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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. 
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Дохід від участі в капіталі – дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, 

дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. 

Інші фінансові доходи – дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових 

інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). 

Інші доходи – дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних 

курсових різниць; дохід підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля 

цінними паперами) від зміни Балансової вартості фінансових інструментів, які 

оцінюються за справедливою вартістю, та інші доходи, які виникають у процесі 

господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. 

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок 

господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок 

операцій з власниками). 

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових 

результатів підприємства.  

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. 

Фінансові витрати – витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані 

із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості 

кваліфікаційних активів). 

Втрати від участі в капіталі – збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або 

спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. 

Інші витрати – собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від 

неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та 

необоротних активів; витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є 

торгівля цінними паперами) від зміни Балансової вартості фінансових інструментів, 

які оцінюються за справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі 

господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною 

діяльністю підприємства. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення фінансової діяльності підприємства. 

2. Яка діяльність підприємства вважається інвестиційною? 

3. Який зв’язок існує між видами доходів іншої звичайної діяльності та 

бухгалтерськими рахунками? 

4. Які витрати відносяться до фінансових витрат? 

5. Які витрати відносяться до витрат інвестиційної діяльності? 

6. На яких рахунках бухгалтерського обліку відображаються фінансові доходи та 

витрати підприємства? 

7. Як у системі рахунків бухгалтерського обліку відображаються доходи і витрати, 

пов’язані з інвестиційною діяльністю? 

8. Яким чином розраховується фінансовий результат від іншої звичайної діяльності? 

9. Опишіть порядок визначення чистого фінансового результату (прибуток або 

збиток) та відображення його на рахунках бухгалтерського обліку. 

10. Назвіть основні напрями використання чистого прибутку. 

11. Як у бухгалтерському обліку відображається використання чистого прибутку 

підприємства? 

12. Поясніть, які підприємства відносять до асоційованих та дочірніх. 

13. Назвіть складові елементи доходів від інвестиційної діяльності. 
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Тестові завдання 

1.  Підприємством за звітний період здійснені господарські операції: 

 нараховано відсотки банку за одержані кредити – 1 500 грн; 

 сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування – 240 грн; 

 списано інші необоротні активи: первісна вартість – 1 000 грн, сума 

нарахованого зносу – 500 грн; 

 нараховано витрати від неопераційної курсової різниці – 800 грн; 

 сплачено постачальнику за доставку виробничого обладнання – 500 грн, крім 

того ПДВ – 100 грн. 

Витрати від іншої звичайної діяльності становлять: 

а)  2 800 грн; 

б)  1 240 грн; 

в)  2 500 грн; 

г)  1 300 грн. 

2.  Підприємство в звітному періоді отримало доходи: 

 від реалізації основних засобів – 10 000 грн; 

 від реалізації іноземної валюти – 47 000 грн; 

 від неопераційної курсової різниці – 8 000 грн; 

 від списання кредиторської заборгованості – 9 100 грн; 

 від безоплатно отриманих необоротних активів – 31 000 грн. 

Сума доходу від інвестиційної діяльності складає:  

а)  88 000 грн;  

б)  8 000 грн; 

в)  41 000 грн; 

г)  10 000 грн. 

3.  До інших фінансових доходів відносяться: 

а)  дивіденди одержані; 

б)  відшкодування раніше списаних активів; 

в)  дохід від списання кредиторської заборгованості; 

г)  дохід від реалізації цінних паперів. 

4. Підприємство в звітному періоді: 

 нарахувало та сплатило відсотки за кредит – 20 000 грн; 

 погасило короткостроковий банківський кредит – 300 000 грн; 

 нарахувало та сплатило відсотки за випущеними облігаціями – 27 000 грн; 

 отримало новий кредит в банку – 210 000 грн; 

 отримало дивіденди за фінансовими інвестиціями – 180 000 грн. 

Прибуток від фінансової діяльності складає: 

а)  70 000 грн; 

б)  90 000 грн; 

в)  133 000 грн; 

г)  370 000 грн. 

5. До фінансових витрат підприємства НЕ можна віднести: 

а)  відсотки за користування отриманими кредитами; 

б)  курсові різниці; 

в)  відсотки за фінансову оренду; 

г)  відсотки за облігаційними позиками. 

6. Доходи від неопераційних курсових різниць відносяться до: 

а)  фінансових доходів; 

б)  інших операційних доходів; 

в)  інших доходів; 



 

104 

г)  доходів від купівлі-продажу іноземної валюти. 

7. Списання витрат, пов’язаних з користуванням банківськими кредитами, на 

фінансові результати відображається кореспонденцією рахунків: 

а)  Д-т 792 «Результат фінансових операцій»  

 К-т 951 «Відсотки за кредит»; 

б)  Д-т 792 «Результат фінансових операцій» 

 К-т 952 «Інші фінансові витрати»; 

в)  Д-т 441 «Прибуток нерозподілений»  

 К-т 951 «Відсотки за кредит»; 

г)  Д-т 791 «Результат операційної діяльності»  

 К-т 951 «Відсотки за кредит». 

8. Витрати інвестиційної діяльності підприємства списуються на: 

а)  витрати діяльності; 

б)  собівартість реалізованої продукції; 

в)  фінансові результати діяльності; 

г)  виробничу собівартість продукції. 

9. Асоційоване підприємство – підприємство, в якому інвестору належить: 

а)  більше 25 % акцій; 

б) 10 % акцій; 

в)  більше 50 % акцій; 

г)  більше 30 % акцій. 

10. Сума доходу, одержаного за інвестиціями і визначеного за методом участі в 

капіталі, відображається в обліку записом: 

а)  Д-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»  

 К-т 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»; 

б)  Д-т 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»  

 К-т 721 «Дохід від інвестицій в дочірні підприємства»; 

в)  Д-т 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»  

 К-т 733 «Інші доходи від фінансових операцій»; 

г)  Д-т 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»  

 К-т 733 «Інші доходи від фінансових операцій». 

11. Витрати на збут списуються: 

а) на витрати діяльності; 

б) на собівартість реалізованої продукції; 

в) на фінансові результати діяльності; 

г) на виробничу собівартість продукції. 

12. Списання адміністративних витрат на фінансові результати відображається 

кореспонденцією рахунків: 

а) Д-т 92 «Адміністративні витрати»  

 К-т 441 «Прибуток нерозподілений»; 

б) Д-т 791 «Результат операційної діяльності» 

 К-т 91 «Загальновиробничі витрати»; 

в) Д-т 791 «Результат операційної діяльності» 

 К-т 92 «Адміністративні витрати»; 

г) Д-т 441 «Прибуток нерозподілений» 

 К-т 92 «Адміністративні витрати».  

13. При розподілі загальновиробничих витрат основного підрозділу підприємства 

складається бухгалтерська проводка 

а) Д-т 26 «Готова продукція»  

 К-т 91 «Загальновиробничі витрати»; 

б) Д-т 231 «Основне виробництво»  
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 К-т 91 «Загальновиробничі витрати»; 

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

 К-т 91 Загальновиробничі витрати»; 

г) Д-т 791 «Результат операційної діяльності»  

 К-т 91 Загальновиробничі витрати». 

14. Відрахування до резерву на оплату відпусток робітникам основного виробництва 

включаються до складу: 

а) адміністративних витрат; 

б) загальновиробничих витрат; 

в) інших операційних витрат; 

г) додаткової заробітної плати виробничих робітників. 

15. Виробнича собівартість готової продукції визначається як: 

а) кінцевий залишок за рахунком 23 «Виробництво»; 

б) дебетовий оборот за рахунком 26 «Готова продукція»; 

в) кредитовий оборот за рахунком 23 «Виробництво»; 

г) дебетовий оборот за рахунком 23 «Виробництво». 

16. Відображення виручки від реалізації основних засобів: 

а) Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»  

 К-т 746 «Інші доходи»; 

б) Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»  

 К-т 10 «Основні засоби»; 

в) Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

 К-т 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»; 

г) Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»  

 К-т 742 «Дохід від відновлення корисності активів» 

17. До доходу від інвестиційної діяльності відноситься дохід від: 
а) операційної курсової різниці; 
б) неопераційної курсової різниці; 
в) відшкодування раніше завданих збитків; 
г) участі в капіталі. 
18. Відсотки за користування короткостроковим банківським кредитом відносяться до: 
а) втрат від участі у капіталі;  
б) фінансових витрат; 
в) інших операційних витрат; 
г) інших витрат. 
19. Знайдіть відповідність між проводками та їхнім змістом: 

 

А 
Відображено інвестором дохід (прибуток), нарахований на 
інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства 

1 
Д-т 373  
К-т 141 

Б 
Нараховано інвестором дивіденди від інвестицій, що 
обліковуються за методом участі в капіталі 

2 
Д-т 377  
К-т 741 

В 
Відображено доходи від участі в капіталі, отримані за 
звітний рік, у складі фінансових результатів від фінансових 
операцій 

3 
Д-т 141  
К-т 72 

Г 
Відображено дохід від реалізації фінансових інвестицій 

4 
Д-т 971  
К-т 14 

Д 
Відображено балансову вартість реалізованих фінансових 
інвестицій на дату реалізації 5 

Д-т 361, 
362 або 377  
К-т 714 

Е 
Відображено дохід від реалізації основних засобів 

6 
Д-т 72  
К-т 792 

 



 

106 

20. Знайдіть відповідність між проводками та їхнім змістом: 
 

А 
Відображено дохід від безоплатно отриманих активів 

1 
Д-т 377  
К-т 746 

Б 
Відображено суму уцінки необоротних активів та 
фінансових інвестицій 

2 
Д-т 976  
К-т 10, 11, 12 

В 
Відображено дохід від фінансової оренди необоротних 
активів 

3 
Д-т 10  
К-т 745 

Г 
Списано балансову (залишкову) вартість ліквідованих 
необоротних активів 

4 
Д-т 976  
К-т 66, 65, 685 

Д 
Списано на суму зносу по ліквідованих необоротних 
активах 5 

Д-т 975  
К-т 10, 11, 12, 
14, 35 

Е 
Списані різні витрати, пов’язані з ліквідацією 
необоротних активів 

6 
Д-т 13  
К-т 10, 11, 12 

 

21. 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 4.2.1 
Вихідні дані 
Підприємством у звітному періоді здійснені операції, які наведено в табл. 4.2.1. 

 
 

Таблиця 4.2.1 
Господарські операції за звітний період 

 

№ 
з/п  

Зміст господарських операцій Сума, грн 

1 Списано залишкову вартість ліквідованого автомобіля, який 
прийшов у непридатність внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди 

23 000 
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Закінчення табл. 4.2.1 
2 Списано суму зносу, нарахованого по ліквідованому 

автомобілю 

7 000 

3 Оприбутковано запасні частини від ліквідації автомобіля 10 000 

4 Списано витрати по розбірці ліквідуємого автомобіля: 

а) вартість послуг сторонній організації без ПДВ; 

б) сума ПДВ 

 

3 000 

600 

5 Списано з балансу залишкову вартість офісної меблі, 

безплатно переданої іншому підприємству 

1 000 

6 Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ, 

визначену до залишкової вартості офісної меблі 

200 

7 Списано суму зносу, нарахованого на офісні меблі 9 000 

8 Списуються на фінансові результати: 

а) витрати, пов’язані з ліквідуванням автомобіля; 

б) дохід, пов’язаний з ліквідуванням автомобіля; 

в) витрати, пов’язані з безплатною переданою офісної меблі 

 

Визначити 

Визначити 

Визначити 

9 Списується фінансовий результат від іншої звичайно, 

діяльності 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 4.2.2 
Зміст завдання 
1.  За даними завдання 4.1.2. визначити величину витрат від фінансової та 

інвестиційної діяльності. 
2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання на фінансові результати 

витрат від фінансової та інвестиційної діяльності.  
 

Завдання 4.2.3 
Зміст завдання 
1.  За даними завдання 4.1.3. визначити доходи і витрати від фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємства. 
2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання на фінансові результати 

доходів і витрат від фінансової та інвестиційної діяльності.  
 

Завдання 4.2.4 
Зміст завдання 
1.  За даними завдання 4.1.5. визначити доходи і витрати від фінансової та 

інвестиційної діяльності підприємства. 
2.  Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання на фінансові результати 

доходів і витрат від фінансової та інвестиційної діяльності.  
 

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


