сума дооцінки балансової вартості устаткування дорівнює: 

96 000 – 80 000 = 16 000 (грн.) 

Необхідно: 

Результати переоцінки та вибуття основних засобів відобразити у балансі та 

звіті про фінансові результати 

 

 

Дата 

Баланс Звіт про фінансові результати  

 

Примітки 

Балансова 

вартість 

основних 

засобів 

Інший 

додатко-

вий  

капітал 

Нерозпо-

ділений  

прибуток 

Витрати 

періоду 

(субрахунок 

975) 

Прибуток від 

звичайної 

діяльності до 

оподаткування 

       

       

 



Приклад 

Підприємство реалізувало у січні 2016 р. своє устаткування за 98 000 грн., 

балансова вартість якого після переоцінок, здійснених протягом 2013 – 2015 

рр. дорівнювала 96 000 грн. (див. попередній приклад). На момент продажу 

устаткування кредитове сальдо субрахунку 423 «Дооцінка активів» 

дорівнювало 35 500 грн. відобразимо цю операцію у фінансовій звітності 

підприємства. 

В результаті реалізації (див. таблицю попереднього прикладу) балансова 

вартість основних засобів зменшується на відповідну балансову вартість 

реалізованого устаткування, тобто на 96 000 грн., сальдо дооцінки по статті 

«Інший додатковий капітал» у сумі (грошові надходження від реалізації 

обладнання) збільшується у балансі стаття «Грошові кошти та їх 

еквіваленти», а фінансовий результат цієї операції визначається як різниця 

між сумою чистих надходжень від реалізації устаткування (98 000 гр.) та 

його балансовою вартістю (96 000 грн.). Тобто у звіті про фінансові 

результати буде визнано прибуток у сумі 2 000 грн., який збільшить загальну 

суму прибутку до оподаткування. 

 

 

Приклад 

 

Підприємство «Крона» 02.01.16 р. уклало з підприємством «Юмаш» угоду 

про фінансову оренду складського приміщення, справедлива вартість якого 

на початку строку оренди дорівнювала 240 000 грн., в т.ч. ПДВ 40 000 грн. 

Гарантована ліквідаційна вартість складає 20 000 грн. 

Початкові прямі витрати, понесені підприємством «Юмаш» (орендарем), 

склали 6 000 грн., в т.ч. ПДВ 1 000 грн. Строк оренди за угодою складає 10 

років, а термін корисного використання складського приміщення, за оцінкою 

керівництва підприємства «Юмаш», не перевищує 8 років. 



Балансова вартість складського приміщення на початку строку оренди 

визначається так: 

(грн.) 

Справедлива вартість активу на початку строку оренди  

ПДВ, який сплачується орендодавцем 

 гарантована ліквідаційна вартість активу 

 

 

 

Загальна сум мінімальних орендних платежів 

 початкові прямі витрати 

 ПДВ 

 

 

 

Балансова вартість орендованого складського приміщення на 

початку строку оренди 

 

 

Ця сума повинна амортизуватися протягом мінімального із двох термінів – 

строк оренди чи строк корисної експлуатації. У цьому прикладі термін 

амортизації орендованого складського приміщення складає 8 років, тобто це 

термін корисної експлуатації активу, який менший за 10-річний строк 

оренди. 

Амортизацію своїх складських приміщень підприємство здійснює за методом 

прямолінійного списання.  

Застосовуючи цей метод нарахування амортизації і до орендованого 

приміщення складу, воно повинно відобразити у звіті про фінансові 

результати за 2016 р. амортизаційні відрахування у сумі ______________грн. 

 

Приклад  

Компанія «Аска» придбала для тривалого утримання акції компанії «В» на 

суму 60 000 грн. (60 000 акцій х 1 грн.) за ринковою вартістю.  

Номінальна вартість однієї акції – 0,75 грн. Було також сплачено брокерові та 

за інші послуги на Українській фондовій біржі 420 грн., в т.ч. ПДВ 70 грн. 

Відомо, що загальна кількість акцій, випущених компанією «Вега», складає 

1 000 000 одиниць. 

Балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій компанії «Аска» в 

акції компанії «Вега» на момент їх придбання дорівнює їхній собівартості: 

 



(грн.) 

Вартість придбання (1.0 грн. х 60 000 акцій)  

Витрати на послуги брокера  

ПДВ 20%  

Всього собівартість фінансових інвестицій в акції компанії «В»  

 

 

Приклад  

Протягом наступного періоду відбулося зниження ринкової вартості акцій 

компанії «Вега» до 0,50 грн. за акцію (див. попередній приклад). 

Компанія «Аска», виходячи з її частки у загальній кількості акцій, 

випущених компанією «Вега», (60 000 / 1 000 000 = 0,06) не має на неї 

суттєвого впливу.  

Для оцінки цих довгострокових фінансових інвестицій у ринкові цінні 

папери компанії «Аска» слід застосувати правило нижчої оцінки, тобто 

балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій в акції компанії 

«Вега» дорівнюватиме 30 000 грн. (0,50 грн. х 60 000 акцій), або зменшиться 

на 30 000 грн.  

 

Необхідно: 

На цю ж суму визнати нереалізовані втрати від знецінення довгострокових 

фінансових інвестицій. 

 

Примітка 

 Якщо акції компанії «Вега» не є ринковими цінними паперами, або 

фінансові інвестиція компанії «Аска» є внеском до статутного капіталу 

компанії «Вега», балансова вартість цих інвестицій буде дорівнювати 

собівартості протягом періоду їх утримання компанією «Аска». 

 

 



Приклад 

Портфель довгострокових інвестицій компанії «Хром» в ринкові акції інших 

підприємств: 

(грн.) 

Об'єкт 

інвестування 

Собівартість Ринкова вартість 

31.12.2013 31.12.2014 

АТ «Вольт» 7 440 7 500 10 800 

АТ «СКМ» 23 400 20 000 22 000 

Разом: 30 840 27 500 32 800 

  

Необхідно: 

Провести аналіз АТ «Хром» на АТ «Вольт» і «СКМ». якщо застосовує для 

оцінки балансової вартості цих довгострокових фінансових інвестицій 

правило нижчої оцінки на базі інвестиційного портфеля. 

Визначити ринкову вартість портфеля інвестицій та ринкову вартість 

портфеля довгострокових фінансових інвестицій. 

 

Приклад  

02.01.16 р. АТ «Y» придбало 25% простих акцій АТ «Z» на суму 200 тис. грн. 

Протягом року АТ «Z» одержало чистий прибуток у суму 120 тис. грн. і 

виплатило 80 тис. грн. дивідендів.  

АТ «Z» є асоційованим підприємством для АТ «Y». 

На кінець звітного періоду АТ «Y»  повинно відобразити у балансі вартість 

довгострокових фінансових інвестицій: 

(грн.) 

Собівартість довгострокових фінансових інвестицій в акції АТ 

«Z» 

частка АТ «Y» у прибутку АТ «Z» (120 000 грн. х 0.25) 

отримана АТ «Y» сума дивідендів на акції АТ «Z» (80 000 грн. 

х 0.25) 

 

 

 

Разом балансова вартість довгострокових фінансових 

інвестицій  АТ «Y» в акції АТ «Z» на 31.12.16 р. 

 



Необхідно: 

Одночасно визнати дохід від участі в капіталі у сумі __________________грн. 

 

Приклад 

01.08.16 р. підприємство «Крона» придбало 30 000 акцій, що складає 30% від 

загальної кількості акцій, випущених в обіг АТ «СМТ», за 50 тис. грн. 

Метою придбання цих акцій був їх перепродаж у найбільш вигідний момент. 

Тому підприємство «Крона» застосовує метод собівартості для оцінки цих 

довгострокових фінансових інвестицій. 

31.12.17 р. АТ «СМТ» оголосило та виплатило дивіденди у сумі 0,30 грн. на 

кожну акцію.  

Загальна сума дивідендів, отриманих підприємством «СМТ», складає 9 000 

грн. із цієї суми 3 000 грн.  

Необхідно: 

Визнати як дохід від інвестицій у звіті про фінансові результати _______грн. 

 

Приклад 

Компанія «Хром» 01.01.2004 р. придбало 50  9%-х облігацій, випущених 

компанією «Вега», на суму 46 тис. грн. 

Номінальна вартість однієї облігації 1 000 грн.  

Облігації були випущені строком на 10 років з виплатою процентів один раз 

на рік. За послуги з придбання облігацій брокерській конторі було сплачено 

400 грн. 

Необхідно: 

Визначити балансову вартість облігацій, придбаних компанією «Х» на кінець 

кожного року протягом терміну їх дії. 

 

Приклад 

Підприємство «Арко» уклало 02.12.2015 р. угоду з підприємством «Xром» 

про фінансову оренду вантажівки.  



Справедлива вартість на початку строку оренди склала 86 900 грн.  

Термін чинності орендної угоди – 5 років.  

Негарантована ліквідаційна вартість – 4 000 грн. орендною угодою 

передбачена щорічна сплата орендарем 18 000 грн., тобто загальна сума 

мінімальних орендних платежів впродовж строку оренди склав 90 000 грн. 

 

Необхідно: 

1. Визначити як у балансі орендодавця (підприємства «Xром») довгострокова 

дебіторська заборгованість орендаря (підприємства «Арко») повинна бути 

відображена? 

2. Визначити балансову вартість довгострокової дебіторської заборгованості 

орендаря (підприємства «Арко») у балансі орендодавця (підприємства 

«Xром») на 31.12.16 р. 

 

Приклад 

Інформація по підприємству за 2016 р.: 

Нараховані витрати на витрати 

коштів 

грн. Надходження коштів, 

нараховані доходи 

грн. 

1. Виробничі витрати 

2. Невиробничі витрати, в т.ч. 

- на утримання адміністрації 

з них на паливно-мастильні       

матеріали для легкового 

автотранспорту 

- на реалізацію, всього 

з них на презентацію 

3. Сплачена у 2015 р. орендна 

плата за 2013 та 2014 рр. 

4.Перераховані постачальникам 

аванси 

150 000 

40 000 

20 000 

 

2 000 

 

20 000 

1 000 

30 000 

10 000 

1. Чистий дохід від реалізації 

2. Відсотки на інвестиції 

3. Аванси, отримані від 

покупців 

280 000 

15 000 

60 000 

 



Чистий прибуток підприємства за минулий період склав 10 тис. грн. 

Необхідно:  

Провести розрахунок облікового податку на прибуток 

92 600 х 0.3 = 27 780 грн. 

 

Тема: Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів 

 

Приклад  

01.04.16 р. АТ «Вега» придбало на умовах «Франко – станція призначення» 

1 000 одиниць матеріалу «Xром» на загальну суму 48 000 грн., у т.ч. ПДВ 

8 000 грн. 

Сплатило брокерові на Українській товарній біржі 260 грн., а також послуги 

транспортної організації 360 грн., у т.ч. ПДВ 60 грн. за транспортування 

товару від станції призначення до свого складу та виконання 

навантажувально розвантажувальних робіт.  

Частина товарів на загальну суму 720 грн. була повернена постачальникові 

через невідповідність якості.  

АТ «Вега» сплатило за отриманий матеріал, використавши знижку 3%. 

Необхідно:  

Визначити собівартість придбаних матеріалів.  

 

Приклад  

Нормальна виробнича потужність підприємства за звичайних обставин 

дорівнює в 10 000 одиниць готової продукції протягом одного місяця. 

Відповідна оцінена вартість постійних накладних виробничих витрат 

дорівнює 10 000 грн.  

В собівартості одиниці готової продукції накладні витрати становлять 1 грн. 

Фактичний обсяг виробництва у звітному періоді досягнув: 

 



Варіант  

а) 8 000 од. 

Розподілені накладні виробничі 

витрати 

На одиницю 1 грн. 

загальні грн. 

  

Собівартість готової продукції 

 

Нерозподілені накладні 

виробничі витрати                                                       грн. 

  

Собівартість реалізованої продукції 

Звіт про фінансові результати 

 

Варіант  

б) 12 000 од. 

Розподілені накладні виробничі 

витрати 

На одиницю 0.87 грн. 

загальні грн. 

  

Собівартість готової продукції 

 

Нерозподілені накладні 

виробничі витрати                                                         грн. 
 

Примітка. Нормальна виробнича потужність та відповідні розрахункові 

накладні виробничі витрати відносяться до релевантного діапазону 

діяльності, в межах якого залишаються незмінними співвідношення між 

величиною витрат та їх фактором. 

 

Приклад 

Підприємство будує на продаж котеджі «під ключ».  

Для створення запасів будівельних матеріалів та різного устаткування 

(сантехнічного, електричного, столярного та ін.) в Київському кредитному 

банку було отримано короткострокову позику в сумі 30 000 грн. під 36% 



річних терміном на 3 місяці. Загальна вартість придбаних запасів склала 

24 000 грн.  

Решта одержаної позики (6 000 грн.) була витрачена на сплату 

комунальних послуг, орендних платежів за приміщення офісу тощо.  

Підприємство застосовує дозволений альтернативний підхід до 

відображення витрат на позики, бо його продукцію можна класифікувати як 

кваліфікований актив.  

Необхідно:  

Визначити балансову вартість запасів будівельних матеріалів та 

устаткування. 

 

Приклад 

Підприємство придбало товар «X» за $10 000.  

У момент оприбуткування товару курс обміну складав 30,9 грн. за $1. Було 

також сплачено: 2000 грн. транспортній організації, 2600 грн. за митні 

процедури. 

Необхідно:  

Визначити чому дорівнює собівартість придбаного товару: 

(грн.) 

Вартість придбання товару, перерахована на гривню за діючим 

курсом (30,9 грн./1$ х 10 000) 

 

Послуги транспортної організації  

Митні процедури  

Разом собівартість запасу товару «X»  

 

Приклад 

Митна вартість товару «Y» на дату завершення митних процедур склала 

$50 000. Валютний курс в цей час дорівнював 30 грн. за $1. 

На момент розрахунку з постачальником валютний курс зріс до 30.5 грн. за 

$1. 

Необхідно:  

Визначити чому дорівнюється  чиста собівартість товару «Y»: 



(грн.) 

     Митна вартість  

   Курсова різниця  

     Собівартість   

 

Приклад 

Митна вартість товару «Z» на дату завершення митних процедур склала 

$50 000. Валютний курс на цей час дорівнював 30,5 грн. за 1$. На момент 

розрахунку з постачальником валютний курс зріс до 30,9 грн., а чиста 

собівартість товару «Z» дорівнює: 

(грн.) 

     Митна вартість  

    Курсова різниця  

     Собівартість   

 

Необхідно:  

1.Визначити чому дорівнюється  чиста собівартість товару «Y»: 

2. Яким чином курсова різниця в сумі________грн. буде віднесена на 

фінансовий результат діяльності, та за якою статтею буде відображено у звіті 

про фінансові результати. 

 

Приклад 

Інформація про рух запасу товару «X» на підприємстві: 

 Кількість 

одиниць 

Ціна за 

одиницю, грн. 

Залишок на 1.02.16 100 20 

     Придбано:   

07.02.16 100 22 

13.02.16 200 25 

20.02.16 50 22 

     Реалізовано всього, в т.ч. 280 300 

08.02.16 120 300 

14.02.16 120 300 

25.02.16 40 300 

Залишок на 28.02.16 170  

 



Необхідно:  

Зробити оцінку запасів товару «X» на 28.02.16 та собівартості реалізованих 

товарів за лютий, використовуючи можливі формули оцінки запасів за умов 

застосування періодичної та постійної систем обліку запасів. 

 

Приклад 

У балансі підприємства на 31.12.16 р. вартість виробничих запасів склала 

140 000 грн. (1 000 од. х 140 грн.). Готуючи фінансову звітність для 

Промінвестбанку для прийняття ним рішення про виділення кредиту, за 6 

місяців 2016 р. підприємство використало інформацію про те, що чиста 

вартість реалізації його запасів не перевищувала на дату балансу 

125 000 грн. = 1 000 од. х 125 грн. 

 

Необхідно:  

Визначити за якою вартістю слід включити ці запаси до балансу на 30.06.17 

р.________________________________________________________________ 

2. В якій формі фінансової звітності буде відображено цю інформацію? 

Примітка: 

Щоб відповісти на це питання, порівняємо «стару» балансову вартість запасів 

з чистою вартістю їх реалізації на дату балансу: 

140 000 грн. > 125 000 грн. 

 

Приклад 

На 31.12.16 р., як засвідчили офіційні інформаційні джерела, чиста вартість 

реалізації виробничих запасів підприємства зросла і склала, за свідченнями 

одних джерел, 135 000 грн. (1 000 од. х 135 грн.), а за свідченнями інших – 

145 000 грн. )1 000 од. х 145 грн.). 

Головний бухгалтер, використовуючи П(С)БО 9 та МСБО 2 «Запаси», 

підготував два варіанти відображення дооцінки в обліку: 

Варіант а): чиста вартість реалізації = 135 000 грн. 



У цьому випадку чиста вартість реалізації запасів менша за собівартість, а 

тому її і слід визнати як нову балансову вартість запасів. 

Отже, на суму 10 000 грн. (135 000 грн. – 125 000 грн.) слід здійснити 

часткове сторнування попередньої уцінки запасів. 

Варіант б): чиста вартість реалізації = 145 000 грн. 

А тепер навпаки чиста вартість реалізації запасів перевищує їх собівартість. 

Тому сторнувати необхідно всю суму попередньої уцінки, тобто 15 000 грн., 

в результаті чого балансова вартість запасів зросте. 

 

Необхідно:  

Надати обґрунтовані висновки та доцільність цих розрахунків. 

 

Приклад  

Підприємство «А» отримало простий вексель на суму 6 000 грн. під 48% 

річних 01.11.16 р. терміном на 3 місяці. 

На дату балансу (31.12.16 р.): 

Балансова вартість одержаного векселя                            =      6 000 грн. 

Відсотки до отримання      =   ???грн. 

Нарахований дохід по відсотках: 

На вексель за 2014 р. = ??? грн. 

На дату погашення векселя (01.02.2016 р.): 

Балансова вартість векселя                                                           = 0 

Сума отриманих грошових коштів                                              = ???грн. 

Дохід по відсотках                                                                         = ???грн. 

 Необхідно:  

Провести розрахунки та надати пояснення для складання пояснювальної 

записки при складанні фінансової звітності. 

 

 

 



Приклад  

01.11.16 р. підприємство «Вега» отримало від підприємств «Сим-сим» 

безвідсотковий вексель номінальною вартістю 7 000 грн. з терміном 

погашення 3 місяці за реалізовану продукцію на суму 6 400 грн. 

Необхідно:  

Провести розрахунок на дату балансу (31.12.16 р.): 

 

Балансова вартість одержаного векселя                                              = 7 000 грн. 

Відсотки до отримання                                                                             = ??? грн.  

Нарахований дохід по відсотках на вексель   =       ???грн.       

 

Приклад  

Підприємство «Аско» дисконтувало вексель в банку 02.01.17 р. під 50% 

річних (наступний приклад ). 

Сума погашення векселя  = _________грн.                 

Облікова ставка  = ___________грн. 

Сума готівки, перерахована банком на рахунок підприємства: _________грн. 

У балансі на 31.12.17 р. вартість погашеного векселя дорівнюватиме «0», а у 

звіті про фінансові результати буде визнано витрати по відсотках по статті 

«інші фінансові витрати» у сумі _______________ грн. 

Необхідно:  

Провести розрахунок на дату балансу (31.12.17 р.): 

 

Приклад 

Підприємство «Крон» проаналізувало погашення заборгованості дебіторами 

за 5 попередніх звітних періодів і встановило, що близько 3% від валової 

суми дебіторської заборгованості складають безнадійні борги.  

На 31.12.16 р. загальна сума дебіторської заборгованості склала 28 000 тис 

грн.  



Величина резерву сумнівних боргів на дату балансу повинна дорівнювати 

840 тис грн.  

Відповідна сума витрат на реалізацію повинна бути визнана також у сумі 840 

тис грн.  

Необхідно:  

Провести розрахунок на дату балансу (31.12.17 р.): 

 

балансова вартість дебіторської заборгованості оцінюються в __________грн. 

Сума фактичних безнадійних боргів зменшує величину нарахованого резерву 

сумнівних боргів. 

Припустимо, за 2017 р. було списано безнадійних боргів на загальну суму 

220 тис грн. За умови незмінності всіх інших показників відбудеться 

____________вартості валової дебіторської заборгованості та величини 

резерву сумнівних боргів на суму 220 тисгрн. 

Прибуток від операційної діяльності та прибуток від звичайної діяльності до 

оподаткування у звіті про фінансові результати за 2017 р. залишаться 

_____________, бо витрати на сумнівні борги були визнані у минулих звітних 

періодах. 

 

 

Приклад 

Фінансовим результатом від продажу 01.03.17 р. інвестиції «В» є прибуток у 

сумі 3 тис. грн. (278 тис. грн. – 275 тис. грн.), який слід відобразити у звіті 

про фінансові результати на 2017 р. по статті «Інші фінансові доходи».  

Необхідно:  

1.Провести розрахунок на дату балансу (31.12.17 р.): 

2. Визначити Балансову вартість інвестиційного портфеля, в якому лишились 

інвестиції А і С, дорівнює ________тис. грн. 

Балансова вартість інвестиції оцінювалась за ринковою вартістю. 31.12.17 р. 

було здійснено дооцінку цієї інвестиції на 4 тис. грн.  



Суму дооцінки слід відобразити по статті «______________» у звіті 

«________________________________________________________» за 2017 р. 

У цьому випадку результат реалізації інвестиції В визначається на основі 

________________грн.,  а тому компанії слід визнати прибуток/збиток 

(визначити) від реалізації цієї інвестиції у сумі ___________- тис. грн. по 

статті «__________» у звіті 

«_________________________________________»за 2017 р.  

 

Приклад 

На 31.12.2015 р. компанія мала такі поточні інвестиції: 

Вид 

інвестиції 

Кількість 

цінних 

паперів 

Собівартість, 

тис. грн 

Ринкова 

вартість 

на 

31.12.16р., 

тис. грн. 

Дата 

продажу 

Кількість 

реалізованих 

цінних 

паперів 

Дохід від 

реалізації, 

тис. грн. 

А 10 000 40 33 01.02.15 4 000 12.80 

С 5 000 90 94 - - - 

Всього  15 000 130 127    

 

Необхідно:  

Провести розрахунок на дату балансу (31.12.16 р.), використовуючи табл..: 

 

 Оцінка на основі 

собівартості 

Оцінка на основі ринкової 

вартості 

Середня балансова вартість 

однієї інвестиції 

  

Фінансовий результат 

реалізації частини інвестиції 

  

Балансова вартість 

портфеля інвестицій на 

01.02.16 р. 

  

 



Таким чином, у результаті реалізації 4 000 акцій інвестиції «А» у звіті про 

фінансові результати за 2016 р. компанія повинна визнати _________по 

статті «________» або в сумі ____. грн. (оцінка балансової вартості 

інвестицій на основі собівартості), або ______. грн. (оцінка балансової 

вартості на основі ринкової вартості).  

Відповідно балансова вартість інвестиції «А» ____________ грн., або на 

___________ грн. і буде відображена у балансі вартість портфелю інвестицій 

на 31.12.16 р. у сумі _________ грн., або _______ грн. 

 

Приклад 

Інформація про склад грошових коштів підприємства на 30.11.17 р.: 

Грошові кошти в гривнях 128 420 грн. 

Долари США, зараховані на валютний рахунок за курсом 30,2 грн./$1 ?$ 

?грн. 

Російські рублі, зараховані на валютний рахунок за курсом 4.15 грн./1 

рубль 

?руб. 

?грн. 

Загальна сума грошових коштів ?грн. 

 

На 31.12.17 р. сума грошових коштів на банківських рахунках не змінилась. 

Відбулись лише зміни валютних курсів: валютний курс $1 США зріс до 30.4 

грн., а російського рубля зменшився до 4.13 грн. 

Необхідно:  

1.Провести розрахунок на дату балансу (31.12.17 р.): 

2.Оцінка грошових коштів у балансі на 31.12.17 р.: 

Грошові кошти в гривнях . 

Грошові кошти в доларах США . 

Грошові кошти  в російських рублях  

Загальна сума грошових коштів  

 

3. У звіті про фінансові результати слід визнати загальний дохід від курсових 

різниць у сумі _______ грн., в т.ч. по грошових коштах в доларах США – 

прибуток у сумі __________ грн., а по грошових коштах в рублях – ________ 

грн. 

 



Тема: Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових 

зобов'язань 

 

Приклад 

Підприємство одержало 02.01.16 р. в Інвестбанку кредит у сумі 500 000 грн. 

терміном на 5 років під 84% річних. 

Щорічні рівномірні виплати (X), які включають відсотки по кредиту та суму 

погашення основного боргу, визначаються з рівнями: _________________грн. 

 

Необхідно:  

1.Провести розрахунок на дату балансу (31.12.16 р.): 

2.Визначити балансову вартість залишку основного боргу та витрати по 

відсотках за кредит на кінець кожного року впродовж терміну кредитування: 

 

Кінець року Сума виплат, 

грн. 

Відсотки за 

кредит, грн. 

Погашення 

основної суми 

боргу, грн. 

Залишок 

основного 

боргу, грн. 

2011 441 000    

2012 441 000    

2013 441 000    

2014 441 000    

2015 438 733   0 

Всього: 2 202 733   - 

 

3. Залишок непогашеного кредиту на кінець кожного року це і є теперішня 

вартість наступних платежів, яка повинна відображатись у балансі як 

_____________________________________________________. 

 

 

 

 



Приклад 

1 січня 2007 р. АТ випустило 1 000  10%-х облігацій з номінальною вартістю 

2 000 грн. і продало їх згідно з ринковою ставкою 12% річних на загальну 

суму 1 775 000 грн., які були отримані готівкою. 

Сума 1 775 000 грн. є дисконтованою вартістю зобов'язань АТ по облігаціях, 

яка і повинна бути відображена у балансі на 31.12.07 р. 

 

Необхідно:  

1. Розрахувати балансову вартість облігацій на кожен рік протягом періоду їх 

дії, використовуючи метод рівномірної амортизації дисконту (1 варіант) та 

ефективної ставки відсотку (2 варіант). 

 

1 варіант 

Кінець 

року 

Номінальна 

вартість 

облігацій 

Незамортизована 

знижка по 

облігаціях 

Амортизація 

знижки 

Витрати на 

відсотки 

Балансова 

вартість 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 

01.01.07 2 000 000 225 000    

2007 2 000 000 202 500 22 500 222 500  

2008 2 000 000 180 000 22 500 222 500  

2009 2 000 000 157 500 22 500 222 500  

2010 2 000 000 135 000 22 500 222 500  

2011 2 000 000 112500 22 500 222 500  

2012 2 000 000 90 000 22 500 222 500  

2013 2 000 000 67 500 22 500 222 500  

1014 2 000 000 45 000 22 500 222 500  

2015 2 000 000 22 500 22 500 222 500  

2016 2 000 000 22 500 22 500 222 500 2 000 000 

 

2 варіант 

Амортизація знижки за методом ефективної ставки процентів: 

 



Дата Сума відсотків, 

яка фактично 

сплачується по 

облігаціях 

Витрати на 

відсотки (за 

ринковою 

ставкою) 12% 

Амортизація 

знижки за 

ефективною 

ставкою 

відсотків 

(збільшення 

зобов'язання) 

Балансова 

вартість 

зобов'язання 

1 2 3 4 5 

01.01.04     

31.12.04 200 000 213 000 13 000  

31.12.05 200 000 214 560 14 560  

31.12.06 200 000 216 307 16 307  

31.12.07 200 000 218 264 18 264  

31.12.08 200 000 220 456 20 456  

31.12.09 200 000 222 910 22 910  

31.12.10 200 000 225 660 25 660  

31.12.11 200 000 228 739 28 739  

31.12.12 200 000 232 188 32 188  

31.12.13 200 000 232 916 32 916  

Підсумок  2 000 000 2 225 000 225 000 0 

 

Тема: Склад поточних зобов'язань та їх подання у балансі 

 

Приклад 

Компанія «Атос» подала позов на підприємство «Б» з приводу 

необґрунтовано повернених ним товарів, відвантажених згідно з підписаною 

угодою на суму 50 000 грн. Компанія «Бор» не лише відмовилась сплачувати 

рахунок, але й вимагає відшкодування моральних збитків. 

Загальна сума їх претензій складає 10 000 грн. Судові витрати дорівнюють 

5000 грн. і відшкодовуються винною стороною. У випадку виграшу справи 

компанії «Атос», можливо,  одержить якусь компенсацію моральних збитків, 

але ймовірність виграшу невелика.  

Необхідно:  

1. Визначити як компанія «Атос» повинна відобразити цю ситуацію у своїй 

фінансовій звітності? 



2. Згідно з яким принципом _____________________ (згідно закону) компанія 

«Атос» повинна визнати у цьому випадку ___________________на суму 

_____________грн., в тому числі 10 000 грн. – по відшкодуванню можливих 

моральних збитків компанії «Бор» та 5 000 грн. – по відшкодуванню судових 

витрат. 

3. Як у звіті про фінансові результати відображається визнання 

збільшення/зменшення нарахованого доходу від реалізації 

_______________грн. 

 

Тема: Облік власного капіталу, зобов'язань, доходів та витрат за МСФЗ 

Прикад. 

Є така інформація про доходи і витрати підприємства за звітний період: 

 

Показники 

2016 рік, грн 

 

Усього 

у тому числі 

виробницт

во 

збут управлін

ня 
Заробітна плата: 

робітників 

10 000 10 000 ― ― 

персоналу управління цехами 2 000 2 000 ― ― 

персоналу управління підприємством 6 000 ― 2 000 4 000 

Нарахування на заробітну плату (37,5%): 

робітників 

3 750 3 750 ― ― 

персоналу управління цехами 750 750 ― ― 

персоналу управління підприємством 2 250 ― 750 1 500 

Собівартість витрачених сировини і 

матеріалів 

30 000 27 000 2 000 1 000 

Амортизація основних засобів 3 000 2 000 200 800 

Витрати на оренду основних засобів 1 000 ― ― 1 000 

Відсотки за банківський кредит 10 000 ― ― ― 

Витрати на рекламу 5 000 ― 5 000 ― 

Витрати на доставку реалізованої 

продукції (за послуги транспортної 

700 ― 700 ― 



організації) 

Разом  45 500 10 650 8 300 

Вартість реалізованої продукції (з ПДВ) 90 000 ― ― ― 

Резерв сумнівних боргів 3 000 ― ― ― 

Залишки незавершеного виробництва: 

на початок звітного періоду 

10 500 ― ― ― 

на кінець звітного періоду 6 000 ― ― ― 

Залишки готової продукції 

на початок звітного періоду 

10 000 ― ― ― 

на кінець звітного періоду 20 000 ― ― ― 

  

Витрати на рекламу та на доставку реалізованої продукції – це оплата послуг 

консалтингової фірми, телерадіокомпанії, видавництва, транспортної 

організації. 

Середньозважена кількість простих акцій  в обігу становила 2 000 шт.  

АТ не оголошувало дивіденди на акції. 

Припускаючи, що структура витрат на виробництво та собівартість 

реалізованої продукції за економічними елементами тотожні. 

Необхідно:  

1.Провести розрахунок на дату балансу (31.12.16 р.): 

2. Скласти звіт про фінансові результати за НП(С)БО 1. 

Приклад 

Необхідно: 

 класифікувати наведені нижче операції  щодо руху грошових коштів у 

результаті відповідної діяльності, використовуючи умовні позначення, 

наведені в примітці. 



Операція Класифікація  

1. Надійшла сума авансу від замовника  

2. Нарахована амортизація основних засобів  

3. Сплачені дивіденди акціонерам  

4. Оплачений рахунок постачальників за матеріали, що надійшли в 

попередньому місяці 

 

5. Перераховані кошти, як внесок у спільне підприємство  

6. Отримані кошти в касу з банку для виплати зарплати  

7. Сплачений податок на прибуток  

8. Переоцінка залишку коштів в іноземній валюті станом на кінець звітного 

періоду 

 

9. Сплачений штраф за порушення терміну поставки  

10. Погашена довгострокова позика банку  

 

Примітка: О – операційна; І – інвестиційна; Ф – фінансова; Н – не грошова 

 

Приклад. 

Необхідно:  

На основі наведених нижче даних скласти звіт про рух грошових коштів із 

застосуванням: 

а) прямого методу 

б) непрямого методу 

Підприємство «Пром-С» займається торгівельною діяльністю. Залишок 

коштів на рахунку підприємства на 1 січня 2016 року становив 110 тис. грн., 

а прибуток до оподаткування за 1998 рік – 878 тис. грн. 

Протягом 2016 року біли здійснені такі операції: 

№ 

п/п 

Зміст операції Сума,  

тис. грн 
1. Придбані товари (запасів на 1 січня 2016 року не було) 1 700 

2. Реалізовані товари у кредит (собівартість реалізованих товарів 1600 тис. 

грн.) 

3 200 

3.  Надійшло від покупців 3 000 



4.  Перераховано постачальникам за придбані товари 1 650 

5.  Виплачена зарплата 400 

6. Сплачені проценти 22 

7. Нарахована амортизація основних засобів 90 

8. Оплачені різні витрати обігу (оренда, освітлення, опалення тощо) 200 

9. Нарахований податок на прибуток 80 

10. Придбане та оплачене устаткування 870 

11. Отримана позика 220 

12. Сплачений податок на прибуток 70 

13. Виплачені дивіденди 78 

14. Списані товари, пошкоджені пацюками 10 

 

Тема: Фінансові інструменти. Облік інвестицій 

 

Приклад. 

Необхідно:  

Скласти баланс АТ «Атон» станом на 31.12.16 на підставі господарських 

операцій за грудень 2016 р.: 

1. Зареєстровано АТ «Атон» і оголошена відкрита підписка на акції. 

Статутний капітал АТ «Атон» зареєстрований в сумі           96 500 грн., 

                          у складі якого: 

- прості акції                                           175 000 шт. х 0,50 грн = 87 500 грн. 

- привілейовані акції                                12 000 шт. х 0,75 грн =  9 000 грн. 

2. Засновники внесли до статутного капіталу АТ «Атон»:                        

                                                                                                                    (грн.) 

- акції іншого підприємства                                                                     2 500 

- матеріали                                                                                                 8 000 

- грошові кошти                                                                                      14 500 

                    в тому числі: 

                    на розрахунковий рахунок -  14 000 

                    в касу                                            500 

в обмін на 38 000 простих і 8 000 привілейованих акцій. 

3. На розрахунковий рахунок надійшли кошти від продажу: 

- простих акцій                                         52 500 шт. х 0,60 грн. 

- привілейованих акцій                              4 000 шт. х 1,00 грн. 

 



Приклад. 

Необхідно:  

Використовуючи дані попередньої вправи та наведені господарські 

операції скласти розділ І балансу «Власний капітал» станом на 31.12.16 р. та 

звіт про власний капітал АТ «Атон» за 2016 р. 

 

Господарські операції АТ «Атон» за 2016 рік:                                  (в грн.) 

1. Безкоштовно отримане програмне забезпечення 02.01.16 р.                   2 000 

2. На розрахунковий рахунок надійшли кошти від реалізації решти простих 

акцій кількістю 84 500 шт. за ринковою вартістю по 0,75 грн. 

3. Проведена дооцінка програмного забезпечення 31.12.16 р.                    1 000 

4. Вилучено 20 000 власних простих акцій за ціною 0,55 грн.                 11 000 

5. Чистий прибуток за 2016 рік                                                                     54 000 

6. Спрямовано на формування резервного фонду                                       17 000 

7. Оголошені дивіденди: 

на привілейовані акції                                                                                      2 400 

на прості акції                                                                                                 21 000 

 

Примітка. Термін корисної експлуатації програмного забезпечення 

оцінений підприємством у 10 років. 

 

Тема: Розкриття фінансової звітності за МСФЗ 

 

Приклад. 

Складіть примітку до статті «Грошові кошти та їх еквіваленти», якщо 

залишок за цією статтею становив 4,8 млн. грн. на 31 грудня 2016 року та 4,7 

млн. грн. на 31 грудня 2015 року. Підприємство включає до складу 

еквівалентів грошових коштів високоліквідні ринкові цінні папери, строк 

погашення яких не перевищує три місяці. 

 



Приклад. 

Необхідно:  

Складіть примітку до статті «Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги» підприємства, якщо: 

Дебіторська заборгованість за продукцію визначена за первісною вартістю; 

528 тис. грн. у 2016 році та 466 у 2015 році з суми цієї заборгованості 

становить резерв сумнівних боргів; 

Із загальної суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 47 

тис. грн. становить заборгованість за розрахунками з дочірніми 

підприємствами, 92 тис. грн. – за розрахунками з асоційованими  

підприємствами та 10 547 грн. – за розрахунками з іншими покупцями. Ці 

розрахунки у 2015 році відповідно склали 76 тис. грн., 96 тис. грн. та 9 542 

тис. грн.; 

Інша дебіторська заборгованість вказана у балансі за номінальною сумою. 

 

Приклад 

1. Один з директорів підприємства «Атон», який є його акціонером, 

крім того, володіє юридичною фірмою «Бор». Керівництво підприємства 

«Атон» протягом звітного року сплатило гонорари за юридичні послуги 

юридичній фірмі Б. 

2. Інший акціонер підприємства «Атон», який володіє 22 % його 

акцій, крім того, надає послуги з управлінського консалтингу підприємству 

«Атон». 

Необхідно:  

Підготуйте необхідні примітки до фінансових звітів підприємства 

«Атон». 
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http://www.iasplus.com/en/standards/
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
http://www.gaap.ru/biblio/gaapias/compare_2/133.asp
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.library.kharkov.ua/


Список сайтів 

1. www.platnik.com.ua "ПЛАТЕЛЬЩИК" - Сайти бухгалтерскої і податкової 

тематики 

2.www.liga.kiev.ua, "LIGA Online", інформаційно-пошуковий сервер по 

законодавству 

3.www.rada.gov.ua Офіційний Web-сервер Верховної Ради України. 

4. www.nau.kiev.ua «Нормативні акти України»  

5. www.balance.dp.ua "Баланс", всеукраїнський бухгалтерский журнал 

6. www.visnuk.com.ua "Вісник податкової служби України", журнал 

7. www.dtkt.com.ua "Дебет-Кредит", електронна версія журналу 

8. www.uamedia.visti.net/uk "Урядовий кур'єр", газета 

9. www.audit.kherson.ua "Домінанта Аудит", закони, податки, аудит, консультації 

10. www.dinai.com Бізнес в Україні. Документи, аналіз, новини 

11.www.buhgalteria.com.ua ―Бухгалтерія‖ - Сайт газети "Бухгалтерія" 

12. www.nalogi.com.ru "Податки і платежі" - Журнал.  

13. www.audit.dp.ua/sau Союз аудиторів України 

14. www.ufpaa.kiev.ua Федерація професійних бухгалтерів и аудиторів України 

15. www.liga.net/conf бухгалтерський клуб на «ЛІГЕ» 

16. www.sshome.narod.ru «Українські стандарти бухгалтерского обліку» 

17. www.contracty.com.ua «Галицькі контракти» 

18. www.buhgalter.kharcov.com Журнал "Бухгалтер" 

19. www.infobirzha.kiev.ua Форум - податки і облік  

20.http://www.factor.kharkov.com  -  сайт видавничого будинка  "Фактор" 

 

http://www.platnik.com.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.balance.dp.ua/
http://www.balance.dp.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.uamedia.visti.net/uk
http://www.uamedia.visti.net/uk
http://www.audit.kherson.ua/
http://www.audit.kherson.ua/
http://www.dinai.com/
http://www.dinai.com/
http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.dinai.com/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.nalogi.com.ru/
http://www.audit.dp.ua/sau
http://www.ufpaa.kiev.ua/
http://www.liga.net/conf
http://www.liga.net/conf
http://www.sshome.narod.ru/
http://www.sshome.narod.ru/
http://www.contracty.com.ua/
http://www.kontrakty.com.ua/
http://www.buhgalter.kharcov.com/
http://www.buhgalter.kharkov.com/
http://www.infobirzha.kiev.ua/
http://www.infobirzha.kiev.ua/
http://www.factor.kharkov.com/


Навчальне видання 

 

 

Збірник тестів та завдань  

для самостійної роботи студентів 

 з дисципліни 

 

ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ 

СТАНДАРТАМИ 

 

напрям підготовки 071 «Облік і оподаткування» 

072 « Фінанси, банківська справа та страхування»  

(шифр і назва напряму підготовки) 

 (денної та заочної форми навчання) 
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АКІМОВА Наталія Сергіївна 

ТОПОРКОВА Олена Вячеславівна 

КОВАЛЕВСЬКА Надія Сергіївна 
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