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Зміст завдання 

1.  Визначити вартість продажу облігацій і розмір дисконту. 

2.  Скласти графік погашення зобов’язань і амортизації дисконту за випущеними 

облігаціями на 8 років за формою, наведеною в табл. 2.2.1. 

3.  Відобразити операції за 1-й рік по зобов’язанням за випущеними облігаціями 

на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Завдання 2.2.8 
Вихідні дані  

ПАТ «Форсаж» витратило 30 000 грн на розміщення облігацій 1.03.20Х1 р. Дата 

погашення облігаційної позики – 31.12.20Х5 р. Відсотки сплачуються в кінці кожного 

року.  

Зміст завдання 

1.  Визначити річну суму амортизації витрат на розміщення облігаційної позики. 

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку витрати, що пов’язані з 

розміщенням облігацій. 

3.  Списати витрати на розміщення облігацій за 20Х1 р. 

4.  Відобразити у фінансовій звітності суму амортизації витрат на розміщення 

облігацій і неамортизований їх залишок на 31.12.20Х1р. 

 

Завдання 2.2.9 

Вихідні дані  

ПАТ «Омега» випустило облігації на 3 000 000 грн під 10 % річних при ринковій 

ставці 8 % на 5 років. Премія при цьому становила 344 790 грн. В умовах облігаційної 

позики застережне право довгострокового погашення за ціною 108 грн. При 

зменшенні ринкової ставки протягом третього року позики і прогнозній оцінці 

збереження нового рівня ПАТ вирішило викупити облігації в кінці цього року під час 

виплати дивідендів. Неамортизована величина премії на кінець четвертого року 

склала 198 716,1 грн. 

Зміст завдання 

1.  Визначити балансову вартість облігацій на дату дострокового викупу. 

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з 

достроковим вилученням облігацій з обігу. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [50], [55], [66]. 

 

 

Тема 2.3. Облік довгострокових зобов’язань з оренди 

 

Мета заняття 
1.  Засвоїти методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про довгострокові зобов’язання з фінансової оренди (лізингу) необоротних активів і її 

розкриття у фінансовій звітності. 

2.  Оволодіти практичними навичками щодо відображення операцій за 

довгостроковими зобов’язаннями з фінансової оренди на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

Ключові терміни і поняття 

Ануїтет – це серія періодичних платежів, коли: всі платежі рівні за розміром; всі 

інтервали між платежами однакові; складні відсотки нараховуються одноразово 

впродовж кожного інтервалу. 
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Гарантована ліквідаційна вартість: 

1)  для орендаря – частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати 

орендарем або пов’язаною з ним стороною; 

2)  для орендодавця – частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати 

орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом 

відповідати за гарантією. 

Мінімальні орендні платежі – платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом 

строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті 

орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені: 

1)  для орендаря – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості; 

2)  для орендодавця – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості. 

Невідмовна орендна угода – орендна угода, за якою орендарем на початок строку 

оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути 

впевненим у продовженні строку оренди або яка може бути розірвана тільки: 

1) з дозволу орендодавця; 

2) якщо відбулася певна непередбачена подія; 

3)  у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або 

замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим 

орендодавцем; 

Негарантована ліквідаційна вартість – частина ліквідаційної вартості об’єкта 

оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише 

пов’язаною з ним стороною. 

Непередбачена орендна плата – частина орендної плати, яка не зафіксована 

конкретною сумою та розраховується із застосуванням інших показників, ніж строк 

оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки 

відсотка тощо). 

Ознаки фінансової оренди. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б 

однієї з наведених нижче ознак: 

1)  орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку 

оренди; 

2)  орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою, 

ніж його справедлива вартість на дату придбання; 

3)  строк оренди становить більшу частину строку корисного використання 

(експлуатації) об’єкта оренди; 

4)  теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди 

дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди; 

5)  орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві 

використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання; 

6)  орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу, ніж ринкова 

орендна плата; 

7)  оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його 

втрати від припинення оренди; 

8)  доходи або втрати від змін справедливої вартості об’єкта оренди на кінець 

терміну оренди належать орендарю. Оренда – угода, за якою орендар набуває права 

користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем 

строку. 

Операційна оренда – оренда інша, ніж фінансова. 

Орендна ставка відсотка – ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми 

мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює 

справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди. 
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Початок строку оренди – дата, яка настає раніше: дата підписання орендної угоди 

або дата прийняття сторонами зобов’язань щодо основних положень угоди про 

оренду. 

Ставка відсотка на можливі позики орендаря – ставка відсотка, яку мав би 

сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) 

ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з 

подібною гарантією) на початку строку оренди. 

Строк оренди – період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження 

цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди. 

Суборенда – угода про передачу орендарем орендованого ним об’єкта в оренду 

третій особі. 

Теперішня (дисконтована) вартість мінімальних орендних платежів – це добуток 

ануїтету (суми мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно) та 

дисконтного коефіцієнту. 

Фінансова оренда – оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та 

вигод, пов’язаних з правом користування та володіння активом.  

 

Контрольні питання 

1. Якими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку регламентуються 

методологічні засади формування в обліку інформації про довгострокові зобов’язання з 

оренди? 

2. Наведіть основні ознаки фінансової оренди необоротних активів. 

3. Наведіть визначення оренди та мінімальних орендних платежів. 

4. За якими ознаками класифікують оренду згідно з П(С)БО? 

5. На якому рахунку бухгалтерського обліку ведеться облік розрахунків з 

орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди? 

6. Яким чином визначається теперішня вартість мінімальних орендних платежів? 

7. У чому полягає суть ануїтету? 

8. Як господарські операції з довгострокової фінансової оренди відображаються в 

обліку і звітності орендаря? 

9. Яким чином здійснюється аналітичний облік операцій довгострокової оренди? 

10. Яким чином впливає порядок розрахунків, обумовлений договором оренди, на 

облік фінансових витрат орендаря? 

11. Як обліковуються витрати орендаря, пов’язані з утриманням об’єкта фінансової 

оренди? 

 

Тестові завдання 

1.  Ануїтет – це: 

а)  платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди; 

б)  договірна вартість об’єкта оренди; 

в)  орендний платіж, який сплачується регулярно; 

г)  теперішня вартість мінімальних орендних платежів. 

2.  Отримання орендарем основних засобів у фінансову оренду відображається 

таким записом: 

а)  Д-т 15 «Капітальні інвестиції» 

 К-т 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» 

 Д-т 641 «Розрахунки за податками»  

 К-т 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»; 

б)  Д-т 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» 
 К-т 10 «Основні засоби»; 
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в)  Д-т 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» 

 К-т 703«Дохід від реалізації робіт і послуг» 

 Д-т 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» 

 К-т 641«Розрахунки за податками»; 

г)  Д-т 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» 

 К-т 531«Зобов’язання з фінансової оренди» 

 Д-т 641 «Розрахунки за податками»  

 К-т 531«Зобов’язання з фінансової оренди». 

3.  Підприємство отримало у фінансову оренду обладнання строком на 6 років. 

Щорічний орендний платіж 14 000 грн сплачується на початок року. Орендна ставка 

відсотка становить 10 % річних. Дисконтний множник – 4,79079. Теперішня 

вартість мінімальних орендних платежів дорівнює на початок строку оренди: 

а)  84 000 грн; 

б)  70 000 грн; 

в)  48 448 грн; 

г)  67 071 грн. 

4.  За якою вартістю відображає в обліку орендар отримані у фінансову оренду 

активи: 

а)  теперішня вартість мінімальних орендних платежів, яка дорівнює справедливій 

вартості; 

б)  теперішня вартість мінімальних орендних платежів, яка менша, ніж справедлива 

вартість; 

в)  теперішня вартість мінімальних орендних платежів, яка більша, ніж справедлива 

вартість; 

г)  справедлива вартість активів. 

5.  Фінансові витрати орендаря у зв’язку з фінансовою орендою визначаються як: 

а)  різниця між сумою орендного платежу та компенсацій за об’єкт оренди; 

б)  різниця між залишком зобов’язань з оренди на кінець періоду та мінімальною 

сумою орендних платежів (ануїтетом); 

в)  додаток залишку зобов’язань з оренди на кінець періоду та орендної ставки 

відсотка за період; 

г)  мінімальна сума орендних платежів. 

6.  Нарахування орендарем відсотків за користування отриманою у фінансову 

оренду об’єкта відображається записом: 

а)  Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» 

 К-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»; 

б)  Д-т 92 «Адміністративні витрати» 

 К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 

в)  Д-т 952 «Інші фінансові витрати» 

 К-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»; 

г)  Д-т 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» 

 К-т 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті». 

7.  Для відображення в бухгалтерському обліку зобов’язання за об’єкт фінансової 

оренди робиться наступний запис: 

а)  Д-т 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» 

 К-т 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті»; 

б)  Д-т 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті» 

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 
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в)  Д-т 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»  

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

г)  Д-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» 

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 

8.  Оренда не вважається фінансовою, якщо: 

а)  строк оренди становить більшу частину строку корисного використання 

об’єкта оренди; 

б)  оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його 

витрати від припинення оренди; 

в)  теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди 

перевищує справедливу вартість об’єкта оренди; 

г)  суму амортизаційних відрахувань за об’єктом оренди визначає орендодавець. 

9.  Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду 

об’єкт за: 

а)  справедливою вартістю активу; 

б)  теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів; 

в) найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу 

або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів; 

г)  балансовою вартістю. 

10.  Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди (модернізація, 

реконструкція, модифікація) включаються до: 

а)  вартості об’єкта фінансової оренди; 

б)  складу інших витрат підприємства; 

в)  фінансових витрат підприємства; 

г)  незавершеного капітального будівництва. 

11.  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 становить 12 % річних. Дисконтний 

множник – 4,03735. Балансова вартість гаража на початок строку оренди дорівнює: 

а)  60 000 грн; 

б)  48 448 грн; 

в)  14 861 грн; 

г)  67 200 грн. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 2.3.1 

Вихідні дані 

Підприємство «Сталкер» 09.01.20Х1 р. отримало виробниче обладнання від 

підприємства «Авангард» у фінансову оренду. Сума щорічного платежу – 15 000 грн, 

термін оренди – 4 роки. Орендна ставка відсотка – 8 % річних. Дисконтний множник 

ануїтету – 3,5771. 

Строк корисного використання обладнання становить 4 роки, а його справедлива 

вартість дорівнює теперішній вартості суми мінімальних орендних платежів. Орендні 

платежі сплачуються щорічно в кінці року. Амортизація нараховується за 

прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. 

Зміст завдання 

1.  Виконати розрахунок орендних платежів орендаря за період оренди 

виробничого обладнання за формою, наведеною в табл. 2.3.1. 
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Таблиця 2.3.1 

Розрахунок орендних платежів за період оренди обладнання 
 

Дата 

Орендні платежі, грн. Залишок 

зобов’язання з 

оренди на кінець 

періоду, грн 

Мінімальна 

сума орендних 

платежів 

(ануїтет) 

Фінансові 

витрати 

За 

обладнання 

     
 

2.  Відобразити операції, що пов’язані з фінансовою орендою виробничого 

обладнання, у орендаря на рахунках бухгалтерського обліку. 

 
Завдання 2.3.2 
Вихідні дані 
31.12.20Х1 підприємство «А» одержало в фінансову оренду обладнання від 

підприємства «В» на таких умовах: 
1)  строк оренди – 5 років; 
2)  орендні платежі в сумі 6 000 грн сплачуються щоквартально на початок 

кварталу, починаючи з 01.01.20Х2 року; 
3)  договір оренди передбачає перехід орендарю права власності на обладнання в 

кінці строку оренди; 
4)  орендна ставка відсотка становить 12 % річних; 
5)  дисконтний множник ануїтету – 15,3238. 
Відомості про передане в оренду обладнання: первісна вартість – 100 000 грн; сума 

нарахованого зносу – 20 000 грн; справедлива вартість на дату укладання договору –  
95 000 грн; строк корисного використання – 6 років; ліквідаційна вартість дорівнює 
нулю; амортизація нараховується за прямолінійним методом.  

Зміст завдання 
1.  Виконати розрахунок орендних платежів орендаря за період оренди 

обладнання за формою, наведеною в табл. 2.3.1.  
2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з фінансової оренди 

обладнання в орендаря. 
 
Завдання 2.3.3 
Вихідні дані 
Підприємство-орендодавець 02.02.20ХІ р. уклало угоду про фінансову оренду 

устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах: 
1)  строк оренди – 3 роки; 
2)  орендна ставка відсотка – 24 % річних; 
3)  орендні платежі в сумі 50 000 грн сплачуються один раз на півроку – 30 червня 

і 31 грудня; 
4)  після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить 

орендарю; 
5)  дисконтний множник ануїтету – 4,60477. 
Відомості про передане в оренду устаткування: первісна вартість – 270 000 грн; 

сума нарахування зносу – 245 000 грн; справедлива вартість на дату укладання 
договору – 238 000 грн; строк корисного використання – 5 років; ліквідаційна вартість 
дорівнює нулю; амортизація нараховується за прямолінійним методом. 

Зміст завдання 
1.  Виконати розрахунок орендних платежів орендаря за період оренди 

виробничого обладнання за формою, наведеною в табл. 2.3.1.  
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2.  Відобразити операції, що пов’язані з фінансовою орендою виробничого 
обладнання, у орендаря на рахунках бухгалтерського обліку. 

 
Завдання 2.3.4 
Вихідні дані 
Підприємство-орендодавець надало у фінансову оренду основні засоби на термін  

5 років. Згідно з договором оренди, орендар виплачує орендні платежі авансом на 
початку року в сумі 2 000 грн. Орендна ставка відсотка, яку орендодавець використав 
для визначення суми орендної плати, становить 10 %.  

Зміст завдання 
Визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів. 
 
Завдання 2.3.5 
Вихідні дані 
Між орендодавцем і орендарем укладено угоду про фінансову оренду вантажного 

автомобіля на таких умовах: 

 термін оренди – 2 роки починаючи з 01.01.2014 року; 

 орендна ставка відсотка – 20 % річних; 

 мінімальні орендні платежі – 200 000 грн, сплачуються 4 рази на рік: 5 січня,  
5 квітня, 5 липня і 5 жовтня (200 000 : 8 = 25); 

 після завершення строку оренди право власності на вантажний автомобіль 
переходить до орендаря. 

Дисконтний множник ануїтету – 6,786369. 
Зміст завдання 
Визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів. 
 
Завдання 2.3.6 
Вихідні дані 
Орендодавець уклав угоду про фінансову оренду об’єкта з орендарем на таких 

умовах: 

 строк оренди 3 роки, починаючи з 2 січня 2014 р.; 

 орендна відсоткова ставка – 24 % річних; 

 мінімальні орендні платежі загальною сумою 120 000 грн сплачуються один раз 
на півроку (2 січня 11 липня) по 20 000 грн; 

 об’єкт знаходиться на балансі орендодавця в сумі 80 000 грн; 

 після завершеного строку оренди право власності на об’єкт переходить 
орендарю. 

Дисконтний множник ануїтету – 4,60477. 
Зміст завдання 
Визначити теперішню вартість мінімальних орендних платежів. 
Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [28], [55], [66]. 

 

Тема 2.4. Облік забезпечення зобов’язань, цільового фінансування та цільових 

надходжень 

 

Мета заняття 
1.  Засвоїти методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про забезпечення майбутніх виплат і платежів підприємства та цільове фінансування 

його діяльності. 

2.  Оволодіти практичними навичками відображення операцій щодо забезпечення 

виконання господарських зобов’язань підприємства та цільового фінансування і 

цільових надходжень. 


