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Тема 4.1. Облік доходів, витрат і фінансових результатів операційної діяльності 

 

Мета заняття 

1. Засвоїти порядок визнання, класифікації та визначення доходів і витрат 

операційної діяльності підприємства. 

2. Опанувати порядок формування фінансових результатів від операційної 

діяльності підприємства. 

3. Оволодіти методикою відображення інформації про доходи, витрати та 

отримані фінансові результати операційної діяльності на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, 

що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції 

(товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують 

основну частку його доходу. 

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків власників). 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – дохід (виручка) від 

реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежі від оренди об’єктів 

інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих 

раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам 

(принципалам тощо), та податків і зборів. 

Інші операційні доходи – суми інших доходів від операційної діяльності 

підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 

дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; 

відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на 

залишки коштів на поточних рахунках у банках, дохід від реалізації оборотних 

активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для 

продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, 

одержані штрафи, пені, неустойки тощо. 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – виробнича 

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих 

товарів.  
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Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням 

та обслуговуванням підприємства. 

Витрати на збут – витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції 

(товарів), – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), 

рекламу, доставку продукції споживачам тощо. 

Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат. 

Інші операційні витрати – собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних 

активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення 

резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати 

від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні 

(фінансові) санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а 

також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства 

(крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг). 

Витрати (дохід) з податку на прибуток – загальна сума витрат (доходу) з податку 

на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням 

відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу.  

Прямі витрати – витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного 

об’єкта витрат економічно доцільним шляхом.  

Об’єкт витрат – продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які 

потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.  

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 

здійснені ці витрати. 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 

 

Контрольні питання 

1. В яких П(С)БО визначено методологічні засади обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності підприємства? 

2. За якими видами діяльності формується інформація про доходи, витрати і 

фінансові результати діяльності підприємства? 

3. Дайте визначення доходу та витратам підприємства. 

4. Розкрийте критерії визнання доходів та витрат. 

5. Як класифікується діяльність підприємства? 

6. Назвіть та поясніть принципи визнання доходів і витрат. 

7. Розкрийте послідовність розрахунку валового прибутку (збитку) та визначення 

чистого прибутку (збитку) підприємства. 

8. Як визначається фінансовий результат підприємства від операційної діяльності 

і яким він може бути? 

9. Назвіть основні принципи обліку доходів, витрат і фінансових результатів 

діяльності підприємства. 

10. Яка діяльність вважається операційною? 

11. Якими є основні умови визнання доходів і витрат підприємства? 

12. За якими ознаками класифікують доходи підприємства? 

13. Укажіть, за якими групами класифікують витрати підприємства. 

14. Які витрати належать до витрат операційної діяльності? 

15. Які витрати основної діяльності належать до прямих і непрямих? 

16. З яких умов визнається дохід від реалізації продукції? 

17. Назвіть умови визнання доходу від надання послуг. 

18. Які витрати належать до виробничої собівартості готової продукції? 

19. Як групують операційні витрати за елементами? 

20. Яким чином відображаються на рахунках бухгалтерського обліку доходи та 

витрати за операціями з реалізації продукції? 
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21. Як у системі рахунків відображають інші операційні доходи і витрати? 

22. Укажіть основні складові собівартості реалізованої продукції. 

23. Визначте склад адміністративних витрат. 

24. Які витрати підприємства належать до витрат, пов’язаних зі збутом продукції? 

25. Як визначається фінансовий результат від реалізації готової продукції? 

26. Як визначається фінансовий результат від іншої операційної діяльності? 

27. На яких рахунках відображається чистий фінансовий результат (прибуток, 

збиток)? 

28. З якою метою використовується субрахунок 704 «Відрахування з доходу»? В 

яких випадках використовується рахунок 704? 

 

Тестові завдання 

1. Що означає бухгалтерський запис: Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними 

покупцями» К-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції»; Д-т 901 «Собівартість 

реалізованої готової продукції» К-т 26 «Готова продукція»: 

а)  покупцям повернено готову продукцію; 

б)  готову продукцію відвантажено покупцю; 

в)  покупцем акцентовано платіж за реалізовану продукцію; 

г)  правильна відповідь відсутня. 

2.  Витрати від знецінення запасів включається до складу: 

а)  інших операційних витрат; 

б) собівартості реалізованої продукції; 

в)  адміністративних витрат; 

г)  витрат на збут. 

3.  Підставою для визнання доходів від продажу продукції (товарів) згідно з П(С)БО 

15 «Доходи» є момент: 

а) відвантаження товарів покупцю; 

б) отримання авансу від покупця; 

в) отримання грошових коштів від покупця за відвантажену їм раніше продукцію; 

г) правильна відповідь відсутня 

4.  Собівартість реалізованих основних засобів включається до складу: 

а) інших операційних витрат; 

б) собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 

в) інших витрат; 

г) адміністративних витрат. 

5.  Витрати включаються до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід) на підставі принципу: 

а) економічності; 

б) доцільності; 

в) нарахування та відповідності доходів і витрат; 

г) автономності. 

6.  Якщо підприємство після відвантаження готової продукції на 24 000 грн, у т. ч. 

ПДВ 4 000 грн, надало знижку на суму 1 800 грн, то чистий дохід від реалізації 

готової продукції становитиме: 

а) 20 000 грн; 

б) 24 000 грн; 

в) 22 200 грн; 

г) 18 200 грн. 

7.  Витрати на збут списуються на: 

а)  витрати діяльності; 

б)  собівартість реалізованої продукції; 
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в) фінансові результати діяльності; 

г)  виробничу собівартість продукції. 

8.  3.01.20Х1 року підприємство сплатило 6 000 грн за періодичну пресу за І 

півріччя. Витрати січень 20Х1 року 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. 

9.  Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі 

принципів бухгалтерського обліку: 

а)  автономності; 

б)  нарахування; 

в)  періодичності; 

г)  обачності. 

10.  У звітному періоді підприємство отримало: 

 винагороду за здане у фінансову оренду будівлю санаторію – 1 240 грн; 

 грошові кошти від комірника для відшкодування крадіжки товарів – 825 грн; 

 дивіденди – 1 600 грн; 

 дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості за придбані 

матеріальні ресурси – 2 000 грн; 

 виручку від реалізації основних засобів – 5 000 (без ПДВ) грн; 

 дохід від неопераційної курсової різниці – 2 000 грн. 

Сума іншого операційного доходу склала: 

а)  7 825 грн; 

б)  2 825 грн; 

в)  4 065 грн; 

г)  4 825 грн. 

11.  Підприємство у звітному періоді: 

 списало собівартість реалізованої продукції – 1 200 000 грн; 

 нарахувало зарплату управлінському персоналу – 800 000 грн; 

 нарахувало амортизацію офісу підприємства – 2 000 грн; 

 сплатило послуги залізниці з відвантаження готової продукції – 3 000 грн. 

Витрати звітного періоду склали: 

а)  1 200 000 грн; 

б)  2 002 000 грн; 

в)  805 000 грн; 

г)  2 000 000 грн. 

12.  Списання адміністративних витрат на фінансові результати відображається 

записом: 

а)  Д-т 92 «Адміністративні витрати» 

 К-т 441 «Прибуток нерозподілений»; 

б)  Д-т 791 «Результат операційної діяльності»  

 К-т 92 «Адміністративні витрати»; 

в)  Д-т 441 «Прибуток нерозподілений»  

 К-т 92 «Адміністративні витрати»; 

г)  Д-т 442 «Непокриті збитки»  

 К-т 92 «Адміністративні витрати». 

13.  У звітному періоді підприємство отримало виручку від реалізації продукції 

на суму 700 000 грн, крім того ПДВ – 140 000 грн. Собівартість реалізованої продукції 
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склала 620 000 грн, витрати на збут – 4 200 грн, адміністративні витрати – 7 000 грн. 

Фінансовий результат від реалізації продукції складає: 

а)  80 000 грн (прибуток); 

б)  220 000 грн (прибуток); 

в)  68 800 грн (прибуток); 

г)  208 800 грн. 

14.  Собівартість реалізованої продукції відображається бухгалтерським 

проведенням: 

а)  Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»  

 К-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції»; 

б) Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»  

 К-т 23 «Виробництво»; 

в)  Д-т 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»  

 К-т 26 «Готова продукція»; 

г)  Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»  

 К-т 26 «Готова продукція». 

15. Витрати на збут продукції списуються в дебет рахунку: 

а)  23 «Виробництво»; 

б)  901 «Собівартість реалізованої готової продукції»; 

в)  791 «Результат операційної діяльності»; 

г)  441 «Прибуток нерозподілений» 

16.  Підприємство у звітному періоді: 

 сплатило вартість рекламних послуг у сумі 6 000 грн, у т. ч. ПДВ – 1000 грн; 

 сплатило відсотки за короткостроковий кредит – 2 000 грн; 

 нарахувало від’ємну курсову різницю з експорту готової продукції – 1 200 грн; 

 сплатило штрафні санкції за порушення податкового законодавства – 320 грн; 

 нарахувало матеріальну допомогу робітникам підприємства – 1 760 грн. 

Сума інших витрат операційної діяльності складає: 

а)  6 200 грн; 

б)  6 520 грн; 

в)  2 080 грн; 

г)  3 280 грн. 

17.  Доходи від відшкодування раніше списаних активів: 

а)  не визнаються доходами згідно з П(С)БО 15; 

б)  відносяться до інших доходів від звичайної діяльності; 

в)  відносяться до інших операційних доходів; 

г)  є доходом від інвестиційної діяльності. 

18.  Прибуток, отриманий від операційної діяльності до оподаткування, це: 

а)  прибуток від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів; 

б)  прибуток, отриманий від реалізації цінних паперів; 

в)  прибуток, отриманий від реалізації продукції допоміжного виробництва; 

г)  дивіденди, отримані підприємством. 

19.  До адміністративних витрат відносяться: 

а)  витрати на професійні послуги; 

б)  витрати на ремонт тари; 

в)  витрати на дослідження та розробки; 

г)  витрати, пов’язані із реалізацією продукції. 

20. Необхідною умовою визнання доходів діяльності є: 

а)  договірна оцінка доходів; 

б)  зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства; 
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в)  збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення капіталу; 

г) зменшення активів підприємства, що призводить до зменшення капіталу. 

21. За звітний період було реалізовано товарів на суму 48 000 грн, у тому числі 

ПДВ – 8 000 грн (при придбанні цього товару було сплачено 36 000 грн, у тому числі 

ПДВ – 6 000 грн). Крім того, були реалізовані основні засоби на суму 72 000 грн, у 

тому числі ПДВ – 12 000 грн (первісна вартість реалізованих об’єктів 160 000 грн, сума 

нарахованого зносу – 20 000 грн). Фінансовий результат від реалізації товарів складає: 

а) прибуток – 30 000 грн; 

б) прибуток – 10 000 грн; 

в) прибуток – 40 000 грн; 

г) збиток – 80 000 грн. 

22.  Знайдіть відповідність між термінами та їхнім змістом: 
 

А Витрати 1 

збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які приводять до 

зростання власного капіталу (крім зростання капіталу 

за рахунок внесків власників) за звітний період 

Б Збиток 2 

зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 

власниками) за звітний період 

В 
Принцип 

періодичності 
3 

сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати 

Г Доходи 4 
зіставлення доходів звітного періоду з витратами, які 

були здійснені для отримання цих доходів 

Д 

Принцип 

нарахування та 

відповідності 

доходів і витрат 

5 

визначення фінансового результату діяльності 

підприємства розподілом доходів та витрат по звітних 

періодах (місяць, квартал, рік) 

Е 
Прибуток 

 
6 

перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати 

 

Практичні ситуації 

Завдання 4.1.1 
Вихідні дані  

На склад підприємства надійшло 200 одиниць виробленої продукції. Дебетовий 

оборот за рахунком 26 «Готова продукція» становить 22 000 грн. Підприємством 

реалізовано 150 одиниць продукції за ціною 410 грн за одиницю (з ПДВ). На кінець 

звітного періоду підприємство не має залишків незавершеного виробництва.  

Протягом звітного періоду витрати підприємства були такими: 

 витрати на виготовлення та випробування моделей і зразків з раціоналіза-

торських пропозицій – 6 000 грн; 

 витрати на сигналізацію – 3 800 грн, 

 заробітна плата менеджерів з реалізації готової продукції – 10 130 грн; 

 витрати з надсилання запрошень акціонерам на загальні збори – 2 100 грн; 

 заробітна плата офісних працівників підприємства – 15 730 грн; 

 від’ємна курсова різниця з експорту готової продукції – 1 200 грн; 

 збитки від списання безнадійної заборгованості покупців – 1 673 грн; 

 збиток від акцій асоційованого підприємства – 3 380 грн; 
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 штрафні санкції за порушення податкового законодавства – 314 грн. 

Зміст завдання 

Визначити собівартість реалізованої продукції, величину адміністративних витрат, 

витрат на збут, витрат від іншої операційної діяльності. 

 

Завдання 4.1.2 
Вихідні дані 

Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний рік наведено в табл. 

4.1.1. 

Таблиця 4.1.1 

Доходи і витрати підприємства за звітний період 
 

№ 

з/п 
Показники 

Сума, 

тис. грн 

1 Витрати на пакування готової продукції 300 

2 Позитивна курсова різниця з імпорту виробничого 

обладнання 

157 

3 Знос будинку відпочинку підприємства 217 

4 Отримані відсотки за облігаціями 1 520 

5 Дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості 

за придбане обладнання 

2 100 

6 Відсотки за банківськими кредитами 400 

7 Збитки від уцінки будівлі складу сировини та матеріалів 620 

8 Штрафи отримані за порушення терміну поставки матеріалів 1 263 

9 Витрати від нарахування ПДВ на залишкову вартість 

ліквідованого обладнання 

608 

10 Утримання офісних працівників підприємства 6 000 

11 Амортизація офісу підприємства  400 

12 Матеріальна допомога робітникам виробничих підрозділів 
підприємства 

1 800 

13 Прибуток від акцій дочірнього підприємства 585 

14 Збитки від нестачі матеріалів на складі 480 

15 Виручка від реалізації виробничого обладнання 1 350 

16 Собівартість реалізованого виробничого обладнання  880 

17 Плата за послуги банка (розрахунково-касове 
обслуговування) 

80 

18 Виручка від реалізації іноземної валюти 1 300 

19 Собівартість реалізованої іноземної валюти 970 

20 Витрати на реєстрацію акцій підприємства 200 

21 Витрати на підвищення кваліфікації робітників підприємства 2 000 

22 Витрати на дослідження ризику збуту готової продукції 2 150 

23 Винагорода за передачу в оренду (оперативну) будинку 
відпочинку 

1 000 

24 Нараховані дивіденди до одержання  1 510 
 

Зміст завдання 
1.  Визначити адміністративні витрати та витрати на збут. 
2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання адміністративних 

витрат та витрат на збут на фінансові результати. 

Завдання 4.1.3 
Вихідні дані 
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Доходи і витрати діяльності підприємства за звітний період склали:  

 виручка від реалізації сировини – 1 350 грн; 

 собівартість реалізованих виробничих запасів – 890 грн. 

 витрати на пакування готової продукції – 324 грн; 

 позитивна курсова різниця з імпорту виробничого обладнання – 157 грн; 

 знос будинку відпочинку – 417 грн; 

 амортизація будівлі складу сировини та основних матеріалів – 367 грн; 

 матеріальна допомога робітникам підприємства – 1 760 грн; 

 прибуток від акцій дочірнього підприємства – 585 грн; 

 збитки від нестачі матеріалів на складі – 449 грн; 

 отримані відсотки по облігаціях – 1 520 грн; 

 дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості за придбання 
обладнання – 2 100 грн; 

 відсотки за банківськими кредитами – 335 грн; 

 збитки від уцінки будівлі складу готової продукції – 847 грн; 

 штрафи отримані за порушення терміну виконання договору поставки 
матеріалів – 1 263 грн; 

 витрати на нарахування ПДВ на залишкову вартість ліквідованого обладнання, 
термін експлуатації якого ще не минув – 608 грн; 

 утримання офісних працівників підприємства – 6 000 грн. 
Зміст завдання 
1.  Визначити доходи і витрати від іншої операційної діяльності підприємства. 
2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання доходів і витрат від 

іншої операційної діяльності на фінансові результати. 

 

Завдання 4.1.4 
Вихідні дані 
Інформацію про витрати на виробництво за звітний період та залишки готової 

продукції підприємства наведено в табл. 4.1.2. 
 

Таблиця 4.1.2 

Витрати на виробництво та залишки готової продукції підприємства 
 

Показник Сума, тис. грн 

1. Залишок готової продукції на 1.01.20Х1 р. 400 

2. Незавершене виробництво на 1.01.20Х1 р. 50 

3. Витрати на виробництво за звітний період:  

 прямі матеріальні витрати 200 

 прямі витрати на оплату праці 100 

 інші прямі витрати 120 

 загальновиробничі втрати 250 

4. Незавершене виробництво на 31.12.20Х1 р. 70 

5. Собівартість виготовленої продукції Визначити 

6. Залишок готової продукції на 31.12.20Х1 р. 300 

7. Собівартість реалізованої продукції Визначити 

8. Дохід від реалізації продукції, у т. ч. ПДВ 800 

 

Зміст завдання 

1.  Визначити собівартість готової та реалізованої продукції. 

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання собівартості 

реалізованої продукції на фінансові результати. 
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Завдання 4.1.5 
Вихідні дані 

Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний рік наведено в табл. 

4.1.3.  

Таблиця 4.1.3 

Доходи і витрати підприємства за звітний період 
 

№ 

з/п 

Показники  Сума, 

тис. грн 

1 2 3 

1 Готова продукція підприємства за звітний період, шт. 300 

2 Витрати на виробництво продукції (залишків незавершеного 

виробництва на кінець року немає), грн 

48 000 

3 Відвантажено готової продукції покупцям, шт. 264 

4 Ціна реалізації з ПДВ, грн 250 

5 Витрати на пакування готової продукції 300 

6 Позитивна курсова різниця з імпорту виробничого 

обладнання 

157 

7 Знос будинку відпочинку підприємства 217 

8 Отримані відсотки за облігаціями 1 520 

9 Дохід від списання безнадійної кредиторської 

заборгованості за придбане обладнання 

2 100 

10 Відсотки за банківськими кредитами 400 

11 Збитки від уцінки будівлі складу сировини та матеріалів 620 

12 Штрафи отримані за порушення терміну поставки матеріалів 1 263 

13 Витрати від нарахування ПДВ на залишкову вартість 

ліквідованого обладнання 

608 

14 Утримання офісних працівників підприємства 6 000 

15 Амортизація офісу підприємства  400 

16 Матеріальна допомога робітникам виробничих підрозділів 

підприємства 

1 800 

17 Прибуток від акцій дочірнього підприємства 585 

18 Збитки від нестачі матеріалів на складі 480 

19 Виручка від реалізації виробничого обладнання 1 350 

20 Собівартість реалізованого виробничого обладнання  880 

21 Плата за послуги банка (розрахунково-касове обслуговування) 80 

22 Виручка від реалізації іноземної валюти 1 300 

23 Собівартість реалізованої іноземної валюти 970 

24 Витрати на реєстрацію акцій підприємства 200 

25 Витрати на підвищення кваліфікації робітників 

підприємства 

2 000 

26 Витрати на дослідження ризику збуту готової продукції 2 150 

27 Винагорода за передачу в оренду (оперативну) будинку 

відпочинку 

1 000 

28 Нараховані дивіденди до одержання  1 510 

Зміст завдання 

1.  Визначити дохід від реалізації продукції, собівартість реалізованої продукції, 

адміністративні витрати, витрати на збут та доходи і витрати від іншої операційної 

діяльності підприємства. 
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2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання доходів і витрат від 

операційної діяльності на фінансові результати. 

 

Завдання 4.1.6 
Вихідні дані 

Підприємством у звітному періоді здійснені операції, які наведено в табл. 4.1.4. 

Таблиця 4.1.4 

Перелік господарських операцій за звітний період 
 

№ Зміст операції Сума, грн 

1 Сплачено з підзвітних сум витрати по пакуванню готової 

продукції 

800 

2 Здійснено відвантаження продукції покупцю, у тому 

числі ПДВ 

20 000 

3 Нарахований ПДВ на обсяг реалізованої продукції Визначити 

4 З розрахункового рахунку сплачено витрати на доставку 

готової продукції до станції призначення 

1 000 

5 Списуються на фінансовий результат витрати на збут 

продукції 

Визначити 

6 Списується фінансовий результат від реалізації продукції Визначити 

7 Надійшов платіж від покупця за реалізовану продукцію 10 000 

8 Нараховано податок на прибуток за результатами роботи 

за звітний період 

Визначити 

 

Зміст завдання 

1.  Відобразити господарські операції в журналі реєстрації. 

2.  Вказати первинні документи та кореспонденцію рахунків по кожній 

господарській операції. 

 

Завдання 4.1.7 

Вихідні дані 

Підприємством у звітному періоді здійснені операції, які наведено в табл. 4.1.5. 

Таблиця 4.1.5 

Перелік господарських операцій за звітний період 
 

№ 

з/п 

Зміст господарських операції Сума, грн 

1 Надійшла передплата від покупця за продукцію у розмірі 50 

% договірної вартості поставки (60 000 грн, у т. ч. ПДВ) 

30 000 

2 Надійшла на склад підприємства готова продукція за 

фактичною виробничою собівартістю 

55 000 

3 Відвантажено готову продукцію у звітному місяці 

покупцям: 

 за договірною ціною (з ПДВ); 

 за фактичною виробничою собівартістю 

 

 

60 000 

42 000 

4 Нарахований ПДВ на обсяг реалізованої продукції Визначити 

5 Списана вартість матеріалів, витрачених на пакування 

готової продукції 

500 

6 Сплачені з розрахункового рахунка витрати на доставку 

готової продукції до станції призначення, у т. ч. ПДВ 

1 200 
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Закінчення табл. 4.1.5 
7 Списані на фінансовий результат: 

 чистий дохід від реалізації продукції; 

 собівартість реалізованої продукції; 

 витрати на збут продукції. 

 

Визначити 

Визначити 

Визначити 

8 Розраховується і списується фінансовий результат від 

реалізації продукції 

Визначити 

9 Надійшов платіж від покупця за відвантажену продукцію 60 000 
 

Зміст завдання 

1.  Відобразити господарські операції в журналі реєстрації. 

2.  Вказати первинні документи та кореспонденцію рахунків по кожній 

господарській операції. 

 

Завдання 4.1.8 
Вихідні дані 

Перелік доходів, отриманих підприємством у звітному році: 

 дохід від реалізації готової продукції – 200 000 грн; 

 дохід від реалізації основних засобів – 50 000 грн; 

 дохід від реалізації іноземної валюти – 30 000 грн; 

 дохід від не операційної курсової різниці – 5 000 грн; 

 дохід від списання кредиторської заборгованості – 6 000 грн; 

 одержані штрафи за невиконання умов договору – 4 000 грн; 

 дохід від реалізації МШП – 2 000 грн; 

 дохід від безоплатно одержаних необоротних активів – 30 000 грн. 

Зміст завдання 

1.  Визначити суму іншого операційного доходу підприємства.  

2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання доходів від іншої 

операційної діяльності на фінансові результати. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [29], [30], [55], [66]. 

 

 

Тема 4.2. Облік доходів, витрат і фінансових результатів, що не належать  

до операційної діяльності 

 

Мета заняття 

1. Опанувати порядок визнання доходів і витрат та формування фінансових 

результатів фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. 

2. Набути практичних навичок відображення облікової інформації про доходи, 

витрати та отримані фінансові результати від фінансової та іншої звичайної діяльності 

підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

Ключові терміни і поняття 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та 

позикового капіталів підприємства. 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а 

також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових 

коштів. 

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова 

вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або 

зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. 


