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ВСТУП 

 

У системі економічної освіти значне місце відведено управлінському  та 

податковому обліку як фундаментальній дисципліні з циклу професійної та 

практичної бакалаврської підготовки фахівців за напрямками 6.030601 «Ме-

неджмент» та 6.030508 «Фінанси та кредит». На основі управлінського та по-

даткового обліку здійснюється: 

• збирання, обробка та аналіз даних про витрати підприємства; 

• калькулювання виробничої собівартості продукції; 

• аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку; 

• розрахунок різних податків та зборів і складання основних видів подат-

кової звітності. 

Важливу роль при цьому в опануванні дисципліни «Управлінський та по-

датковий облік» відіграє розв’язання задач та ситуаційних завдань. 

У даному навчально-методичному посібнику розглянуто основні  методи 

обліку витрат, системи калькулювання та управління витратами, а також веден-

ня податкового обліку та складання звітності з різних податків в Україні. Кожен 

розділ присвячений окремій темі курсу. Всі розділи побудовані однаково: спо-

чатку викладаються необхідні теоретичні відомості, потім докладно розгляда-

ється хід розв’язання задач; наприкінці кожного розділу наведено варіанти ін-

дивідуальних домашніх завдань. Варіанти завдань слід вибирати за початкови-

ми літерами прізвища студента у журналі групи: А...Є = Варіант 1; Ж...К = Ва-

ріант 2; Л...Р = Варіант 3; С...Ц = Варіант 4; Ч...Я = Варіант 5. Також посібник 

містить  контрольні запитання для перевірки знань студентів. 

Виконання завдань, що наведені в навчально-методичному посібнику, 

допоможе закріпленню отриманих теоретичних знань з дисципліни. Для кращо-

го опанування матеріалу студентам рекомендується звернутися до підручників 

та законодавчої бази, що вказані в переліку рекомендованої літератури та до-

датках [1–20]. 
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ТЕМА 1. МЕТА, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

 

Система управлінського обліку включає в себе елементи планування,  

контролю, аналізу, оцінки.  Різноманіття цих елементів спричинило розбіжність 

у визначенні  сутності та значення управлінського обліку серед вітчизняних 

економістів (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Підходи до визначення управлінського обліку 

№ 

з/п 
Визначення управлінського обліку 

Джерело  

інформації 

1 

Управлінський облік  – це процес виявлення, вимірю-

вання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації 

та передачі інформації, що використовується управлін-

ською ланкою для планування, оцінки і контролю все-

редині організації та для забезпечення відповідного пі-

дзвітного використання ресурсів  

Голов С. Р. , 

Єфіменко В. І. [2] 

2 

Управлінський облік  у широкому розумінні – це систе-

ма організації, збору, агрегування даних , яка спрямова-

на на розв’язання  конкретної управлінської задачі. 

 

Управлінський облік  у вузькому  розумінні – це облік 

доходів та витрат підприємства 

Клишикань А. Г. [16] 

3 

Управлінський облік – підсистема, яка в межах однієї 

організації забезпечує її управлінський апарат інформа-

цією, що використовується для планування, власне 

управління і контролю за діяльністю організації  

Шеремет А. Д. [20] 

 

4 

Управлінський (внутрішньогосподарський) облік – це 

система обробки та підготовки інформації про діяль-

ність підприємства для внутрішніх користувачів в про-

цесі управління підприємством 

Закон України «Про 

бухгалтерський облік 

та фінансову звітність» 

[4] 

 

Спільним для цих висловлювань є те, що основним завданням управлін-

ського обліку є надання інформації, необхідної для прийняття управлінських 

рішень відповідними управлінськими ланками підприємства.  

Принципи управлінського обліку: 
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1. Принцип відокремленості. Вимагає  розгляду кожного економічного 

суб`єкта окремо від інших: в управлінському обліку при вирішенні специфіч-

них завдань відокремлено розглядається не тільки підприємство в цілому, але і 

окремі його підрозділи. 

2. Принцип безперервності. Передбачає  необхідність формування інфор-

маційного поля облікових даних постійно, а не час від часу.  

3. Принцип повноти. Інформація, яка стосується обліково-управлінської 

проблеми, повинна бути максимально повною для того, щоб прийняті рішення 

були максимально ефективними. З принципом повноти тісно перекликається 

принцип надійності, який вимагає, щоб аналітична інформація, використовува-

на при ухваленні рішень, була обґрунтованою. 

4. Принцип своєчасності. Означає, що інформація повинна бути плдана 

тоді, коли вона необхідна. 

5. Принцип зіставності. Однакові  показники за різні періоди часу повинні 

бути сформовані відповідно до тих самих принципів. 

6. Принцип зрозумілості. Передбачає, що інформація,наведена  в будь-

якому обліковому документі, повинна бути зрозуміла користувачеві цього до-

кумента. Для управлінського обліку можна сказати, що інформація, підготовле-

на для менеджера, який ухвалюватиме по ній  рішення, повинна бути подана в 

такій формі, щоб менеджер зрозумів, що саме містить в собі документ. Інфор-

мація повинна бути доречною, тобто такою, що стосується проблеми, яку вирі-

шує менеджер, і не повинна бути переобтяжена зайвими деталями. 

7. Принцип періодичності. Підтримується  законодавчою вимогою подан-

ня періодичної звітності. Проте і внутрішній оборот інформації, і внутрішні фі-

нансові звіти бажано також будувати з урахуванням цього принципу. 

Вивчення суті та основних завдань управлінського обліку має привести 

до розуміння його основних функцій, зокрема: 

 інформаційної, що полягає у забезпеченні керівників усіх рівнів 

управління інформацією, яка необхідна для поточного планування, контролю та 

прийняття оперативних управлінських рішень; 

 комунікаційної, що передбачає формування інформації для внут-

рішнього комунікаційного зв’язку між різними рівнями управління; 
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 контрольної, що забезпечує оперативний контроль та оцінку ре-

зультатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому; 

 прогнозної, що дає можливість здійснювати перспективне плану-

вання та координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі ана-

лізу й оцінки фактичних результатів діяльності. 

Основні  завдання, що вирішуються в системі управлінського обліку бі-

льшості організацій, такі:  

1) подання інформації: оцінка товарно-матеріальних запасів; обґрунту-

вання  цін; розрахунок прибутків; формування інформаційних файлів про дохо-

ди і витрати; розробка і  подання керівництву організації різних внутрішніх зві-

тів;  

2) аналіз: визначення шляхів найбільш ефективного використання вироб-

ничих ресурсів, зокрема обмежених; виявлення можливості зростання фінансо-

вої результативності (внутрішніх резервів) і оптимізація  фінансового результа-

ту; підготовка інформації для ухвалення рішень про структуру і обсяги  випус-

ку продукції; підготовка інформації для ухвалення рішень про способи фінан-

сування різних проектів, сегментів, видів діяльності і т. д.; розробка варіантів 

інвестування;  

3) планування: прогнозування майбутніх значень економічних показни-

ків; розробка оперативних і тактичних планів; підготовка інформації для ухва-

лення рішень про систему і короткострокових або довгострокових цілей і за-

вдань організації;  

4) мотивація: мотивація співробітників і менеджерів; розробка способів 

участі співробітників і менеджерів у розподілі прибутку компанії; розмежуван-

ня сфер відповідальності менеджерів; розробка способів оцінки ефективності 

роботи структурних підрозділів і менеджерів;  

5) координація: координація діяльності різних сегментів бізнесу; оптимі-

зація структури бізнесу; розробка політики в області розподілу накладних ви-

трат між підрозділами організації і (або) продуктами; організація поточного 

обміну інформацією між підрозділами і менеджерами;  

6) контроль: організація внутрішнього фінансового контролю; організація 

внутрішнього аудиту; порівняння фактично досягнутих показників з плановими 
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і розробка рекомендацій для керівництва щодо  усунення або недопущення ви-

явлених відхилень в майбутньому. 

Вивчення особливостей кожного з них необхідне для правильної органі-

зації обліку витрат і доходів на підприємствах України. При цьому слід зверну-

ти увагу на те, що в умовах діючого в Україні плану рахунків управлінський 

облік можна впровадити на основі відповідним чином організованого аналітич-

ного обліку витрат і доходів. Такі можливості дає як спрощена, так і розгорнута 

схеми обліку витрат і доходів (рис. 1.1, 1.2). 

 

Рахунки
активів

і зобов’язань

Відображення
витрат

звітного
періоду

Списання
витрат *

Рахунки витрат
за елементами

(рахунки класу 8)

Рахунки доходів
діяльності

(рахунки класу 7)
Рахунки

грошових
коштів

і дебіторів

Відображення
доходів
звітного
періоду

Списання
доходів

Рахунок 79
Фінансові
результати

Рахунок 44
Прибутки і збитки

нерозподілені

Збиток Прибуток

Чистий результат

* На підприємствах виробничої
сфери використовуються також
рахунки 23 і 26

 
 

Рисунок  1.1 – Спрощена схема обліку витрат і доходів в умовах застосу-

вання національного плану рахунків 
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Рахунки
активів

і зобов’язань

Відображення
витрат

Списання
витрат *

Рахунки витрат
за елементами

(клас 8)

Рахунки витрат
діяльності

(клас 9)

Списання
доходів

Рахунок 79
Фінансові
результати

* На підприємствах виробничої
сфери використовуються також
рахунки 23 і 26 для визначення
фактичної собівартості реалізації
продукції (робіт, послуг)

Рахунки
доходів
(клас 7)

Перегрупування
витрат *

 
 

Рисунок  1.2 – Схема розгорнутого обліку витрат і доходів в умовах за-

стосування національного плану рахунків 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завданьза темою 1 

 

1. Причини відсутності ефективної системи управління витратами на 

українських підприємствах. 

 

2. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки. 

 

3. Місце управління витратами в системі менеджменту підприємств і ор-

ганізацій. 

 

4. Місце управлінського обліку в системі облікової інформації. 

 

5. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку. 
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ТЕМА 2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ТА 

ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ 

 

Порівняння управлінського та податкового обліку доцільно провести за 

ознаками,  наведеними в табл. 2.1.  
 

Таблиця 2.1 – Особливості  управлінського та податкового обліку 

Ознака порів-

няння 

Управлінський облік Податковий облік 

Обов’язковість ве-

дення обліку 

Залежить від рішення керівництва 

підприємства, здійснюється на 

основі Положень (стандартів)  

бухгалтерського обліку (П(С) БО)  

Суворо регламентується за-

конодавством України (Пода-

тковий кодекс України 

(ПКУ)) 

Користувачі інфо-

рмації 

Обмежене коло робітників управ-

лінського персоналу  

Управлінський персонал,  

власники, податкові органи 

Точність інформа-

ції 

При загальному точному підході 

допускаються приблизні оцінки 

(методи статистичного аналізу) 

Суворо точна інформація 

Об’єкти обліку та 

звітності 

Центри відповідальності, окремі 

види продукції, окремі види ви-

трат 

База оподаткування 

Мета обліку Надання інформації для плану-

вання, організації та контролю 

Надання інформації для нара-

хування та сплати податків та 

зборів податковим органам 

Принципи обліку  Корисність інформації для прий-

няття рішень 

Сувора регламентація обліко-

вих процедур  

Базова структура 

(основа) ведення 

обліку 

Залежить від цілей, що стоять пе-

ред організацією обліку 

Співставлення доходів та ви-

трат, податкових зобов’язань, 

податкового кредиту, розра-

хунок фіскальних платежів 

Часовий аспект ін-

формації 

Одночасно з фактичними даними 

надається оцінка та прогнози на 

майбутнє 

Формування даних здійсню-

ється в основному на кінець 

звітного періоду 

Вимірювачі обліку  Грошові, натуральні, трудові Єдиний грошовий вимірювач 

Строки надання 

звітності 

Залежно  від облікової політики та 

потреб підприємства 

У встановлені законодавством 

строки 

Групування витрат За статтями калькуляції, за спосо-

бами включення у собівартість, за 

ступенем впливу обсягу виробни-

цтва на рівень витрат, за ступенем 

впливу інформації на прийняття 

рішення 

За можливістю віднесення до 

складу валових витрат 

 

Загалом, складові формування бухгалтерської/управлінської  та податкової 

собівартості збігаються. Так, за нормами п.138 ПКУ, до складу податкової собі-
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вартості виготовлених та реалізованих товарів/робіт/послуг включаються ті са-

мі витрати, що відносяться і до витрат згідно з П(С)БО 16. Крім того, за анало-

гією з правилами (п. 7 П(С)БО 16) витрати, що формують собівартість това-

рів/робіт/послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано 

доходи від реалізації (п. 138.4 ст. 138 ПКУ). 

Однак скористатися даними податкового обліку про фактичну виробничу 

собівартість продукції для цілей управління неможливо. Це пояснюється існу-

ванням так званих тимчасових та постійних податкових різниць, що виникають 

у податковому та бухгалтерському/управлінському обліку при формуванні 

прибутку (об’єкт оподаткування). Аналіз основних розбіжностей  між обліком 

прибутку засвідчив, що вони виникають  під час розрахунку амортизаційних ві-

драхувань, ремонту основних засобів, а також  під час обліку дрібних операцій.  

Узагальнюючи теорію та практику у частині аналізу розбіжностей та 

шляхів уніфікації управлінського та податкового обліку, можна надати наступні 

рекомендації щодо обрання напрямів зближення цих видів обліку на підприєм-

стві: 

– усунення асиметричності інформації у системі обліку та забезпечення 

потреб усіх користувачів; 

– встановлення  відповідності моделей обліку, принципів та методик 

складання звітності; 

– врахування інституціональних аспектів розвитку бухгалтерського та 

управлінського обліку та зв’язку з оподаткуванням. 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 2 

 

1. Складіть порівняльну характеристику конкретних принципів та функ-

цій управлінського та податкового обліку. 

2. Складіть порівняльну характеристику конкретних об’єктів управлінсь-

кого та податкового обліку. 

3. Значення автоматизованої системи управлінського та податкового об-

ліку у сучасних умовах господарювання. 

4. Передумови побудови ефективної моделі взаємовідносин управлінсь-

кого та податкового обліку. 

5. Використання економічної інформації для цілей управлінського та по-

даткового обліку. 
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ТЕМА 3. СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ЇХ ЗАГАЛЬНА 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОВЕДІНКА  

 

3.1.  Класифікація виробничих витрат 

Витрати виробництва − витрати різних видів економічних ресурсів (си-

ровини, праці, основних засобів, послуг, грошей), які безпосередньо пов'язані з 

виробництвом економічних благ. Сукупність  витрат, пов’язаних з виробницт-

вом або придбанням певного активу, утворює його собівартість. 

Основні засади класифікації витрат, розкриті П(С)БО 16 «Витрати» (До-

даток А), передбачають функціональну ознаку їх групування відповідно до ви-

дів діяльності, за якими були здійснені витрати (рис. 3.1). 

У  вітчизняному обліку, крім функціональної ознаки класифікації витрат, 

інші ознаки за якими виділяють такі витрати:  

1. З метою оцінки запасів та фінансових результатів: 

• спожиті: витрати, що використані для отримання доходу у звітному пе-

ріоді чи прийняте рішення про неможливість їх використання для отримання 

доходу; 

• неспожиті: витрати, що уречевлені в запасах (активах) підприємства; 

• на продукцію: витрати,   що  пов'язані з  виробництвом готової продук-

ції, виконанням робіт, наданням послуг, чи витрати, пов'язані з придбанням то-

варів для реалізації; 

• періоду: витрати, що не включаються до собівартості продукції та запа-

сів та що розглядаються як витрати того періоду, в якому їх було здійснено; 

• прямі: витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретно-

го об’єкта витрат економічно доцільним способом; 

• непрямі: витрати,  що  не  можуть бути  віднесені безпосередньо   до   

конкретного   об’єкта витрат економічно доцільним способом; 

• основні: сукупність прямих витрат на виробництво продукції; 

• накладні: витрати, пов’язані з процесом виробництва, що не можуть бу-

ти віднесені до вартості калькуляційної одиниці економічно доцільним спосо-

бом; 

• виробничі: витрати, що калькулюються за дебетом рахунку 23 «Вироб-

ництво» (прямі витрати); 
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Витрати в процесі звичайної діяльності

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

Витрати від надзвичайних подій

Податок на прибуток

Пов’язані з операційною діяльністю

Пов’язані з фінансовою діяльністю

Пов’язані з інвестиційною діяльністю

Фінансові витрати

За функціональним призначенням

За елементами витрат

Поточні витрати у складі собівартості
реалізованої продукції

Витрати на збут

Адміністративні витрати

Інші витрати операційної діяльності

Матеріальні витрати

Витрати на оплату працю

Витрати на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

Втрати від участі в капіталі

 
 

Рисунок 3.1 – Класифікація витрат відповідно П(С)БО 16 «Витрати» 

 

• невиробничі: витрати на збут, адміністративні витрати, інші операційні 

витрати; 
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2. З метою прийняття управлінських рішень: 

▪ релевантні: витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття 

управлінського рішення; 

▪ нерелевантні: витрати, що не залежать від прийняття управлінського 

рішення; 

▪ диференційні : різниця між витратами, що виникає   внаслідок прийнят-

тя альтернативного рішення; 

▪ постійні : витрати, що практично не змінюються зі зміною обсягів ви-

робництва; 

▪ змінні : витрати, загальний обсяг яких збільшується чи зменшується 

прямо пропорційно зміні обсягу виробництва; 

▪ дійсні : витрати, що потребують сплати грошових коштів чи витрачання 

інших активів; 

▪ можливі : втрачена вигода, якщо вибір одного напрямку діяльності пот-

ребує відмовитись від альтернативного; 

3. З метою контролю виконання управлінських рішень: 

▪ контрольовані: витрати,  рівень яких керівник  має можливість безпосе-

редньо контролювати та на розмір яких  він може  впливати шляхом прийняття 

управлінських рішень; 

▪ неконтрольовані: витрати,  рівень яких керівник не має можливості без-

посередньо контролювати та на розмір яких  він не може  не може впливати 

шляхом прийняття управлінських рішень. 

 

Приклад 3.1. Класифікація витрат підприємства. Розподілити наведені 

витрати підприємства за зазначеними класифікаційними групами, поставивши у 

відповідній графі знак «». 

 

Розв’язання.  Розподіляючи витрати, слід звернути увагу на те, що до 

витрат на продукцію відносять усі витрати, пов’язані з її виробництвом, а до 

витрат періоду − витрати, пов’язані з іншими функціями діяльності підприємс-

тва (табл. 3.1). Прямі витрати можуть бути безпосередньо віднесені на окремі 

види продукції, а непрямі потребують певної бази розподілу. 
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Таблиця 3.1 – Класифікація витрат підприємства 

Стаття витрат 

Класифікаційні групи 

В
и

тр
ат

и
  

п
ер

іо
д

у
 

В
и

тр
ат

и
 н

а 
 

п
р
о
д
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ц

ію
 

В
и

тр
ат

и
 

 п
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я
м

і 

В
и

тр
ат

и
  

н
еп
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я
м

і 

В
и

тр
ат

и
  

зм
ін

н
і 

 

В
и

тр
ат

и
 

 п
о
ст

ій
н

і 
 

Сировина та основні матеріали       

Амортизація виробничого устаткування  

(прямолінійний метод) 
      

Обслуговування устаткування       

Електроенергія  на освітлення та опалення: 

 цехів; 

 дослідних лабораторій 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Заробітна плата: 

• виробничих робітників; 

• управлінського та обслуговуючого персо-

налу 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

Амортизація: 

• будівель цехів; 

• приміщень загальногосподарського приз-

начення 

 
 

  
 
 

 
 
 

Ремонт обладнання: 

• цехового призначення; 

• загальногосподарського призначення 

 
 

  
 
 

 
 
 

Реклама        

Оренда приміщення  складу готової продукції       

Комісійні виплати, пов’язані з реалізацією про-

дукції 
      

 

 

3.2. Поведінка витрат. Побудова функції витрат 

Функція витрат − це математичний опис взаємозв’язку витрат та їх фак-

тора. Вона може бути описана таким рівнянням: 

 

Y = a + bx, 

 

де Y − загальні витрати; a − постійні витрати; b − змінні витрати на одиницю 

продукції; x − значення фактора витрат. 
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Визначення функції витрат здійснюється різними методами. Основними  

з них є: 

 метод аналізу облікових даних, що передбачає розподіл витрат на 

змінні та постійні щодо відповідного чинника на підставі даних з рахунків бух-

галтерського обліку; 

 метод вищої-нижчої точки, що передбачає визначення функції  

витрат на основі припущення, що змінні витрати – це різниця між загальними 

витратами при найвищому та найнижчому рівнях діяльності; 

 метод кореляції (візуального пристосування), що передбачає гра-

фічний підхід до визначення функції витрат, при якому  візуально проводять 

пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат. 

 

Приклад 3.2. Визначення функції витрат. ТОВ «Комфорт» за звітний 

місяць виготовило 200 одиниць продукції. Здійснити розрахунок функції витрат 

за звітний період, використовуючи функціональний (аналіз облікових даних) 

метод, а також розрахувати загальні витрати підприємства, якщо буде збільше-

но обсяг виробництва до 300 одиниць продукції, а витрати на оренду при-

міщення зростуть на 200 грн.  Аналіз витрат підприємства відповідно до їх ві-

дображення на рахунках бухгалтерського обліку, наведено в табл. 3.2. 

Оскільки в загальному вигляді функція витрат може бути записана як 
 

Y = а + bх, 
 

то,   використовуючи  метод аналізу бухгалтерських даних,   визначаємо функ-

цію витрат : 
 

Y = 3989 + 36,65х. 

 

Визначаючи загальні витрати підприємства при розширенні обсягу виро-

бництва (x) до 300 одиниць продукції, слід звернути увагу на те, що витрати на 

оренду приміщення є постійними витратами, тому  вони збільшують загальну 

суму постійних витрат, сума ж змінних витрат прямо пропорційна зростанню 

обсягу виробництва. 
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Таблиця 3.2 – Аналіз витрат підприємства 

Стаття витрат 

Загальні ви-

трати  

y 

Постійні 

витрати  

а 

Змінні  

витрати 

 

Змінні  

витрати на 

одиницю 

продукції  

b 

Сировина та матеріали 4000 − 4000 − 

Заробітна плата виробничих робіт-

ників та відрахування соціального 

внеску 

3000 250 2750 − 

Витрати на утримання та експлуа-

тацію обладнання 
2230 1800 430 − 

Загальновиробничі витрати 900 900 − − 

Адміністративні витрати 789 789 − − 

Витрати на збут 400 250 150 − 

Усього 11 319 3989 7330 36,65 

 

Нова функція витрат матиме вигляд 
 

Y = 4189 + 36,65х. 
 

Загальні витрати при обсязі виробництва 300 од. становлять 15 184 грн. 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 3 

1. Вказати  ознаку класифікації витрат у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 – Класифікація витрат підприємства 

Стаття витрат  

Класифікаційні групи 

В
и
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и
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В
и
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и
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у
к
ц

ію
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и
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В
и
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и
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і 

 

В
и

тр
ат

и
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о
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н

і 
 

Зарплата комірника складу готової продукції         

Відрахування на соціальні заходи робітників 

відділу маркетингу 
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Продовження табл. 3.3 

Стаття витрат  

Класифікаційні групи 

В
и
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ат

и
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ат
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В
и

тр
ат

и
  

п
о
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н
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 Основна зарплата       

Амортизація будівлі офісу       

 Обслуговування гідравлічного преса       

Страхування виробничого  устаткування       

Страхування готової продукції  

від пожежі 
      

Зберігання  запасу сировини       

Зарплата робітникам відділу збуту       

 Допоміжні матеріали       

 

2. Протягом звітного періоду підприємство зазнало таких витрат 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 – Дані про витрати підприємства 

Стаття витрат Сума, грн 

Матеріали, у тому числі : 

• сталь; 

• запчастини 

22 000 

9 000 

Оплата  праці і соціальне страхування, у тому числі : 

•  токарів; 

•  фрезерувальників; 

•  нападників; 

•  майстра цеху; 

•  головного бухгалтера; 

•   працівників збуту 

 

 

9 000 

7 000 

4 000 

800 

1 000 

4 300 

Амортизація виробничого устаткування 5 000 

Амортизація будинку цеху 4 000 

Охорона  праці та техніка безпеки 1 200 

Охорона  цехів 900 

Зв’язок  600 

       Ремонт  тари 200 

Визнані штрафи 100 
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Визначити : 1) виробничу собівартість (з огляду на те, що залишків по не-

завершеному виробництву (НЗВ) на початок періоду підприємство немало);  

2) собівартість реалізованої продукції (допускаючи, що вся вироблена продук-

ція була реалізована в цьому ж звітному періоді); 3) адміністративні витрати; 

4) витрати на збут; 5) інші операційні витрати. 

 

3. Визначити, які з наведених нижче витрат є контрольованими, а які  не-

контрольованими, якщо йдеться про їх підпорядкованість начальнику склада-

льного цеху підприємства: 

1) на заробітну плата робітників, зайнятих на підрядних роботах; 

2) покупні комплектуючі вироби; 

3) основні та допоміжні матеріали, що використовуються для удоскона-

лення виробів; 

4) понаднормові матеріальні та трудові витрати, що виникли при виправ-

ленні браку; 

5) на оренду приміщення цеху; 

6) електроенергію на технологічні потреби; 

7) утримання складських приміщень загальногосподарського призначен-

ня; 

8)  освітлення та опалення цеху; 

9) амортизацію обладнання цеху; 

10)  рекламу готової продукції; 

11) залишки незавершеного виробництва та готової продукції, виробленої 

в цеху. 

 

4. На основі даних про витрати підприємства (табл. 3.5), визначити:  

1) виробничу собівартість (з огляду на те, що залишків по НЗВ на початок 

періоду підприємство не мало);  

2) загальновиробничі витрати;  

3) адміністративні витрати; 

4) витрати на збут;  

5) інші операційні витрати. 
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Таблиця 3.5 – Дані про витрати підприємства 

Стаття витрат Сума, грн 

Відрахування на соціальні заходи виробничих працівників 1 670 

Амортизація будівлі паливного складу 400 

Комунальний податок 300 

Підготовка  виробництва 940 

Орендна плата за вантажний автомобіль 500 

Хімічне очищення  води 360 

Транспортно-експедиторські витрати 800 

Нестачі інструменту в цехах 250 

Собівартість іноземної валюти, реалізованої на валютному ринку 600 

Виправлення  браку 300 

Основні матеріали 1 380 

 

5. Виберати графік на рисунку 3.2, що підходить до пронумерованих да-

них за виробничими витратами. Вертикальні осі графіків відображають  загаль-

ну суму витрат у гривнях, а горизонтальні осі – обсяг виробництва протягом 

календарного року. Графіки можуть бути використані більше одного разу. Поз-

начити буквою, який графік найкраще підходить до описаної  ситуації  : 

1. Вартість використаних матеріалів визначається за умов, що ніяких 

знижок при покупці немає. 

2. Амортизація устаткування розраховується виробничим методом. 

3. Рахунок комунальної служби за воду складається таким чином : 
 

Перші 10 000 літрів 1000 грн – постійна сума 

Наступні 10 000 літрів 0,3 грн за літр 

Наступні 10 000 літрів 0,6 грн за літр 

… …. 

 

4. Річна амортизація обладнання здійснюється прямолінійним методом. 

Коли встановлювалася норма амортизації, передбачалося, що фактор морально-

го зносу буде значніший від фактора фізичного зносу. 
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5. Вартість сировини для виробництва продуктів харчування зменшується 

з кожним додатково закупленим кілограмом (оптові знижки). Наприклад, якщо  

 

 

Рисунок 3.2 – Ситуації зміни виробничих витрат 

 

перероблено  1 кг сировини, то витрати дорівнюють 20 грн; якщо 2 кг  – 

39,8 грн., якщо 3 кг – 59,6 грн. При цьому мінімальна ціна за кілограм складає 

12 грн.  

6. У договорі оренди будинку заводу існує така умова: виплачується фік-

сована сума 300 000 грн, що зменшується  на 100 грн за кожну годину роботи, 
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відпрацьовану в перевищення 100 000 годин праці, але мінімальна орендна пла-

та становить 100 000 грн. 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 3 

 

1. Побудувати функцію витрат методом вищої-нижчої точки за даними, 

наведеними у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 – Дані підприємства про час роботи обладнання та витрати 

на його обслуговування 

Період 
Час роботи обладнання, 

машино-годин 

Витрати на обслугову-

вання обладнання, грн 

Січень 178 21 477 

Лютий  173 20 370 

Березень 185 20 905 

Квітень 170 20 689 

Травень 171 20 063 

Червень 168 19 543 

Липень 150 19 046 

Серпень 171 19 334 

Вересень 162 18 245 

Жовтень 177 20 371 

 

2. У звітному періоді обсяг виробництва дитячих велосипедів фірмою 

«Альтаїр» склав 360 одиниць. Визначити функцію витрат фірми за умови, що в 

періоді були понесені такі  витрати:  

• основні матеріали – 66 500 грн;  

• оплата праці основного персоналу – 107 200 грн;  

• амортизація виробничого устаткування –  48 000 грн;  

• загальновиробничі – 10 500 грн;  

•  адміністративні – 11 000 грн; 

•  на збут – 7 000 грн. 

Визначити функцію витрат фірми, якщо обсяг виробництва збільшиться 

до 390 одиниць, а витрати на збут – на 4 000 грн. 
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3.  Провести  аналіз витрат промислового підприємства, що виробляє 

один вид продукції, якщо обсяг виробництва у 2010 році складав 200 одиниць, а 

в 2011 році – 220 одиниць (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 – Дані про витрати підприємства 

№ 

з/п 

Стаття витрат 2010 р., грн 2011 р., грн 

загальні 

витрати 

у тому 

числі 

змінні 

загальні 

витрати 

у тому 

числі 

змінні 
2 Собівартість реалізованої про-

дукції 

200 000 200 000 224 000 224 000 

3 

 

Зарплата адміністративного  

персоналу 45 800 – 44 920 – 

4 Зарплата виробничих робітників 87 200 87200 92 500 92 500 

5 Оренда  5000 – 5000 – 

6 Реклама  та збут 10 000 2 000 12000 2000 

7 Загальновиробничі 8 200 – 8 700 – 

8 
Розробка  нового виду продукції 5 800 – 5900 

– 

9 Разом 362 000 289 200 388 020 318 500 

 

За результатами аналізу зробити висновки щодо зміни функції витрат  

підприємства. 

 

4. Витрати відділу копіювання містять такі  статті витрат: амортизація та 

обслуговування копіювальних машин; зарплата персоналу; утримання примі-

щення; витрати паперу і тюнера та ін. Загальний обсяг витрат за місяцями на-

дано у табл. 3.8. 

Визначити  функцію витрат відділу копіювання методом вищої-нижчої 

точки та методом візуального пристосування, порівняти отримані функції і зро-

бити висновки. 

Таблиця 3.8 – Дані про витрати відділу копіювання  

Місяць Обсяг загальних витрат, грн Кількість копій, шт. 

Січень 350 000 128 000 

Лютий 400 000 156 000 

Березень 336 000 120 000 
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Продовження табл. 3.8 

Місяць Обсяг загальних витрат, грн Кількість копій, шт. 

Квітень 322 000 124 000 

Травень 392 000 136 000 

Червень 364 000 140 000 

 

5. Час роботи мережі туристичних агенцій «Пілігрим» залежить від кіль-

кості клієнтів. За наведеною інформацією  про витрати та час роботи агенцій 

(табл. 3.9), визначити функцію витрат підприємства двома методами (методом 

вищої-нижчої точки та методом візуального пристосування). Передбачити  

витрати на утримання агенцій за умови, що агенції у вересні працюватимуть 

700 годин (використовуючи два методи). 

Таблиця 3.9 –  Час роботи і витрат туристичних агенцій 

Місяць Час роботи, год 
Обсяг загальних 

 витрат, грн 

Січень 350 13 500 

Лютий 300 13 000 

Березень 400 16 000 

Квітень 450 16 300 

Травень 500 17 000 

Червень 600 18 000 
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ТЕМА 4. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ОБСЯГУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ 

 

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку часто нази-

вають аналізом чутливості. Він спрямований на дослідження змін, які відбу-

ваються з операційним прибутком підприємства під впливом змін певних пара-

метрів його діяльності. Взаємозв’язок між витратами, обсягом діяльності та 

прибутком формує основну модель фінансової діяльності суб’єкта господарю-

вання. За його допомогою можна отримати відповіді на такі питання: 

 який прибуток отримає підприємство при певному обсязі діяльнос-

ті; 

 скільки продукції необхідно реалізувати для отримання запланова-

ної величини прибутку; 

 який має бути обсяг діяльності для покриття всіх витрат та отри-

мання прибутку; 

 яку величину витрат при існуючому обсягу продажу може дозволи-

ти підприємство, щоб не потрапити в зону збитків тощо. 

 

4.1.  Визначення точки беззбитковості. 

За певних умов метою суб’єкта господарювання є досягнення точки без-

збитковості, яку також часто називають критичним обсягом діяльності або по-

рогом рентабельності. Точка беззбитковості являє собою такий обсяг діяльності 

підприємства, при якому доходи дорівнюють витратам. Відповідно фінансовий 

результат дорівнює нулю.  

Інструментами  аналізу «витрати – обсяг –  прибуток» є поняття «маржи-

нальний дохід» і «коефіцієнт маржинального доходу», що часто застосовуються 

для прийняття поточних управлінських рішень. 

Маржинальний  дохід – це різниця між доходом від реалізації та змінни-

ми витратами підприємства. Цей показник являє собою так званий резерв, який 

формується в ході поточної господарсько-фінансової діяльності підприємства 

для покриття постійних витрат і формування прибутку. Звідси приріст маржи-

нального доходу завжди означає приріст прибутку. Коефіцієнт маржинального 

доходу характеризує величину, на яку змінюється прибуток при зміні обсягу 
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реалізації. Отже, його можна використовувати для розрахунку впливу зміни об-

сягу діяльності на величину прибутку. Зауважте, що цей показник не залежить 

від обсягу випуску або продажу продукції. Тому він краще характеризує ефек-

тивність виробництва того чи іншого виду продукції в короткостроковій перс-

пективі, ніж рентабельність. 

 

.
реалізаціїЦіна

одиницюна

витратиЗмінні

реалізації

Ціна

реалізації

Ціна

одиницю на дохід

ийМаржинальн

доходу

огомаржинальн

Коефіцієнт 

   

 (4.1) 

 

Визначення  критичного обсягу діяльності відбувається за допомогою та-

ких формул: 

 

одиницюнадохід
ийМаржинальн

витрати
Постійні

одиницюна
витрати
Змінні

реалізації
Ціна

витрати
Постійні

вимірі
мунатуральноу

остібеззбитков
Точка





  ;  (4.2) 

 

реалізації

Ціна

одиницюна

витрати

Змінні

реалізації

Ціна

витрати  Постійні

вимірі

грошовомуу 

остібеззбитков

Точка




















  (4.3) 

або 

 

             
доходуогомаржинальнКоефіцієнт

витратиПостійні

вимірігрошовомуу

остібеззбитковТочка
 ;             (4.4) 

 

.

йпотужносте

виробничих

нязавантажен

поточного

Відсоток

витрати

змінні

Загальні

реалізаціївід

Дохід

витратиПостійні

)потужність

виробнича

ва(беззбитко

відсоткаху

остібеззбитков

Точка






















   (4.5) 
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Визначення обсягу реалізації для отримання запланованої величини опе-

раційного прибутку. Для відповіді на питання, скільки продукції необхідно ре-

алізувати підприємству для отримання запланованої величини прибутку, засто-

совують такі формули: 
 

продукціїодиниціпродажуЦіна

гривняхвреалізаціїОбсяг

одиницях в

реалізаціїОбсяг 
 ;  (4.6) 

 

 
.

одиницюна

витрати

Змінні

продукції

одиниціпродажу 

Ціна

прибуток

ийЗапланован

витрати

Постійні

гривнях в

реалізації

Обсяг






  (4.7) 

 

Визначення прибутку при запланованому обсязі реалізації продукції здій-

снюється за такою формулою : 
 

Прибуток = Обсяг реалізації в гривнях • коефіцієнт маржинального                    (4.8) 

 доходу – постійні витрати.   

 

4.2. Визначення зони безпеки діяльності підприємства.  

Визначення так званої зони безпеки підприємства пов’язане з розрахун-

ком запасу міцності. Запас міцності являє собою максимально припустиме 

зменшення обсягу діяльності підприємства без ризику отримати збиток. Тобто 

запас міцності – це рівень поточної діяльності суб’єкта господарювання, що 

перевищує точку беззбитковості. Цей показник можна розраховувати як в гро-

шовому, так і в натуральному вимірі, а також порівнюючи фактичне та беззбит-

кове завантаження виробничих потужностей: 
 

.
остібеззбитков

Точка

продажу

обсяг

Фактичний

міцності

Запас
     (4.9) 

 

Відповідно коефіцієнт запасу міцності – це відносне падіння обсягів ре-

алізації, яке може дозволити собі підприємство до досягнення точки беззбитко-

вості : 

.
продажуобсягФактичний

міцностіЗапас

міцностізапасу
Коефіцієнт

     (4.10) 
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4.3 Визначення точки беззбитковості в умовах виробництва де-

кількох видів продукції. 

Застосування аналізу «витрати – обсяг – прибуток» дещо ускладнюється в 

умовах, коли підприємство виготовляє та реалізує два або більше видів продук-

ції. Основна проблема полягає в тому, як визначити точку беззбитковості кож-

ного виду продукції. Типова помилка при цьому – це здійснення розподілу  

постійних витрат між видами продукції. Для проведення розрахунків застосо-

вують вищерозглянуті формули, включаючи до них показник середньозважено-

го маржинального доходу. Середньозважений маржинальний дохід являє собою 

суму добутків маржинального доходу на одиницю кожного виду продукції та 

комбінації продажу відповідного виду продукції.  

Комбінація продажу – це співвідношення кількості різних видів продук-

ції, реалізованих за період. 

 

Приклад 4.1. Визначення точки беззбитковості, обсягу реалізації для 

отримання запланованої величини операційного прибутку та прибутку при за-

планованому обсязі реалізації. 

Маємо інформацію про діяльність підприємства за звітний період (табл. 

4.1): 

 

Таблиця 4.1 – Показники економічної діяльності підприємства 

Показник 

 

 

Сума 

В абсолютному  

вираженні/грн 

На одиницю випуску, 

грн/шт. 

Дохід від реалізації  2 500 250 

Змінні витрати 1 500 150 

Постійні витрати 380 38 

Маржинальний дохід 1 000 100 

Операційний прибуток  620 62 

 

Розв’язання. Визначаємо : 

• коефіцієнт  маржинального доходу : 1 000 000 / 2 500 000 = 0,4.  
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• точка беззбитковості : 380 000 /0,4 = 950 000 грн, або 3 800 шт. 

(950 000 /250). 
 

• показник обсягу реалізації, необхідний для отримання запланованого 

прибутку у розмірі 60 000 грн, при даній функції витрат :  

380 000+60 000 / 250 – 150 =  4 400 шт. 
 

Якщо підприємство планує отримати дохід від реалізації в сумі 

3 300 000 грн, то операційний прибуток складе 610 000 грн (3 300 000 • 0,3 –  

–380 000). 

 

Приклад 4.2.  Визначення запасу міцності підприємства. Поточний  об-

сяг реалізації підприємства «Мрія» дорівнює 900 од. продукції. Ціна продажу 

одиниці продукції підприємства становить 1000 грн, змінні на одиницю – 

600 грн. Загальні постійні витрати дорівнюють 200 000 грн. За умов збереження 

значення наведених  параметрів діяльності необхідно визначити запас міцності. 

Розв’язання. Застосовуючи формули для розрахунку точки беззбитково-

сті, визначаємо : 

• критичний обсяг діяльності у натуральних одиницях :  200 000 / 1000 – 

 – 600 = 500 од.; 

• точку  беззбитковості : 500 • 1000 = 500 000 грн;  

•  запас міцності для вказаного обсягу діяльності : 900 – 500 = 400 од. або 

400 000 грн (400 • 1000). 
 

Приклад 4.3. Підприємство «Фенікс» виготовляє і реалізує два види про-

дукції : А і Б (табл. 4.2). 

Припустимо, що в даному прикладі продукція підприємства реалізується 

у такому співвідношенні : 6 одиниць продукції А і 4 одиниці продукції Б. Отже, 

визначаємо : 

• середньозважений маржинальний дохід : (0,6 • 1000) + (0,4 • 3000) = 

=1800 грн. 

•  загальну кількість продукції, яку слід продати : 36 000/1800 = 20 од. 

Для визначення точки беззбитковості кожного виду продукції, загальну 

точку беззбитковості підприємства коригують на комбінацію його продажу.  
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Таблиця 4.2 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства «Фенікс» 
Показник  Продукція А Продукція Б 

Ціна продажу, грн 12 000 20 000 

Змінні витрати на одиницю, грн 11 000 17 000 

Маржинальний дохід на одиницю, грн 1000 3000 

Постійні витрати, грн 36 000 

 

Звідси точка беззбитковості становить : 

▪ для продукції А – 12 од. [0,6 • 20]; 

▪ для продукції Б – 8 од. [0,4 • 20]. 

 

Варіанти індивідуальних  домашніх завдань за темою 4 

 

1. Підприємство займається виробництвом і реалізацією товарів. Зі звіт-

ності підприємства за 2010 рік відомо, що постійні витрати за період склали 

120 000 грн. при обсязі реалізації 16 000 шт. Ціна за одиницю реалізованої про-

дукції становила 40 грн, змінні витрати – 20 грн,/шт. Для даного підприємства 

прийнятним вважають обсяг реалізації від 8 000 до 24 000 одиниць. Необхідно 

визначити: а) точку беззбитковості; б) додатковий обсяг реалізації для отри-

мання додаткового прибутку в розмірі 60 000 грн; в) ціну реалізації, необхідну 

для отримання прибутку в розмірі 15 000 грн, при реалізації 14 000 од; г) додат-

ковий обсяг реалізації для покриття додаткових постійних витрат у розмірі 

4 000 грн.  

 

2. Підприємство займається виробництвом і реалізацією товарів.  Зі звіт-

ності підприємства за рік відомо, що постійні витрати за цей період склали 

440 000 грн при обсязі реалізації 32 000 шт. Ціна за одиницю реалізованої про-

дукції становила  60 грн, змінні витрати – 40 грн/шт. Для даного підприємства 

прийнятним вважають обсяг реалізації від 20 000 до 40 000 одиниць. Необхідно 

визначити: а) точку беззбитковості; б) кількість одиниць продукції, яку слід  

реалізувати для того, щоб підприємство отримало прибуток у розмірі 

120 000 грн; в)  ціну, за якою варто реалізувати продукцію для того, щоб одер-

жати 300 000 грн прибутку при реалізації 30 000 одиниць продукції. 
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3. Для одержання запланованого прибутку в розмірі 42 000 грн, керівниц-

тво підприємства розглядає два варіанти здійснення виробничого процесу. При 

першому варіанті змінні витрати складають 140 грн на один виріб, постійні – 

48  000 грн. При другому варіанті відповідно – 100 грн/шт. і  60 000 грн. Неза-

лежно від способу виробництва ринкова ціна виробу дорівнює 200 грн./шт.  

Розрахувати  для двох варіантів точку беззбитковості, запас міцності і коефіці-

єнт запасу міцності; на основі проведених розрахунків дати рекомендацію кері-

вництву щодо найкращого варіанта; пояснити економічний зміст ефекту опера-

ційного важеля.  

 

4. Підприємство виготовляє 2 види виробів, постійні витрати склали 

300 000 грн. Показники діяльності за звітний період наведено в табл. 4.3. 
 

Таблиця 4.3 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства   

Показник Виріб А Виріб Б 
Обсяг реалізації, шт. 30 000 60 000 

Ціна за одиницю, грн/шт. 20 16 

Змінні витрати, грн/шт. 14 12 
 

Визначивши   комбінацію  продажів,   знайти  точку   беззбитковості для 

підприємства в цілому і для кожного виробу. 

 

5. У 2010 р. підприємство реалізувало 300 000 одиниць продукції за ці-

ною 50 грн за одиницю. При цьому змінні витрати на одиницю склали 20 грн, а 

постійні – 2 300 000 грн за звітний період. У 20011 році був збільшений обсяг 

реалізації на 10 %, що потребувало додаткових витрат на проведення рекламної 

акції в розмірі 80 000 грн і збільшення зарплати адміністративному персоналу 

на 250 000 грн. Змінні витрати зросли прямо пропорційно до  обсягу реалізації. 

Розрахувати  показники маржинального доходу, запасу міцності, коефіцієнти 

маржинального доходу і запасу міцності за 2010 і 2011 рр., визначити диферен-

ціальний прибуток і  дайти  характеристику змінам, що відбулися. 
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ТЕМА 5. МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ. СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 

ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 

Калькуляційна одиниця – вимірник об’єкта калькулювання. На практиці 

застосовують натуральні, умовно-натуральні, зведені й експлуатаційні кальку-

ляційні одиниці (наприклад: деталь, умовні тонни, комплект деталей, одиниця 

устаткування, машино-година). 

Виходячи з обраної системи калькулювання з погляду часової характер-

ристики, калькуляції поділяються на планові і звітні. 

Калькуляції – результат калькулювання, тобто розрахунок витрат підпри-

ємства, що відносяться на калькуляційну одиницю. Калькуляції можуть бути на 

замовлення, переділ, одиницю. 

Планові калькуляції – попередні калькуляції, що складаються до настання 

періоду виготовлення продукції, реалізації товарів, виконання робіт, послуг. 

Методи обліку витрат і калькулювання наведено на  рис. 5.1. 
 

За повнотою витрат, які враховуються

Метод обліку повної собівартості Метод обліку неповної собівартості

Позамовний
(повирібний) метод

Попроцесний
(простий) метод

Попередільний
метод

За об’єктами обліку витрат

За ступенем нормованості витрат

Метод обліку фактичної собівартості Метод обліку нормативної собівартості
 

Рисунок 5.1 – Класифікація методів обліку витрат та калькулювання собі-

вартості 

 

Сутність  позамовного методу полягає в тому, що всі прямі основні  

витрати облічують в розрізі встановлених статей за окремими виробничими за-

мовленнями, які видають на заздалегідь визначену кількість даного виду про-

дукції. Решту витрат облічують за місцями їх виникнення і включають у собі-
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вартість окремих замовлень відповідно до встановленої бази їх розподілу. От-

же, об’єктом обліку витрат і об’єктом калькулювання при цьому методі є окре-

ме виробниче замовлення. Його фактична собівартість визначається після ви-

конання замовлення. До повного виконання замовлення всі витрати, які відно-

сяться до нього, вважаються незавершеним виробництвом. 

Попередільний метод застосовується на підприємствах з однорідною за  

вихідною сировиною і характером технології масовою продукцією, яка вигото-

вляється в ряді послідовних процесів, кожний з яких (або група яких) складає 

окремий самостійний переділ (фазу, стадію) виробництва. Сюди відносяться 

такі галузі промисловості, як нафтопереробна, металургійна, хімічна, скляна, 

фарфоро-фаянсова, виробництво будівельних матеріалів, текстильна, шкіряна, 

хутрова, цукрова, хлібопекарська, пивоварна, м’ясна, молочна тощо. 

Сутність попередільного методу полягає в тому, що всі або деякі прямі 

витрати відображають в поточному обліку не за видами продукції, що виготов-

ляється, а за переділами виробництва (навіть якщо з одного переділу можна 

отримати кілька видів продукції). У зв’язку з тим, що у таких виробництвах 

процес створення готової продукції складається з кількох послідовних техноло-

гічно закінчених переділів, виникає необхідність визначення собівартості не 

тільки готового продукту, але і напівфабрикатів,  

особливо за умови, коли частина їх має бути реалізована на сторону. 

В багатьох галузях промисловості, які застосовують попередільний ме-

тод, виробничі витрати облічують у кожному переділі, включаючи, як правило, 

собівартість напівфабрикатів, виготовлених в попередньому переділі. У зв’язку 

з цим калькулюють фактичну собівартість напівфабрикатів кожного переділу. 

Відповідно, напівфабрикати власного виробництва входять до собівартості 

окремих видів продукції комплексною статтею, тобто собівартість продукції 

кожного наступного переділу складається із здійснених ним витрат і собіварто-

сті отриманих напівфабрикатів. 

Запаси незавершеного виробництва (НЗВ) визначаються на підставі інве-

нтаризації чи за оперативними даними складського і виробничого обліку.  

• фактична собівартість готової продукції визначається як :  НЗВ поч. пе-

ріоду + витрати на виробництво продукції протягом звітного періоду – НЗВ кін. 

періоду. 
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Оцінка незавершеного виробництва насамперед залежить від облікової 

політики підприємства, а саме від того, який метод нарахування амортизації, 

списання запасів у виробництво застосовує підприємство. 

Порівняємо визначення собівартості готової продукції і залишку незаве-

ршеного виробництва за методом середньозваженої собівартості і за методом 

FIFO. 

Процес калькулювання собівартості готової продукції здійснюється за та-

кими етапами: 

1.  Узагальнення даних про рух натуральних одиниць готової продукції. 

Визначається поняття еквівалента готової продукції – вимір продукції  в нату-

ральних одиницях з урахуванням ступеня готовності. 

2. Розрахунок еквівалента одиниць готової продукції і розрахунок еквіва-

лента одиниць готової продукції в незавершеному виробництві на початок і кі-

нець періоду. 

• за методом середньозваженої собівартості еквівалент випуску готової 

продукції розраховується так : обсяг готової продукції, виробленої протягом 

звітного періоду + еквівалент одиниці готової продукції в незавершеному виро-

бництві на початок періоду; 

• за методом FIFO  еквівалент випуску готової продукції за період розра-

ховується так : обсяг готової продукції + еквівалент готової продукції на кінець 

періоду – еквівалент готової продукції на початок періоду. 

3.  Визначення загальної суми витрат на виробництво продукції за період: 

• за методом FIFO  і методіом середньозваженої собівартості сума витрат 

за період розраховується так : сума витрат незавершеного виробництва на поча-

ток періоду і витрат поточного періоду. 

4.  Розрахунок собівартості еквівалента одиниці готової продукції : 

• за методом середньозваженої собівартості : відношення суми витрат на 

виробництво до загальної кількості еквівалентів готової продукції; 

• за методом FIFO : відношення суми витрат періоду до кількості еквіва-

лентів готової продукції поточного періоду. 

5.  Розподіл виробничих витрат : 
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• за методом середньозваженої собівартості:  добуток кількості еквівален-

тів готової продукції по кожній статті витрат у складі готової продукції на собі-

вартість еквівалентної одиниці для кожної статті витрат. 

• за методом  FIFO : собівартість готової продукції містить у собі витрати 

на завершення обробки одиниць виробів, що маються на початок періоду, ви-

трати поточного періоду, витрати незавершеного виробництва. Незавершене 

виробництво на кінець періоду в цьому методі містить у собі витрати, що були 

в поточному періоді. 

 

Приклад 5.1 Розрахунок собівартості методом середньозваженої собі-

вартості та методом FIFO. 

Підприємство проводить калькулювання за процесами, залишок незавер-

шеного виробництва на початок періоду становить 6 500 од. (ступінь заверше-

ності: матеріальні витрати – 100 %, обробка –  60 %), на кінець періоду –  

22 000 од. (ступінь завершеності: матеріальні витрати –  100 %, обробка –  

40 %). За період розпочато виробництво 96 000 од. На основі даних, що наведе-

ні в табл. 5.1, оцінити собівартість виготовленої продукції та вартість залишку 

НЗВ на кінець місяця, використовуючи метод FIFO і метод середньозваженої 

собівартості: 
 

Таблиця 5.1 – Дані про витрати підприємства 

Показник 
Прямі матеріальні 

витрати 

Прямі витрати на оплату 

праці та відрахування 

Загальновиробничі 

витрати 

НЗВ на початок пері-

оду, грн 

13 130 4 836  3 666 

Витрати за період, 

грн 

105 600 64 800 51 840 

 

Розв’язання 

1.1. За методом FIFO (табл. 5.2) : 

Розрахунок собівартості готової продукції здійснюється у такій послідов-

ності : 

1) оцінка витрат на виробництво готової продукції в поточному періоді : 

• матеріали (80 500 – 6 500) • 1,1 = 81 400 грн; 

• зарплата (80 500 – 3 900) • 0,759 = 58 139,4 грн; 
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Таблиця 5.2 – Порядок розрахунку собівартості за методом FIFO 

№ 

п/п 

Показник Розрахунок 

Прямі мате-

ріальні  

витрати 

Прямі ви-

трати на 

оплату праці 

та відраху-

вання 

Загальнови-

робничі ви-

трати 

1 Обсяг випуску гото-

вої продукції, шт. 

НЗВ на п. п. + за-

пуск у виробниц-

тво за період –  

– НЗВ на к. п. 

80 500 80 500 80 500 

2 НЗВ на початок пері-

оду, шт. 

Кількість шт. в 

НЗВ на п. п • сту-

пінь готовності 

6 500•100%= 

=6 500 

6 500•60 %= 

= 3 900 

6 500•60 %= 

=3 900 

3 НЗВ на кінець періо-

ду, шт. 

Кількість шт. в 

НЗВ на к. п. • 

ступінь готов-

ності 

22000•100%= 

=22 000 

22000•40 %= 

=8 800 

22000•40 %= 

=8 800 

4 Всього, шт. Р. 1 – р. 2 + р. 3 96 000 85 400 85 400 

5 Витрати за період, 

грн 

Вихідні дані 105 600 64 800 51 840 

6 Собівартість еквіва-

лента готової проду-

кції, грн/шт. 

Р. 5 / р. 4 1,1 0,759 0,607 

 

• загальновиробничі витрати (80 500 – 0,607) • 0,607 = 46 496 грн. 

Всього собівартість готової продукції за період становить : 81 400 +  

+ 58 139,4+46 496 = 186 035,4 грн. 

2)  оцінка витрат на виробництво готової продукції за попередній період : 

13 130 + 4 836 + 3 666 = 21 623 грн. 

3) оцінка собівартості готової продукції на складі : 186 035,4 + 21 632 =  

= 207 667,4 грн. 

4) оцінка НЗВ на кінець періоду: 

• матеріали 22000 • 1,1 = 24 200 грн; 

• зарплата 8 800 • 0,759 = 6 679,2  грн; 

• загальновиробничі витрати 8 800 • 0,607  = 5 341,6 грн. 

Всього:  36 220,8 грн. 

1.2. За методом  середньозваженої собівартості (табл. 5.3). 



 

 36 

Таблиця 5.3 – Порядок розрахунку собівартості за методом  

середньозваженої собівартості 

№ 

п/п 

Показник Розрахунок 

Прямі ма-

теріальні 

витрати 

Прямі витрати 

на оплату 

праці та від-

рахування 

Загальновироб-

ничі витрати 

1 НЗВ на кінець 

періоду, шт. 

Кількість шт. 

в НЗВ на к. п. 

ступінь го- 

товності 

22000• 100 %= 

=22 000 

22000 • 40 %= 

= 8 800 

22000 • 40 %= 

= 8 800 

2 Обсяг випуску 

готової продук-

ції, шт. 

НЗВ на п. п. + 

запуск у ви-

робництво за 

період – НЗВ 

на к. п. 

80 500 80 500 80 500 

3 Разом одиниць 

продукції, що 

обробляється в 

періоді, шт. 

Р.1 + р. 2 102 500 89 300 89 300 

4 НЗВ на початок 

періоду, грн 

Вихідні дані  13 130 4 836  3 666 

5 Витрати за пері-

од, грн. 

Вихідні дані 105 600 64 800 51 840 

6 Всього витрати, 

грн 

р. 4 + р. 5 118 730 69 636 55 506 

7 Собівартість ек-

вівалента готової 

продукції, 

грн./шт. 

Р. 6/ р. 3 1,158 0,78 0,621 

8 Собівартість го-

тової продукції, 

грн 

Р. 2 • р.7 

 

 

80 500 (1,158+0,779+0,621) =  

= 205 919 

9 НЗВ на кінець 

періоду, грн 

 22 000•1,158 = 

=25476 

8 800 • 0,78= 

=6 864 

8 800 • 0,622 = 

=5 464,8 

 

Загальна оцінка НЗВ на кінець періоду складає 37 805,6 грн. 

Загальна сума собівартості виробництва за методом FIFO та методом се-

редньозваженої собівартості повинні приблизно збігатися. Так, у наведеному 

прикладі : 

• за методом FIFO : собівартість готової продукції за період становить 

243 888,2 грн : 207 667,4 грн + 36 220,8 грн (НЗВ к.п.); 
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– за методом середньозваженої собівартості : собівартість готової про-

дукції за період становить 243 732,6грн :  205 919 грн. + 37 813,6 грн. (НЗВ 

к.п.). 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 5 

 

1. Підприємство проводить калькулювання за процесами, залишок неза-

вершеного виробництва на початок періоду становить 35 000 од. (ступінь за-

вершеності: матеріальні витрати – 100 %, обробка –  60 %), на кінець періоду –   

50 000 од. (ступінь завершеності : матеріальні витрати – 100 %, обробка – 

85 %). За період розпочато виробництво 80 000 од. На основі даних, що наведе-

ні в табл. 5.4, оцінити собівартість виготовленої продукції та вартість залишку 

НЗВ на кінець місяця, використовуючи метод FIFO та метод середньозваженої 

собівартості. 
 

Таблиця 5.4 – Дані про витрати підприємства 

Показник 
Прямі матеріальні 

витрати 

Прямі витрати на оплату 

праці та відрахування 

Загальновиробничі 

витрати 

НЗВ на початок пері-

оду, грн 

40 000 45 000 15 000 

Витрати за період, грн 91 400 102 900 34 200 

 

2. Підприємство проводить калькулювання за процесами, залишок неза-

вершеного виробництва на початок періоду становить  18 000 од. (ступінь за-

вершеності : матеріальні витрати – 100 %, обробка –  70 %), на кінець періоду –   

8 000 од. (ступінь завершеності : матеріальні витрати –  100 %, обробка – 55 %). 

За період розпочато виробництво 55 000 од. На основі даних, що наведені в 

табл. 5.5, оцінити собівартість виготовленої продукції та вартість залишку НЗВ 

на кінець місяця, використовуючи метод FIFO та метод середньозваженої собі-

вартості. 
 

Таблиця 5.5 – Дані про витрати підприємства 

Показник 
Прямі матеріальні 

витрати 

Прямі витрати на оплату 

праці та відрахування 

Загальновиробничі 

витрати 

НЗВ на початок періо-

ду, грн 

30 000 15 000 6 500 

Витрати за період, грн 91 667 45 833 19 861 
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3. Підприємство проводить калькулювання за процесами, залишок неза-

вершеного виробництва на початок періоду становить  3 000 од. (ступінь за-

вершеності : матеріальні витрати – 100 %, обробка –  30 %), на кінець періоду –   

5 000 од. (ступінь завершеності : матеріальні витрати –  100 %, обробка –  

45 %). За період розпочато виробництво 12 000 од. На основі даних, що наведе-

ні в табл. 5.6, оцінити собівартість виготовленої продукції та вартість залишку 

НЗВ на кінець місяця, використовуючи метод FIFO та метод середньозваженої 

собівартості. 
 

Таблиця 5.6 – Дані про витрати підприємства 

Показник 
Прямі матеріальні 

витрати 

Прямі витрати на оплату 

праці та відрахування 

Загальновиробничі 

витрати 

НЗВ на початок пері-

оду, грн 

2 540 3 210 820 

Витрати за період, грн 10 160 12 840 3 280 

 

4. Підприємство проводить калькулювання за процесами, залишок неза-

вершеного виробництва на початок періоду становить 24 000 од. (ступінь за-

вершеності : матеріальні витрати – 100 %, обробка –  40 %), на кінець періоду –  

20 000 од. (ступінь завершеності : матеріальні витрати –  100 %, обробка –  

30 %). За період розпочато виробництво 70 000 од. На основі даних, що наведе-

ні в табл.5.7, оцінити собівартість виготовленої продукції та вартість залишку 

НЗВ на кінець місяця, використовуючи метод FIFO та метод середньозваженої 

собівартості. 
 

Таблиця 5.7 – Дані про витрати підприємства 

Показник 
Прямі матеріальні 

витрати 

Прямі витрати на оплату 

праці та відрахування 

Загальновиробничі 

витрати 

НЗВ на початок пері-

оду, грн. 

15 400 17 200 5 500 

Витрати за період, 

грн. 

45 000 50 000 16 000 

 

5. Підприємство проводить калькулювання за процесами, залишок неза-

вершеного виробництва на початок періоду становить  44 000 од. (ступінь за-

вершеності : матеріальні витрати – 100 %, обробка –  40 %), на кінець періоду –  

50 000 од. (ступінь завершеності : матеріальні витрати – 100 %, обробка – 
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40 %). За період розпочато виробництво 100 000 од. На основі даних, що наве-

дені в табл. 5.8, оцінити собівартість виготовленої продукції та вартість залиш-

ку НЗВ на кінець місяця, використовуючи метод FIFO та метод середньозваже-

ної собівартості. 
 

Таблиця 5.8 – Дані про витрати підприємства 

Показник 
Прямі матеріальні 

витрати 

Прямі витрати на оплату 

праці та відрахування 

Загальновиробничі 

витрати 

НЗВ на початок пері-

оду, грн 

65 400 67 200 10 400 

Витрати за період, грн 145 000 150 000 56 000 
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ТЕМА 6. СИСТЕМА ОБЛІКУ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ  ЗА ПОВНИМИ  ТА 

ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ 

 

6.1. Сутність та методи системи калькулювання за повними витратами 

 

Система обліку за повними витратами передбачає відображення в сис-

темі калькулювання та організації управління усіх витрат підприємства в розрі-

зі виробничої та повної собівартості. За цієї системи управління витратами  

контроль здійснюється за змінними та постійними витратами. 

Серед зарубіжних методів обліку повних витрат найбільш відомими є: 

метод однорідних секцій, метод «стандарт-кост» і метод нормативного розподі-

лу постійних витрат. 

Метод однорідних секцій застосовується в  країнах, які дотримуються 

французької системи обліку. Під однорідною секцією розуміють підрозділи пі-

дприємства, по яких витрати згруповані попередньо до їх включення в собівар-

тість відповідних виробів, у тому числі, коли вони не можуть бути прямо відне-

сені на ці вироби. У ширшому розумінні однорідна секція ототожнюється з 

центром відповідальності. 

Сутність методу однорідних секцій ілюструє така схема (рис. 6.1). 

 

 
Елементи прямих витрат 

Елементи непрямих витрат Однорідні секції 

Собівартість  
продукції 

1 

2 3 

 

Рисунок  6.1 – Економічний зміст методу однорідних секцій : 

1 – пряме віднесення відповідних витрат у собівартість продукції; 2 – розподіл непря-

мих витрат між однорідними секціями; 3 – включення на основі попередньої калькуляції со-

бівартості одиниці роботи секції у собівартість кінцевої продукції. 

 

Для того щоб секції могли бути визнані однорідними, їх діяльність по-

винна вимірюватися єдиною одиницею (одиницею роботи), яка, по-перше, ха-

рактеризує вид  діяльності секції і змінюється пропорційно до витрат секції, а 

по-друге,  яка дозволяє розділити витрати секції, тобто вона має бути пов’язана 

з виготовленою підприємством продукцією, виконуваними роботами чи послу-

гами. Одиницями  роботи можуть бути : 
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 кількість виробленої продукції чи послуг; 

 вартість покупок або реалізації; 

 фактично відпрацьований час тощо. 

Методологія обліку полягає в тому, що підприємство поділяють на одно-

рідні секції (цехи, відділи, служби) з метою розподілу між ними  непрямих ви-

трат, визначають по кожній секції суму витрат, яку відносять на продукцію чи 

замовлення, при виробництві яких були використані послуги відповідної секції 

(відповідно з обсягом спожитих одиниць роботи і собівартістю одиниці). 

Метод стандарт-кост  полягає в тому, що для прийняття управлінських 

рішень краще мати інформацію про нормативні витрати.  Схема функціонуван-

ня системи калькуляції собівартості за нормативними витратами наведена на 

рис. 6.2. 

Нормативні витрати
на фактичний вихід продукції,
який зафіксовано за кожним

центром відповідальності

Фактичні витрати
віднесені на кожний

центр відповідальності

Зіставлення нормативних і фактичних витрат,
аналіз відхилень і внесення отриманих результатів

у Звіт відповідного центру відповідальності

Дослідження причин виникнення відхилень
і здійснення коригуючих дій

Відслідковування нормативів і їх коригування
для обліку змін у споживанні ресурсу або ціни на нього

 

Рисунок 6.2 – Загальна схема обліку нормативних витрат за методом 

«стандарт-кост» 

 

Нормування витрат підприємства здійснюється таким чином, щоб можна 

було розрахувати нормативну собівартість кожного виду продукції і виявити 

загальну суму нормативних витрат по кожному центру відповідальності (ЦВ), 

який бере участь у виробництві цих видів продукції. Таким центром може бути 

цех, дільниця, бригада тощо. 

Метод нормативного розподілу постійних витрат ґрунтується на таких 

принципах: 

1. Чітке розмежування в собівартості змінних і постійних витрат. 
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2. Визначення нормативного рівня діяльності підприємства і його підроз-

ділів. 

3. Включення в собівартість продукції постійних витрат залежно від фак-

тично досягнутого рівня діяльності. 

4. Відображення в обліку додаткових витрат через зниження рівня діяль-

ності або зниження витрат у зв’язку з підвищенням ефективності виробництва. 

Для кожного центру відповідальності встановлюють нормальний рівень 

потужності у відповідних одиницях роботи, а калькулювання організовують 

виходячи з таких передумов: 

1) роздільний облік змінних і постійних витрат; 

2) нормальному рівню діяльності відповідає певна сума змінних і постій-

них витрат; 

3) постійні витрати відносяться на собівартість продукції відповідної сек-

ції за коефіцієнтом розподілу (Кр), який визначається за співвідношенням фак-

тичного рівня діяльності (Фр.д) до нормального (Нр.д): 
 

р.д

р.д

р
Н

Ф
К   ; 

 

4) відповідно сума постійних витрат, що відноситься на собівартість (Пв) 

визначається за формулою 
 

секціївитратпостійних
сумаФактична

КП рв  ; 

 

5) різниця між фактичною сумою постійних витрат і сумою, яка відно-

ситься на собівартість секції,  списується на збільшення або зменшення загаль-

ного результату по підприємству, внаслідок чого собівартість одиниці продук-

ції залишається стабільною, тобто не залежить від зміни обсягу діяльності. 

 

Приклад 6.1.1. Визначення фінансового результату за системою повних 

витрат. 

Визначити чистий прибуток, використовуючи метод повного розподілу 

витрат за наведеними даними (табл. 6.1).  Показники, яких бракує,  розрахувати 
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самостійно. Навести алгоритм визначення невідомих показників та прокомен-

тувати їх.  

 

Розв’язання 

1 етап. Собівартість реалізованої продукції = собівартість випущеної 

продукції + залишок готової продукції на початок кварталу – залишок готової 

продукції на кінець кварталу : 1110 + 220 – 80 = 1250 (грн). 

2 етап. Валовий прибуток = дохід від реалізації – собівартість реалізова-

ної продукції : 1500 – 1250 = 250 (грн). 

3 етап. Прибуток до оподаткування = валовий прибуток – комерційні 

(збутові) та адміністративні витрати : 250 – 100 = 150 (грн). 

4 етап. Податок на прибуток = прибуток до оподаткування • ставка по-

датку на прибуток : 150 • 0,25 = 37,5 (грн). 

5 етап. Чистий прибуток = прибуток до оподаткування – податок на при-

буток : 150 – 37,5 = 112,5 (грн). 
 

Таблиця 6.1 –  Економічні показники діяльності підприємства 

Показник Сума, грн. 

1. Дохід від реалізації 1500 

2. Залишок готової продукції на початок кварталу 220 

3. Собівартість випущеної продукції: 

а) змінні витрати виробництва; 

б) постійні витрати виробництва 

 

850 

260 

4. Залишок готової продукції на кінець кварталу 80 

5. Собівартість реалізованої продукції 1250 

6. Валовий прибуток 250 

7. Комерційні (збутові) та адміністративні витрати 100 

8. Прибуток до оподаткування 150 

9. Податок на прибуток 37,5 

10. Чистий прибуток 112,5 

 

Приклад 6.1.2. Розподіл спільних витрат у точці розподілу. Підприємст-

во виробляє шоколад (молочний і з горіховим наповнювачем). Усього викорис-
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товується для випуску 20 тис. літрів молочного шоколаду. З них 8 тис. л йде на 

молочний шоколад; 12 тис. л – на шоколад  з горіхами. Вихід плиток з 1 л : мо-

лочного шоколаду –  3 плитки; з горіхами – 3,5 плитки.  Вартість 1 плитки мо-

лочного шоколаду дорівнює  3 грн., шоколаду з горіхами – 3,5 грн. Спільні  

витрати на готування 20 000 л становлять 50 000 грн;  витрати на формування й 

упакування :  молочного шоколаду – 11 250 грн;  шоколаду з горіхами – 

23 750 грн. 

 

Розв’язання. Для розподілу спільних витрат застосуємо такі методи : 

• Метод натуральних одиниць, який  полягає в розподілі спільних витрат 

пропорційно фізичному обсягу одержуваних спільних продуктів : 

ставка (мол. шок) = 8 000 / 20 000 = 0,4.  

витрати на виробництво молочного шоколаду : 0,4•50000 = 20 000 грн; 

ставка (з горіхами) = 12 000 / 20 000 = 0,6. 

витрати на виробництво шоколаду з горіхами : 0,6• 50 000 = 30 000 грн. 

• Метод вартості продажів, який базується на розподілі спільних витрат 

пропорційно доходам від продажу кожного спільного продукту в точці розпо-

ділу : 

дохід від реалізації молочного шоколаду = 8 000• 3• 3 = 72 000 грн; 

дохід від реалізації шоколаду з горіхами = 12 000 • 3,5   3,5 =147 000 грн; 

загальний обсяг реалізації = 147 000+72 000 = 219 000 грн; 

ставка (мол. шок. ) = 72 000 / 219 000 = 0.3288; 

витрати на виробництво молочного шоколаду :  

0,3288•  50000 = 16 440 грн; 

ставка (з горіхами) = 147 000 / 219 000 = 0,6712; 

витрати на виробництво шоколаду з горіхами :  

0,6712 • 50 000 = 33 560 грн. 

• Метод чистої вартості реалізації (ЧВР), який полягає в тому, що роз-

поділ спільних витрат на продукт проводиться пропорційно питомій вазі чистої 

вартості реалізації окремого продукту в загальній сумі чистої вартості реаліза-

ції : 

 ЧВР = дохід від реалізації – прямі витрати по продукту 
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ЧВР для молочного шоколаду = 72 000  –  11 250 = 60 750 грн.  

ЧВР для шоколаду з горіхами  = 147 000  – 22 750 = 123 250 грн.  

ЧВР загальна  = 60 750 + 123 250 = 184 000 грн. 

ставка (мол. шок) = 60 750 / 184 000 = 0,33; 

витрати на виробництво молочного шоколаду : 0,33•50000 = 16 500 грн; 

ставка (з горіхами) = 123 250/ 184 000 = 0,67; 

витрати на виробництво шоколаду з горіхами : 0,33•50000 = 33 500 грн; 

 

6.2. Система  обліку і калькулювання  за змінними витратами  

 

Калькулювання собівартості продукції за змінними витратами («директ-

костинг») – це система управлінського обліку, яка базується на класифікації  

витрат на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами, місцями 

виникнення і носіями, облік результатів виробничої діяльності, а також аналіз 

витрат і результатів для прийняття управлінських рішень. 

«Директ-костинг» здійснюється на рівні прямих (змінних) витрат, а пос-

тійні витрати розглядаються як єдине ціле і не відносяться на конкретний вид 

продукції, а включаються до фінансового результату в період їх виникнення. 

Відповідно залишки незавершеного виробництва оцінюються за змінними  

витратами.  

Метод (система) «директ-костинг» має два варіанти: 

•  простий директ-костинг – заснований на використанні в обліку даних 

тільки про змінні витрати; 

•  розвинутий директ-костинг – до собівартості разом зі змінними витра-

тами включаються також прямі постійні витрати на виробництво та реалізацію 

продукції. 

Отже, основними особливостями простого директ-костингу є : 

1) класифікація витрат на змінні та постійні, що призвело до необхідності 

обліку та планування собівартості  продукції тільки в частині змінних витрат. 

Постійні ж витрати списують безпосередньо на  фінансові результати. За змін-

ною собівартістю оцінюються також залишки готової продукції та незавершене 

виробництво; 

2) розрахунок показника маржинального доходу. 
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Французька модель визначення чистого результату: 

1. Дохід від реалізації

2. (–) Змінна собівартість продукції

3. (=) Маржинальний дохід

4. (–) Постійні витрати періоду

5. (=) Результат (прибуток / збиток)

І етап

ІІ етап

 

 

Американська  модель визначення чистого результату: 

1. Обсяг реалізації

2. (–) Змінна виробнича собівартість проданих виробів

3. Виробнича маржа

4. (–) Змінні витрати на реалізацію

5. Торговельна маржа

6. (–) Постійні витрати

7. Результат-нетто

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

 

 

Метод  розвинутого директ-костингу передбачає, що  частина постійних 

витрат може бути віднесена прямо без умовного розподілу на відповідні виро-

би, їх групи, центри відповідальності, сегменти діяльності. 

Етапи розрахунку чистого доходу підприємства за методом розвинутого 

директ-костингу : 

І етап. Виручка від реалізації виробу – Змінна собівартість виробу = На-

півмаржа за виробом (маржинальний дохід І). 

ІІ етап. (–) Постійні витрати на виріб = Напівмаржа групи виробів (мар-

жинальний дохід ІІ). 

ІІІ етап. (–) Постійні витрати групи товарів = Напівмаржа місця виник-

нення витрат (маржинальний дохід ІІІ). 

ІV етап. (–) Постійні витрати місця виникнення витрат = Напівмаржа по 

підрозділу (маржинальний дохід ІV). 

V етап. (–) Постійні витрати підрозділу = Напівмаржа по підприємству 

(маржинальний дохід V). 

VІ етап. (–) Постійні витрати підприємства = Чистий результат. 
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Приклад 6.2. Визначення фінансового результату за системою «директ-

костинг». 

Визначити фінансовий результат підприємства, що займається виготов-

ленням та реалізацією мікрокалькуляторів за методом «директ-костинг».  Від-

повідь оформити у вигляді таблиці, маючи  такі дані (табл. 6.2): 
 

Таблиця 6.2 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства 

Показник Квітень 

Обсяг виробництва, шт. 1200 

Обсяг реалізації, шт. 1200 

Ціна за одиницю, грн 15 

Змінні витрати на одиницю, грн/шт.: 

▪ виробничі 

▪ на управління та збут 

 

7 

2 

Постійні витрати, грн: 

▪ виробничі 

▪ на управління та збут 

 

4000 

1200 

 

Розв’язання. Відповідь доцільно оформити у вигляді табл. 6.3. 

 

Таблиця 6.3 –  Звіт  про прибуток  

Показник Сума, грн 

 Дохід від реалізації 18 000 

Собівартість продукції 8 400 

Виробничий маржинальний дохід 9 600 

Змінні операційні витрати 2 400 

Загальний маржинальний дохід 7 200 

Постійні витрати 5 200 

Прибуток (збиток) підприємства 2000 

 

І етап. Дохід від реалізації виробу – Змінна виробнича собівартість реалі-

зованого виробу = виробничий маржинальний дохід :  

18 000 – 8 400 = 9600 (грн); 
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ІІ етап. Виробничий маржинальний дохід – змінні операційні витрати ре-

алізованої продукції = загальний маржинальний дохід:  

9 600 – 2•1 200 = 7 200 (грн); 

ІІІ етап. Прибуток (збиток) підприємства = загальний маржинальний до-

хід – постійні витрати:  

7 200 – 5 200 = 2000 (грн). 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 6 

 

1.1. На підприємстві з одного виду сировини виготовляють два види про-

дукції А і Б одночасно : продукту А виготовлено 1500 кг, продукту Б – 2000 кг. 

Ціна кожного з них дорівнює відповідно 10 грн і 15 грн. Поелементні витрати 

на виробництво кожного продукту за місяць становили по 9 000 грн, загальні 

адміністративні витрати – 6000 грн, та витрати на збут – 4000 грн. Визначити 

виробничу собівартість одиниці кожного виду продукції за умови, що вихід 

продукту А з 1 кг сировини становить  3 шт., а продукту Б  – 4 шт. 

1.2  Протягом  місяця виробляє і продає три види виробів (А, Б, В) за та-

ких умов (табл. 6.4): 

 

Таблиця 6.4 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства 

Показник 
Вироби 

А Б В 

Залишок на складі, шт. 4000 2000 1500 

Обсяг реалізації, шт. 10 000 3600 4000 

Обсяг виробництва, шт. 8000 2000 5000 

Матеріальні витрати, грн. 2400 2400 900 

Заробітна плата, грн. 3200 1200 600 

Інші змінні витрати виробництва, грн 6400 2400 1500 

Постійні витрати виробництва, грн 4000 3000 2100 

Постійні витрати управління, грн – 5100 – 

Змінні витрати управління та збуту, грн 3000 1440 800 

Витрати на рекламу, грн 2000 1080 400 

Ціна реалізації, грн 4,0 6,0 2,0 
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Використовуючи метод «директ-костинг» визначити фінансовий резуль-

тат від реалізації продукції. 

2.1 На основі наведених нижче даних (табл. 6.5) визначити невідомі по-

казники (тис. грн). 

Таблиця 6.5 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства 

Показник 
Варіант 

1 2 

Виручка від реалізації 120 480 

Запас готової продукції на початок місяця 15 60 

Запас НЗВ на початок місяця 8 50 

Витрати за місяць: 

а) прямі матеріальні витрати; 

б) пряма зарплата; 

в) виробничі накладні витрати  

 

28 

18 

42 

 

130 

54 

36 

Разом витрат - - 

Запас НЗВ на кінець місяця 13 68 

Собівартість готової продукції 83 - 

Запас готової продукції на кінець місяця 18 - 

Собівартість реалізованої продукції - 250 

Валовий прибуток - - 

 

Навести алгоритм визначення невідомих показників та прокоментувати 

їх. 

 

2.1  Використовуючи метод розвинутого «директ-костингу»,  визначити: 

а)  маржинальний дохід по підприємству; б) чистий дохід підприємства. 

Дані для розрахунків (грн) : 

1. Виручка від реалізації                92 160 

2. Амортизація обладнання та приміщення цеху         4 160 

3. Сировина та основні матеріали   25 410 
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4. Заробітна плата виробничих робітників  14 410 

5. Витрати на освітлення та опалення цеху   10 280 

6. Електроенергія на технологічні потреби  8600 

7. Поточний ремонт обладнання   3720 

8. Витрати на рекламу та реалізацію продукції  3200 

9. Адміністративні витрати      2600 

 

3.1 Підприємство протягом місяця виробляє і продає два види виробів А і 

Б  за певних умов (табл. 6.6). 

 

Таблиця 6.6 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства 

Показник 
Вироби 

А Б 

Залишок на складі, шт. 4000 2000 

Обсяг реалізації, шт. 10 000 3600 

Обсяг виробництва, шт. 8000 2000 

Матеріальні витрати, грн. 2400 2400 

Заробітна плата, грн. 3200 1200 

Інші змінні витрати виробництва, грн 6400 2400 

Постійні витрати виробництва, грн 4000 3000 

Постійні витрати управління, грн – 5100 

Змінні витрати управління та збуту, грн 3000 1440 

Витрати на рекламу, грн 2000 1080 

Ціна реалізації, грн 4,0 6,0 

 

Визначити  фінансовий результат від реалізації продукції методом повних 

витрат. 

 

3.2 Визначити чистий прибуток підприємства, використовуючи метод 

«директ-кост». Суми проставити у табл. 6.7 самостійно. 
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Таблиця 6.7 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства 

Показник Сума, грн 

Дохід від реалізації  

Залишок готової продукції на початок кварталу  

Собівартість випущеної продукції за квартал  

Залишок готової продукції на кінець кварталу  

Собівартість реалізованої продукції  

Виробничий маржинальний дохід  

Змінні збутові і адміністративні витрати  

Маржинальний дохід підприємства  

Постійні витрати підприємства  

Прибуток до оподаткування  

Податок на прибуток  

Чистий прибуток  

 

4.1 Виходячи з того, що у звітному періоді був як остаточний, так і ви-

правний брак, визначити втрати від браку за такими даними (грн) : 

1) нормативна собівартість остаточного (невиправного) браку 500 

2) утримання з винуватців браку     50 

3) оприбуткований металобрухт від браку     9 

4) виставлена претензія постачальнику     19 

5) витрати на виправлення виправного браку, у тому числі : 

• матеріалів  60 

• зарплати  85 

4.2 Підприємство протягом звітного періоду випускає 3 види продукції : 

А, Б, В. На основі інформації отриманої в системі обліку неповних (змінних) 

витрат зробити пропозиції стосовно оновлення асортименту продукції за пев-

них умов (табл. 6.8). 

До суми загальних постійних витрат входить 50 % змінних витрат. 

Визначити : 
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Таблиця 6.8 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства 

Вироби 

Обсяг 

вироб- 

ництва, шт. 

Прямі 

змінні ви-

трати 

Накладні 

витрати 

Собівар-

тість 
Виручка Прибуток 

н
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

у
сь

о
го

 

н
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о
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и
н

и
ц

ю
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сь

о
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о
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а 

о
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и
н

и
ц

ю
 

у
сь

о
го

 

н
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

у
сь

о
го

 

А 410 27  5    36    

Б 250 78  25    105    

В 150 5  1    7    

Разом            

 

1) фінансовий результат по кожному виробу за допомогою методу обліку 

неповних витрат; 

2) зробити пропозиції стосовно розміру загального фінансового результа-

ту при оптимізації асортименту. 
 

5.1 Виходячи з того, що прямі витрати на одиницю продукції становлять 

20 грн, а загальна сума очікуваних накладних витрат дорівнює 5000 грн, визна-

чити повну собівартість одиниці продукції. 

Відповідь відобразити у вигляді табл. 6.9. 
 

Таблиця 6.9 – Показники виробництва та реалізації продукції  

Випуск, 

од. 

Прямі затрати на 

одиницю, грн 

Накладні затрати на 

одиницю,  грн 

Повна собівартість 

одиниці,  грн/од 

10    

50    

100    

 

Навести алгоритм розрахунку та пояснити, за рахунок чого змінюється 

повна собівартість одиниці продукції. 
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5.2 Визначити чистий прибуток підприємства, використовуючи метод 

«директ-кост». Суми проставити у табл. 6.10 самостійно. 
 

Таблиця 6.10 – Показники виробництва та реалізації продукції  

підприємства 

Показник Сума, грн 

Дохід від реалізації  

Залишок готової продукції на початок кварталу  

Собівартість випущеної продукції за квартал  

Залишок готової продукції на кінець кварталу  

Собівартість реалізованої продукції  

Виробничий маржинальний дохід  

Змінні збутові і адміністративні витрати  

Маржинальний дохід підприємства  

Постійні витрати підприємства  

Прибуток до оподаткування  

Податок на прибуток  

Чистий прибуток  
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ТЕМА 7. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Податковий облік – це самостійна система обліку, яка призначена для ви-

явлення, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання й передачі інформа-

ції для визначення бази оподаткування та суми податкових зобов’язань шляхом 

складання первинної документації, податкових регістрів та податкової звітнос-

ті. 

Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому чи-

слі податковий агент, повинен сплатити до бюджету як податок або збір на під-

ставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством. 

У податковому обліку застосовуються чотири методи:  

1.  «Касовий» – окремі складові податкових зобов’язань змінюються в 

тому податковому періоді, коли кошти в оплату товарів (робіт, послуг) списані 

з рахунку платника (зараховані на рахунок) або видані з каси підприємства (на-

дійшли до каси). Застосовується : 

• при оплаті товарів за рахунок бюджетних коштів платниками єдиного 

податку – юридичними особами; 

• при відображенні доходів і витрат суб’єктів підприємницької діяльності 

– фізичних осіб, які застосовують загальну систему оподаткування.  

2. «За нарахуванням» – окремі складові податкових зобов’язань зміню-

ються в тому податковому періоді, в якому був відвантажений (оприбуткова-

ний) товар, надані (отримані) послуги або результати робіт незалежно від їх 

оплати. Застосовується при обліку операцій з податку на прибуток та акцизного 

збору. 

3. «За першою подією» – окремі складові податкових зобов’язань зміню-

ються в тому податковому періоді, в якому сталася перша з подій: від-

вантаження (оприбуткування) товарів або отримання (оплата) коштів. Застосо-

вується в обліку податку на додану вартість. 

4. «За останньою з подій» (за двома подіями) – окремі складові податко-

вих зобов’язань змінюються в тому податковому періоді, в якому сталася заве-

ршальна  подія. Застосовується при обліку операцій з податку на прибуток та 

ПДВ (пункт 137.6 та пункт 187.2 Податкового кодексу України (ПКУ)). 



 

 55 

Приклад 7.1.  Визначення податкових зобов’язань. 

• У січні поточного року підприємство А : 

1) відвантажило продукцію (ПрС) підприємству Б на суму  

12 000 грн, у тому числі ПДВ 2 000 грн;  

2) отримало передплату (ПС) від підприємства  С – 3 600 грн, у тому чи-

слі ПДВ. 

• У лютому поточного року підприємство А : 

1) здійснило передплату за сировину (ПсЛ) підприємству Д на суму 

6 000 грн, у тому числі  ПДВ 1 000 грн; 

• У березні поточного року підприємство А : 

1) отримало від підприємства Б оплату за продукцію  12 000 грн; 

2) відвантажило продукцію підприємству  С на суму 3 600 грн;  

3) отримало від підприємства  Д сировину на 6 000 грн. 

 

Розв’язання.  Оскільки метою завдання є визначення податку на прибуток, 

то використаємо метод податкового обліку «за нарахуванням».  

У податковому обліку господарські операції відобразяться у табл. 7.1, 7.2. 
 

Таблиця 7.1 – Визначення величини доходів підприємства А 

№ 

п/п 

Документ/ 

дата 

Господарська   

операція  

Сума, грн Сума, що включа-

ється у дохід, грн 

ПДВ, грн 

1 ТТН/січень Відвантаження продук-

ції підприємству Б 

12 000 10 000 

 

2 000 

2 ТТН/березень Відвантаження продук-

ції підприємству  С 

3 600 3 000 600 

усього  - 15 600 13 000 2 600 

Примітка: ТТН – товарно-транспортна накладна 

 

Таблиця 7.2 – Визначення величини витрат підприємства А 

№ 

з/п 

Документ/ 

дата 

Господарська   

операція  

Сума, грн Сума, що включа-

ється у витрати, 

грн 

ПДВ, грн 

1 ТТН/березень Отримання від підпри-

ємства Д сировини 

6 000 5 000 1 000 

Усього  - 6 000 5 000 1 000 
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Прибуток підприємства = доходи – витрати =  13 000 – 5 000 = 8 000 грн. 

Податкові зобов’язання підприємства з податку на прибуток = прибуток • 

ставка податку на прибуток = 8 000 • 0,19 = 1 520 грн. 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 7 

 

Для свого варіанта вихідних даних проведіть розрахунок податкових зо-

бов’язань, використовуючи метод «за останньою з подій» : 

Показник Варіанти 

1 2 3 4 5 

ПрС 18 000 24 000 21 600 15 600 16 800 

ПС 4 200 6 000 5 400 3 900 4 800 

ПсЛ 8 000 9 000 8 400 6 600 7 200 
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ТЕМА 8.  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Податкова декларація, розрахунок (далі – податкова декларація) –

документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, 

встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата 

податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахо-

ваного (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб і про суми 

утриманого та/або сплаченого податку. 

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, 

визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 ПКУ.  

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові рек-

візити і відповідати нормам та змісту, відповідних податку та збору.  

Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма по-

даткової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений Кодек-

сом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.  

Податкова декларація повинна містити такі обов’язкові реквізити:  

• тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий);  

• звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація;  

• звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розра-

хунку);  

• повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків  

згідно з реєстраційними документами; 

• код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підпри-

ємств та організацій України або податковий номер;  

• реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та 

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмов-

ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника по-

датків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 

мають відмітку у паспорті);  

• місцезнаходження (місце проживання) платника податків;  

• найменування органу державної податкової служби, до якого подається 

звітність;  

• дату подання звіту (або дату заповнення – залежно від форми);  
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• ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових 

осіб платника податків;  

підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платни-

ка податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку (за наявно-

сті). 

Податкова декларація повинна бути підписана:  

• керівником платника податків або уповноваженою особою, а також осо-

бою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової 

декларації до органу державної податкової служби;  

• фізичною особою – платником податків або його законним представни-

ком;  

• особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання 

податкової декларації, згідно із договором про спільну діяльність або угодою 

про розподіл продукції.  

Податкова декларація подається до податкового органу у двох при-

мірниках. Один екземпляр декларації  повертається платнику з відміткою поса-

дової особи податкового органу про дату її прийняття. Підпис посадової особи 

податкового органу має бути засвідчений печаткою. Підприємці, що працюють 

без печатки, проставляють на податковій звітності букви «б. п.» 

Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ 

строки органу державної податкової служби:  

• за календарний місяць (у тому числі в разі сплати місячних авансових 

внесків) – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним 

днем звітного (податкового) місяця;  

• календарний квартал або календарне півріччя (у тому числі в разі сплати 

квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, 

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу 

(півріччя);  

• календарний рік, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 

49.18.5 цього пункту – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року;  

• календарний рік для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 

травня року, що настає за звітним. 
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Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли об-

робку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і 

балансів, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер 

 підприємства, установи. Видача первинних документів, облікових регістрів, 

бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи 

працівникам інших структурних підрозділів може провадитися тільки за рішен-

ням головного бухгалтера. 

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визна-

чених у пункті 44.1 ПКУ, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі ор-

гани, протягом  не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для 

складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання – з 

передбаченого ПКУ граничного терміну подання такої звітності. 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 8 

 

1. Декларацію з податку на прибуток за I квартал 2012 року відіслали по-

штою 25 квітня. 10 травня надійшло повідомлення податкового органу про не-

подання податкової декларації у встановлені строки. У повідомлені зазначено 

штраф, який необхідно сплатити. Чи правильними є дії підприємства та подат-

кових органів? 

 

2. Під час податкової перевірки на підприємстві був встановлений факт 

навмисного знищення податкової звітності. Податкові органи застосували до 

підприємства санкції у сумі 100 неоподатковуваних мінімумів. Оцініть прави-

льність дій податкових органів. 

 

3. Платник ПДВ, у якого обсяг операцій за останні 12 календарних міся-

ців склав 250 тис. грн, обрав квартальний звітний  (податковий) період подання 

податкової декларації. Декларація за II квартал 2012 року була подана 20 серп-

ня. Чи правильними є дії платника податку? 
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4. У 2012 році студент  навчався в університеті та оплатив вартість на-

вчання (є договір, квитанція про оплату). Які документи слід подати до ДПІ, 

щоб отримати податковий кредит? Чи можна подати декларацію для отримання 

податкового кредиту після 1 квітня звітного року? 

 

5. При заповненні податкової декларації за 2012 рік підприємство припу-

стилося помилки : адміністративні витрати були завищені. Проте визначена в 

розрахунку сума податку була встановлена правильно, сплачена вчасно та в  

повному обсязі. Уточнююча декларація була подана після граничного строку 

сплати податків. Чи правомірні дії податкових органів щодо застосування в 

цьому разі штрафних санкцій до підприємства? 
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ТЕМА 9.  ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА 

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

 

9.1. Облік доходів та витрат 

Доходи – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльнос-

ті, отримана (нарахована) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній 

або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шель-

фі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами. 

Доходи і витрати підприємства відображаються у декларації з податку на 

прибуток підприємства (ДПП) (зразок декларації наведено у додатку В). 

У рядку 02 ДПП відображаються доходи від звичайного продажу това-

рів/робіт/послуг, а також від продажу зв’язаним особам. Зв’язаними фізичними 

особами є фізичні особи або члени їх сімей, що здійснюють контроль над плат-

ником податку. Під контролем розуміються дії, спрямовані на встановлення, 

зміну або зупинення правових дій.  

При продажу зв’язаним особам дохід визначається виходячи з такого: 

а) зі звичайної ціни без ПДВ, якщо вона перевищує договірну; 

б)  договірної ціни без ПДВ, якщо вона перевищує звичайну. 

У рядку 03 ДПП відображаються інші доходи, які для підприємства в ос-

новному включають: 

1) доходи від операцій з валютними цінностями, що складаються : 

• з доходу від продажу іноземної валюти, що дорівнює сумі гривень, 

отриманих від такої реалізації; 

• доходу від перерахунку іноземної валюти. При цьому дохід включає: 

а) позитивну різницю між результатом перерахунку та балансовою вар-

тістю валюти; 

б) позитивну різницю від перерахунку дебіторської заборгованості в іно-

земній валюті; 

в) від’ємну різницю від перерахунку кредиторської заборгованості в іно-

земній валюті. 

2) доходи від операцій з основними засобами та нематеріальними актива-

ми, включаючи дохід від продажу основних засобів; 
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3) доходи від безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отрима-

них товарів, що включають : 

• доходи від безповоротної фінансової допомоги: 

а) суму, що отримана за договором дарування або іншим договором, що 

не передбачає повернення коштів; 

б) суму кредиторської заборгованості зі строком позивної давнини, що 

закінчився; 

в) суму кредиту, наданого без встановленого строку повернення; 

г) зворотної фінансової допомоги, якщо на кінець звітного періоду вона 

залишилась неповерненою; 

• доходи від безоплатно отриманих товарів/робіт/послуг; 

4) інші доходи: 

а) держмито, яке відповідач відшкодував позивачу за рішенням суду; 

б) сума отриманих штрафів, пені, неустойок; 

в) сума страхового відшкодування за застрахованими збитками; 

г) інші доходи. 

Витрати –  сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, мате-

ріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господар-

ської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань,  

внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу 

за рахунок його вилучення або розподілу власником). 

У рядку 05 ДПП відображаються витрати  від звичайного продажу това-

рів/робіт/послуг 

У рядку 06.04  ДПП відображаються інші витрати, які включають: 

1) витрати  від операцій з валютними цінностями, що складаються : 

▪ з витрат  від продажу іноземної валюти, що дорівнюють її балансовій 

вартості; 

▪ позитивної різниці  від перерахунку кредиторської заборгованості в іно-

земній валюті; 

▪ від’ємної  різниці  від перерахунку дебіторської заборгованості в іно-

земній валюті; 
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▪ від’ємної різниці з перерахунку балансової вартості іноземної валюти на 

кінець звітного періоду; 

2) витрат на оплату послуг банка за операціями з валютними коштами; 

3) витрат від операцій з основними засобами та нематеріальними актива-

ми. 

 

9.2. Облік амортизації основних засобів 

 

Основні засоби –  матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копа-

лин наданих у користування ділянок надр, що призначаються платником подат-

ку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість 

яких перевищує 2500 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або мо-

ральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) 

яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операцій-

ний цикл, якщо він довший за рік). Матеріальні активи, ціна яких менша ніж 

2500 грн,  обліковуються в податковому обліку як запаси. (стаття 14, п.п. 1.138 

ПКУ). 

Група об’єкта амортизації і строк корисного використання надано у 

табл. 9.1. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких 

методів:  

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням 

вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних 

засобів;  

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визна-

чається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або 

первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 

амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється так : 

 

Річна норма амортизації (%) = 1 –  
n
√(ліквідаційна вартість / первісна вартість) 

 

де n – кількість років експлуатації. 
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Таблиця 9.1 – Група об’єкта амортизації і строк корисного використання 

Групи об’єкта амортизації Мінімальний 

строк екс-

плуатації 

група 1 – земельні ділянки - 

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будів-

ниц. 

15 

група 3– будівлі, 20 

споруди, 15 

передавальні пристрої 10 

група 4 – машини та обладнання 5 

з них: 

електронно-обчислювальні машини; інші машини для автоматичного обро-

блення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку ін-

формації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати 

на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються не-

матеріальним активом); інші інформаційні системи; комутатори; маршру-

тизатори; модулі; модеми; джерела безперебійного живлення та засоби їх 

підключення до телекомунікаційних мереж;  телефони (в тому числі стіль-

никові); мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 грн 

 

2 

група 5 – транспортні засоби 5 

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 

група 7 – тварини 6 

група 8 – багаторічні насадження 10 

група 9 –  інші основні засоби  12 

група 10 – бібліотечні фонди - 

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи - 

група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди 5 

група 13 – природні ресурси - 

група 14  – інвентарна тара 6 

група 15 – предмети прокату 5 

група 16 – довгострокові біологічні активи 7 

 

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума  

амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок 

звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації 

та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного 

використання об'єкта і подвоюється. Метод прискореного зменшення залишко-

вої вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів ос-
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новних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні 

засоби); 

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добу-

ток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний 

коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця 

строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років 

його корисного використання;  

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добу-

ток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої став-

ки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, 

яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг). 

Є певні особливості застосування відповідних методів: 

 метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується 

до групи 4, 5; 

 прямолінійний або виробничий метод – групи 9, 12, 14, 15; 

 50/50, 100 % – малоцінні необоротних матеріальні активи  бібліоте-

чні фонди. 

 амортизація не нараховується – групи 1, 13. 

 

Ремонт  та поліпшення об’єктів основних засобів 

Сума витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням (модернізація, мо-

дифікація, добудова, дообладнання, реконструкція) об’єкта в розмірі, що пере-

вищує 10 %  сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підля-

гають амортизації, на початок звітного податкового року відноситься на об’єкт 

основних засобів, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення. Сума ви-

трат, що не перевищує 10 % ,  відноситься до витрат того звітного податкового 

періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені.  

 

Продаж  об’єктів основних засобів 

За умови продажу  об’єкта ОЗ сума перевищення доходів від продажу над 

балансовою вартістю окремих об’єктів ОЗ та нематеріальних активів вклю-

чається до доходів, а сума перевищення балансової вартості над доходами від 
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такого продажу – до витрат. У разі ліквідації ОЗ у звітному періоді збільшуємо 

витрати на суму залишкової вартості ОЗ. 

 

Приклад 9.1. Складання декларації з податку на прибуток підприємст-

ва.  

Розрахунок доходу (Р. 01)  

• Р. 02 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) підприємство отримало передплату за виконану роботу (П*) у сумі 

374 400 грн (ПДВ 62 400 грн). Підписано акт на виконання роботи на суму 

12 000 грн  (ПДВ 2 000 грн), оплата  отримана. 

б) підприємство також реалізувало зв’язаній особі за грошові кошти : 

- товари на 6000 грн (ПДВ 1000 грн). Звичайна ціна 8400 грн; 

 - товари на 2400 грн (ПДВ 400 грн). Звичайна ціна 1700 грн. 

• Р. 03 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) підприємство продало валюту (В*)  у сумі 10 000 дол. Курс НБУ 

5,2 грн/дол. на дату продажу; 

б) на кінець звітного періоду на рахунках підприємства є валюта : 

1) 5 000 євро, курс НБУ на останній день 4, 87 грн/євро. Балансова  

вартість валюти 23 500 грн.  

2) 30 000 дол., курс НБУ на останній день 5, 33. Балансова вартість  

валюти 159 000 грн; 

в) на кінець звітного періоду у підприємства нараховувалася заборгова-

ність з іноземної валюти :  

1) дебіторська  (за відвантажені товари)  10 000 євро, курс НБУ на остан-

ній день 4, 87 грн/євро. Балансова вартість валюти 48 600 грн; 

2 ) кредиторська  (за отриману передплату)  2 000 дол., курс НБУ на 

останній день 5,33 грн/євро. Балансова вартість валюти 10 800 грн; 

г) підприємство реалізувало : 

– основні засоби III групи за 72 000 грн, у тому числі ПДВ 12 000 грн. Ба-

лансова  вартість об’єкта (БВ*) 50 000 грн; 

– основні засоби V групи за 24 000 грн, у тому числі ПДВ 4000 грн. Ба-

лансова вартість об’єкта 20 000 грн; 
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– нематеріальні активи за 18 000 грн, у тому числі ПДВ 3000 грн, балан-

совою вартістю 12 000 грн. 

д) підприємство одержало безповоротну фінансову допомогу 5 000 грн. та 

безповоротно товари на суму 1 200 грн, у тому числі ПДВ. У поточному квар-

талі закінчився  строк позову за кредиторською заборгованістю за товари на 

6 000 грн. За угодою зберігання підприємство отримало ТМЦ на 5 000 грн, і в 

цьому ж кварталі безповоротно використало їх частину на суму 1 000  грн. 

Розрахунок витрат (Р. 04) 

• Р. 05 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) підприємство перерахувало оплату постачальнику за отриману сирови-

ну (ПС*)  на суму 48 000 грн, у тому числі ПДВ 8000  грн, та отримало матеріа-

ли на суму 8 400 грн, у тому числі ПДВ 1 400 грн; 

б) підприємство придбало у зв’язаної особи матеріали : 

– на 24 000 грн, у тому числі ПДВ 4000 грн. Звичайна  ціна 21 600 грн; 

– на 6 000 грн, у тому числі ПДВ 1000 грн. Звичайна ціна 8 400 грн; 

в) підприємство отримало акт, але не оплатило послуги, що пов’язані з 

господарською діяльністю на суму 6 000 грн, у тому числі ПДВ 1 000 грн, а та-

кож перерахувало аванс за послуги 2 400 грн, у тому числі ПДВ 400 грн; 

г) балансова вартість реалізованої  валюти 51 тис. грн; 

д) основна зарплата персоналу (ЗП*) нарахована  у розмірі 8 200 грн та 

виробничі відрахування на соціальне страхування (38 % від зарплати). 

• Р. 06.3 Декларації з податку на прибуток підприємства  

а) нараховані витрати на рекламу 500 грн; 

• Р. 06.4 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) у підприємства на балансі на кінець кварталу була  нарахована забор-

гованість в іноземній валюті : 

1) дебіторська (за відвантажені товари) 10 000 руб., курс НБУ на останній 

день 0, 18 грн/руб. Балансова вартість валюти 1  900 грн; 

2) кредиторська (КЗ*) (за отриману передплату)  300 000 руб., курс НБУ 

на останній день 0, 18 грн/руб. Балансова вартість валюти 53 500 грн; 

б) підприємство реалізувало НМА за  4 200 грн, у тому числі ПДВ  

700 грн. Балансова вартість 5 000 грн; 
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в) придбано і введено в експлуатацію станок, розрахований на вироб-

ництво 500 000 деталей. Вартість придбання станка склала 310 000 грн. Вста-

новлений підприємством строк експлуатації станка – 5 років, визначена 

ліквідаційна вартість – 11 800 грн.  

Р. 16 Декларації з податку на прибуток підприємства – величина податку  

на прибуток. 

Розв’язання. 

Розрахунок доходу (р. 01)  

• Р. 02 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) дохід = 312 000 + 10 000 = 322 000 грн; 

б) дохід = 7 000 + 2 000 = 9 000 грн. 

• Р. 03 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) дохід =  10 000 • 5,2 = 52 000 грн; 

б) дохід = (5 000 • 4,87 – 23 500) + (30 000 • 5,33 – 159 000) = 1 750 грн; 

в) дохід = (10 000 • 4,87 – 48 600) + │ 2 000 • 5,33 – 10 800 │ = 240 грн; 

г) дохід = (72 000 – 12 000 – 50 000) + (20 000  – 4 000 – 20 000) + (18 000 – 

 –3 000 – 12 000) = 13 000 грн; 

д) дохід = 5 000 + 6 000 + 1 200 + 1 000 = 13 200 грн; 

Всього  доходу (р. 01 Декларації) : 322 000 + 9 000 + 52 000  + 1 750  +  

+ 240  + 13 000 + 13 200 = 411 190 грн. 

Розрахунок витрат (р. 04): 

• Р. 05 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) витрати = 40 000 + 7 000  = 47 000 грн; 

б) витрати = 18 000 + 5 000  = 23 000 грн; 

в) витрати = 6 000 – 1000 = 5 000 грн; 

г) витрати = 51 000 грн; 

д) витрати = 8 200 + 8 200 • 0,38 = 11 316 грн; 

• Р. 06.3 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

Витрати = 500 грн; 

• Р. 06.4 Декларації з податку на прибуток підприємства : 

а) витрати = │10 000 • 0,18 – 1 900│ + (300 000 • 0,18 – 53 500)  = 600 грн; 

б) витрати = │4  200 – 700 – 5000│= 1 500 грн; 

в) витрати = 4 970 грн. 
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Річна сума амортизації визначається шляхом ділення суми, що амортизу-

ється, на очікуваний період експлуатації (використовується прямолінійний ме-

тод). У даному прикладі : 

амортизаційна вартість  станка : 298 200 грн (310 000 – 11 800); 

річна амортизація  : 59 640 грн  (298 200 / 5); 

амортизація за місяць : 4 970 грн  (59 640 / 12). 

Всього  витрат  (р. 04 Декларації) : 47 000 + 23 000 + 5 000 + 51 000 +  

+ 11 316 + 500 + 600+ 1 500 + 4 970 = 144 886 грн. 

Об’єкт  оподаткування від усіх видів діяльності (р. 07 Декларації) : 

411 190 – 144 886 = 266 304 грн. 

Податок на прибуток (р. 16 Декларації) :    267 804 • 0,19 = 50 598 грн. 

Приклад  складання  декларації  з податку  на прибуток підприємства на-

ведено в додатку Б. 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 9 

 

Для свого варіанта вихідних даних проведіть розрахунок  податку на при-

буток підприємств та заповніть відповідну декларацію :  

Показник Варіанти  

1 2 3 4 5 

П 360 000 390 000 378 000 366 000 384 000 

В 11 000 11 500 12 000 10 500 12 500 

БВ 55 000 45 000 47 000 51 000 61 000 

ПС 46 800  60 000 54 000 56 400 59 400 

ЗП 8 000 9 800 8 450 8 140 9 000 

КЗ 31 000 28 000 29 000 32 000 31 500 
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ТЕМА 10.  ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА 

ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 

Якщо  загальна сума від здійснення операцій з постачання това-

рів/робіт/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням 

локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) протягом 

останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 грн (без ураху-

вання ПДВ), то особа зобов’язана зареєструватися як платник податку на дода-

ну вартість в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням 

(місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 ПКУ, 

крім особи, яка є платником єдиного податку. 

У разі обов'язкової реєстрації реєстраційна заява подається до органу 

державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що на-

стає за місяцем, в якому вперше був досягнутий обсяг оподатковуваних опера-

цій на суму 300 000 грн.  

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку або особи, яка 

відповідає вимогам, визначеним підпунктом 6 пункту 180.1, реєстраційна заява 

подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 кален-

дарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться 

платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку подат-

кових накладних.  

У разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передба-

чає сплати податку на загальну систему оподаткування з початку календарного 

року, реєстраційна заява має бути подана не пізніше 10 січня цього календарно-

го року; у разі якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, 

реєстраційна заява подається одночасно з поданням заяви про відмову від  

застосування спрощеної системи оподаткування. 

Базою оподаткування операцій з продажу товарів/робіт/послуг є договір-

на вартість з урахуванням акцизного збору, інших податків та зборів (крім 

ПДВ), що включені в ціну товару, робіт, послуг. 

Ставки ПДВ: 

1) податок розраховується за ставкою 20 % від бази оподаткування та 

додається до ціни товарів/робіт/ послуг; 

2) податок за ставкою 0 % застосовується до операцій : 
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а) з продажу товарів/робіт/послуг за межі України (експорт). Товари вва-

жаються вивезеними, якщо їх вивіз підтверджено правильно оформленою ван-

тажною  митною декларацією (ВМД); 

б) продажу товарів робіт, послуг на території  України у : безмитних ма-

газинах, зонах митного контролю, а також з продажу молока та м’яса сільсько-

господарських виробників безпосередньо переробним підприємствам. 

Об’єктом оподаткування з ПДВ є операції : 

1) з продажу товарів/робіт/послуг  на території України; 

2) ввозу товарів/робіт/послуг на митну територіюУкраїни; 

3) вивозу товарів/робіт/послуг за територіюУкраїни. 

Не є об’єктом оподаткування з ПДВ наступні операції: 

1) випуск цінних паперів, грошових знаків; 

2) передача майна в оренду; 

3) послуги зі страхування; 

4) інкасаторські послуги, розрахунково-касове обслуговування, на-

дання кредитів; 

5) держпослуги (отримання ліцензій, сертифікатів, реєстрацій); 

6) виплата зарплат, пенсій, стипендій; 

7) безоплатна передача об’єктів державної власності в комунальну, а 

комунальної – в державну.  

Операції, що звільнені від оподаткування ПДВ : 

1) продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування через молочні 

кухні; 

2) продаж, підписка, доставка періодичних видань вітчизняного виро-

бництва. Продаж книг, зошитів та підручників вітчизняного виробництва; 

3) послуги з надання вищої, середньої та початкової освіти (за перелі-

ком КМУ); 

4) надання послуг з охорони здоров’я (за переліком КМУ); 

5) послуги з доставки пенсій населенню; 

6) послуги з реєстрації актів громадського стану; 

7) продаж лікарняних засобів та виробів медичного призначення, що 

зареєстровані в Україні; 

8) послуги державних служб зайнятості та архівних установ; 
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9) надання благодійної допомоги (безоплатна передача товарів, робіт, 

послуг). Не звільняються від оподаткування операції з надання благодійної до-

помоги у вигляді передачі товарів, робіт, послуг, які у подальшому  будуть ви-

користані у підприємницькій діяльності; 

10) постачання та ввезення на митну територію України товарів/послуг, 

передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських 

установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні; 

11) ввезення на митну територію України культурних цінностей за ко-

дами згідно з УКТ ЗЕД. 

Для відображення операцій щодо податку на додану вартість здійснюєть-

ся облік податкового зобов’язання і податкового кредиту. 

Податкове зобов’язання  – загальна сума ПДВ, одержана (нарахована) 

платником податку в звітному (податковому) періоді. 

Податковий кредит – сума, на яку платник ПДВ має право зменшити по-

даткове зобов'язання звітного (податкового) періоду. 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, 

чи такі товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях 

у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податко-

вого періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані 

операції протягом такого звітного податкового періоду.  

Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необорот-

ні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом 

оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені 

(нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до 

податкового кредиту зазначеного платника.  

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного  

бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця 

між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою 

податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.  

При позитивному значенні суми така сума підлягає сплаті (перерахуван-

ню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.  

При від’ємному значенні суми така сума враховується у зменшення суми 

податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
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а в разі відсутності податкового боргу – зараховується до складу податкового 

кредиту наступного звітного (податкового) періоду.  

 

Приклад 10. 1.  Розрахунок ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.  

Підприємство «Альфа» виготовляє товари народного споживання. Зага-

льний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами 

становив 180 тис. грн, з них експортовано товарів на 60 тис. грн. У цьому ж  

звітному періоді сплачено вартість сировини і матеріалів за контрактними ці-

нами на 60 тис. грн, з яких матеріали на суму 24 тис. були використані для ви-

робництва товарів на експорт, а решта − на виробництво товарів, реалізованих 

на території України. У попередньому звітному періоді були задекларовані то-

вари, які передбачалося експортувати, але які не були експортовані, а були реа-

лізовані на території України на суму 30 тис. грн. Крім того, у звітному періоді 

були повернуті неякісні товари на суму 36 тис. грн (контрактна ціна), які були 

реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному пе-

ріоді. Необхідно : 

• скласти податкові накладні (ПН) та  реєстр отриманих та виданих ПН; 

• визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету у звітному періоді; 

• скласти декларацію з ПДВ. 

Розв’язання. Приклад складання податкової накладної наведено на рис. 

10.1, реєстр отриманих та виданих податкових накладних  – у табл. 10.1,  прик-

лад визначення  ПДВ – у декларації (додаток В). 

Так, відповідно представленої інформації, маємо : 

• податкове зобов’язання : (180 – 60) /6 = 20 тис. грн; 

• податковий кредит :  (60 – 24) /6  = 6 тис. грн; 

• коригування  величини податкових зобов’язань: 30 – 36 = - 6/6 = 

- 1 тис. грн; 

• сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету у звітному періоді :  

 

податкове зобов’язання – податковий кредит +/– коригування величини 

податкових зобов’язань :  20  – 6 – 1 = 13 тис. грн, 

 

або згідно з  реєстром отриманих та виданих податкових накладних : 

25 000 – 12 000 = 13 тис. грн. 
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Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 10 
 

Для свого варіанта вихідних даних провести розрахунок суми ПДВ, яку 

підприємство повинне сплатити до бюджету. 

1. Магазин  «Вересень» торгує товарами для школярів. Протягом квітня 

магазином було придбано товарів за контрактними цінами на суму 36 тис. грн, 

в тому числі  канцприладдя − на суму 30 тис. грн, учнівських зошитів − на суму 

3 тис. грн, підручників вітчизняного виробництва − на суму 3 тис. грн.  Крім 

того, було придбане торговельне обладнання за контрактною ціною в сумі  

6 тис. грн, яке використовується для торгівлі пільговими товарами. Покупне 

канцприладдя було реалізоване у квітні за продажною ціною на суму 

42 тис. грн, зошити − на суму 3,6  тис. грн, а підручники − на суму 4,2  тис. грн. 
 

2. Підприємство «Омега» випускає промислову продукцію, а також вико-

нує роботи за рахунок інвесторів з будівництва житла для військовослужбовців. 

У вересні загальний обсяг реалізації за контрактними цінами становив 

90 тис. грн, в тому числі експорт продукції власного виробництва дорівнював  

30 тис. грн. Обсяг будівельно-монтажних робіт становив 39 тис. грн. У вересні 

було сплачено постачальникам вартість придбаних матеріалів  за контрактними 

цінами  на 30 тис. грн, з яких матеріали на суму 6 тис. грн були використані на 

виробництво експортної продукції, а на суму 10 тис. грн − на будівельно-

монтажні роботи. У вересні були введені основні засоби на суму 9 тис. грн, які 

використовуються на виконання будівельно-монтажних робіт. 
 

3. Виробниче підприємство «Світло шахтаря» за звітний період провело 

такі операції : 

▪ отримана імпортна сировина для виробничих потреб на суму  

16 000 дол.,  в тому числі ПДВ (курс НБУ – 8  грн за 1 дол.); 

▪ придбало матеріалів в межах України на суму 112 000 грн, в тому числі 

ПДВ; 

▪  зробило  ремонт даху цеху на суму 2 400  грн, в тому числі ПДВ; 

▪ реалізувало готової продукцію на суму 500 000 грн (без ПДВ); 4 % гото-

вої продукції  було реалізовано на експорт. 
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4. Виробниче підприємство «Світло шахтаря» за звітній період провело 

такі господарські операції : 

▪  придбало імпортну сировину для виробничих потреб на суму  

28 000 дол.  в тому числі ПДВ (курс НБУ – 8  грн за 1 дол.); 

▪ придбало матеріалів в межах України на суму 18 000 грн, в тому  

числі ПДВ; 

▪  зробило ремонт даху цеху на суму 1 200  грн, в тому числі ПДВ; 

▪  реалізувало готової продукції на суму 100 000 грн (без ПДВ); 10 % го-

тової продукції  було реалізовано на експорт. 
 

5. На підприємстві «Рост» за звітний період здійснено такі господарські 

операції : 

а) придбано товарно-матеріальні цінності на 20  тис. грн (без ПДВ); 

б) виконано будівельні роботи будівельними організаціями на суму 

5 тис. грн (без ПДВ); 

в) отримано сировину по бартеру на суму 16  тис. грн (без ПДВ). 

г) реалізовано продукцію на суму 30 тис. грн (без ПДВ). 
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ТЕМА 11.  ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З АКЦИЗНОГО 

ЗБОРУ 

 

Акциз  – один з видів непрямого податку переважно на товари масового 

вжитку (цигарки, алкогольні напої, сіль, сірники, автомобілі, холодильники, 

парфумерія тощо). 

Об’єктом оподаткування акцизним збором є: 

• обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продук-

ції), в тому числі з давальницької сировини шляхом їх продажу, обміну на інші 

товари (продукцію/роботи/послуги), безплатної передачі товарів (продукції) 

або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів 

(продукції), виготовленої з давальницької сировини; 

• обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного спожи-

вання, промислової переробки (крім оборотів із реалізації (передачі) для вироб-

ництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників; 

• митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, переси-

лаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товаро-

обмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою. Митна 

вартість є базою для обчислення податків і зборів, що справляються митницею. 

Відомості про митну вартість товарів та інших предметів, переміщуваних через 

митний кордон, декларанти заявляють під час декларування відповідно до пра-

вил, що діють в Україні. Вони повинні ґрунтуватися на достовірній, кількісно 

визначеній і документально підтвердженій інформації. Податкове навантажен-

ня на ввезення (вивезення) продукції в Україну (з України), що забезпечується 

митницею відповідно до кожного податку або збору, можна описати такою фо-

рмулою : 
 

П = Б • С, 

 

де П – сума податку (збору), що підлягає сплаті; Б – база оподаткування, що 

ґрунтується на митній вартості або на фізичних показниках товару; С – ставка 

податку (збору). 

Відповідно  до ПКУ (ст. 215) до підакцизних товарів належать : 

▪ спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 
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▪ тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

▪ нафтопродукти, скраплений газ; 

▪ автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли. 

Акцизний збір не справляється при реалізації таких підакцизних товарів 

(продукції) : 

• на експорт за іноземну валюту; 

• легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата 

вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легко-

вих автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція 

тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; 

• продукції, набутої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл 

продукції, при вивезенні з митної території України. 

Крім того, ст. 215 ПКУ регламентує порядок встановлення ставок акциз-

ного збору. Акцизний збір обчислюється : 

а) за ставками у процентах до обороту продажу : 

• товарів, що реалізуються за вільними цінами,  виходячи з їхньої вартості 

за цінами без урахування торговельних знижок, а також сум податку на додану 

вартість. При закупівлі імпортних товарів оподаткований оборот визначається 

виходячи з їх митної вартості. При визначенні вказаної вартості іноземна валю-

та перераховується у національну валюту України за курсом Національного  

банку України, що діє на день подання митної декларації. 

б) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) : 

• ставки акцизного збору є єдиними на всій території України; 

• суми акцизного збору з ввезених на територію України товарів зарахо-

вуються до державного бюджету, а з товарів, вироблених в Україні – до місце-

вого бюджету за місцем їх виробництва і до державного бюджету у співвідно-

шеннях, установлених Верховною Радою України. 

Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному 

місяцю.  

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на мит-

ній території України, та імпортер алкогольних напоїв і тютюнових виробів по-

дає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду, органу державної подат-
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кової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного по-датку за формою, 

затвердженою наказом ДПАУ від 24 грудня 2010 року № 1030. 

Ставки акцизного збору наведено у додатку Д. 

Приклад  11.1. Розрахунок суми акцизного збору, що підлягає сплаті до 

бюджету. 

На територію України імпортовано новий легковий автомобіль з бензи-

новим двигуном 1,2 л, вартістю 20 000 євро. Курс валют : 1 євро = 10 грн. 

Митна  вартість становить : 20 000 євро • 10 грн  = 200 000 грн. 

Ввізне мито становить 10 % від митної вартості  : 20 000 грн. 

Акцизний збір для бензинового двигуна об’ємом 1,2 л дорівнює 0,03 євро 

за 1 см
3
, що складає 1 200 куб.см

3
 • 0,03 євро = 36 євро = 360 грн. 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 11 

 

Для свого варіанта вихідних даних провести розрахунок суми акцизного 

збору, яку  необхідно сплатити до бюджету. 

 

1. Підприємство «Мега» реалізує  сигарети з фільтром «Камел» з роздріб-

ною ціною 8,0 грн (без ПДВ), обсягом 35 000 шт. і сигарети без  фільтра «Ка-

мел» з роздрібною ціною 7,0 грн без ПДВ, обсягом 50 000 шт.  

 

2. У лютому підприємство реалізувало 100 од. ювелірних виробів. Собі-

вартість одного виробу становить 250 грн, рентабельність виробництва одиниці 

продукції – 20 %. Ставка  акцизного збору – 35 %. Вказати терміни перераху-

вання суми акцизного збору до бюджету та подання розрахунків до податкової 

організації.  

 

3. Підприємство «Тавріка» реалізує : вино виноградне натуральне з  

роздрібною ціною 36 грн (з ПДВ) обсягом 40 000 л і  вино виноградне кріплене 

з роздрібною  ціною 52 грн (з ПДВ) обсягом 10 000 л.   
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4.  Пивзавод «Рогань» за травень 2012 р. відвантажив покупцям 8 000 дкл 

пива, договірна ціна якого (без акцизного збору і ПДВ) становить  50 грн за 

один дкл.  

 

5. Митна вартість підакцизних імпортних товарів становить 42 тис. грн, 

сума мита та митних зборів – 7 тис. грн, ставка акцизного збору – 150 %.  
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ТЕМА 12. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ З 

ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПДФО) 

 

Відповідно  до ПКУ (ст. 163) об’єктом оподаткування резидента є : 

• загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; 

• доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатко-

вуються під час їх нарахування (виплати, надання); 

• іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами 

України. 

Більш детальна інформація про базу оподаткування зазначена у  

ст. 164 ПКУ. 

Ставка ПДФО становить 15 %. До доходу, отриманого у вигляді заробіт-

ної плати, може застосовуватися податкова соціальна пільга.  

Податкова соціальна пільга (ПСП) – це сума, на яку платник податку 

може зменшити суму оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати за 

підсумками звітного місяця. 

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на 

користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна 

плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації 

та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що до-рівнює розміру мі-

сячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня  

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 

10 грн (у 2013 році – 1 147• 1,4 =  1 610 грн). 

Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця 

застосування податкової соціальної пільги та інші документи (у разі необхідно-

сті), згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року 

№ 1227:   

1. У розмірі, що дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для 

працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня 

звітного податкового року, – для будь-якого платника податку (до 2015 року – 

50 %) – у 2013 році 573,50 грн;  
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2. У розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної підпунктом 

169.1.1, – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 

років,  у розрахунку на кожну таку дитину (у 2013 році – 573,50   грн); 

3. У розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунк-

том 169.1.1., – для такого платника податку, який (у 2013 році – 860,25   грн) :  

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклу-

вальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; 

б) утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 

18 років; 

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагоро-

джених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в лікві-

дації наслідків Чорнобильської катастрофи; 

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом; 

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, 

пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4.; 

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що за-

знав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;  

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після другої 

світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у підпункті «б» 

підпункту 169.1.4.;  

4. У розмірі, що дорівнює 200 %  суми пільги, визначеної підпунктом 

169.1.1. – для такого платника податку, який є (у 2013 році – 1147,00 грн) :  

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної 

Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, 

нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;  

б) учасником бойових дій під час другої світової війни або особою, яка у 

той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових 

дій на території інших країн у період після другої світової війни, на яких поши-

рюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-

го захисту»; 
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в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового 

утримання під час другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи 

реабілітованою;  

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під 

час другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з 

колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзника-

ми;  

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда 

(Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 

січня 1944 року.  

 

Методика утримання ПДФО  
 

Варіант I.  Дохід отримано у вигляді заробітної плати і він не перевищує 

1610 грн : 
 

ПДФО = (зарплата – єдиний соціальний внесок (3,6 %)  – ПСП)• 15 %. 
 

Варіант II.  Дохід отримано у вигляді заробітної плати і він  перевищує 

1610 грн : 
 

ПДФО = (зарплата – єдиний соціальний внесок (3,6 %)• 15 %. 
 

Варіант III.  Дохід отримано не  у вигляді заробітної плати : 
 

ПДФО = зарплата • 15 % 
 

Приклад 12.1.  Розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб 

(ПДФО). 

Робітник – Герой України. Нараховано за січень:  основна зарплата 

1 400 грн; матеріальна допомога  – 100 грн. Нараховано за лютий:  зарплата  –  

1 000 грн; допомога з тимчасової непрацездатності  –  520 грн.  

Розв’язання.  У податкову базу включається нарахована зарплата, сума 

допомоги з тимчасової непрацездатності. Щомісяця працівнику надається пода-

ткове вирахування в розмірі 1147  грн як Герою України.  

Розрахунок податкової бази ведеться щомісячно :  
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1) ПДФО за січень : (1 400  + 100 – 1 500•0,036 – 1 147) • 0,15  =  

= 44,86 (грн);  

3) ПДФО за лютий : (1000 + 520  – 1 520•0,036 – 1 147) • 0,15  =  

= 47,74 (грн). 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 12 

 

Для свого варіанта вихідних даних проведіть розрахунок суми ПДФО. 

 

1. Громадянці за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в 

сумі 1 580 грн. Вона одна виховує двох дітей віком до 16 років. 

 

2. Працівник підприємства, який постраждав від Чорнобильської катаст-

рофи і який віднесений до І категорії, отримує щомісяця 1 250 грн. Він має двох 

дітей віком 10 і 17 років. 

 

3. Працівнику підприємства нараховано в липні заробіток у сумі 1000 грн. 

Крім того, йому було здійснено компенсаційні виплати на харчування 70 грн і 

на проїзд 30 грн. 

 

4. Громадянці за основним місцем роботи нараховано заробітну плату в 

сумі 220 грн. Крім того, їй було нараховано допомогу за тимчасовою непраце-

здатністю в сумі 40 грн і матеріальну допомогу в сумі 700 грн. 

 

5. Працівникові підприємства у зв’язку зі звільненням 22 березня було 

нараховано заробіток за дні роботи в березні – 500 грн, вихідну допомогу – 

300 грн, компенсацію за невикористану відпустку – 50 грн. 
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ТЕМА 13. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ  І  

ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

13.1. Особливості податкового обліку суб’єктів малого підприємниц-

тва − юридичних  осіб  

 

Право на єдиний податок мають юридичні  особи – суб’єкти господа-

рювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного 

року відповідають сукупності таких критеріїв: 

• середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 

• обсяг доходу не перевищує 5 000 000 грн. 

Підприємство має право самостійно обирати одну зі ставок єдиного по-

датку : 

1) 3 % доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Подат-

ковим кодексом України; 

2) 5 % доходу у разі включення податку на додану вартість до складу 

єдиного податку. 

Не мають права працювати на єдиному податку : 

▲ суб’єкти господарювання,  діяльність яких пов’язана з організацією 

та проведенням азартних ігор, обміном іноземної валюти, з підакцизними то-

варами, дорогоцінними металами та корисними копалинами, зі сферою фі-

нансового посередництва, управління підприємствами, діяльності з надання 

послуг пошти та зв’язку тощо; 

▲ юридичні особи, у статутному капіталі яких сукупна частка в розмірі, 

що дорівнює або перевищую 25 %,  належить юридичним особам, які не є 

платниками єдиного податку; 

▲ юридична або фізична особа, що є нерезидентом. 

Крім того, не можуть бути платниками єдиного податку страхові (пере-

страхові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, до-

вірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 

забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визна-

чені законом, реєстратори цінних паперів, а також представництва, філії, від-
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ділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником 

єдиного податку. 

Базою обкладання єдиним податком за обраною ставкою є  дохід, який 

складається : 

1) з сум, що фактично отримані на поточний рахунок або у касу від 

продажу товарів/робіт/послуг; 

2) доходу від реалізації основних засобів. При цьому до бази опо-

даткування єдиним податком відносять тільки різницю між сумою, що отри-

мана від реалізації цих засобів та їх залишковою вартістю від продажу; 

3) позареалізаційних доходів, що отримані на поточний рахунок або в 

касу від інших операцій. 

Юридичні особи – суб’єкти малого підприємництва зобов’язані вести 

книгу обліку доходів та витрат, основними правилами ведення якої є : 

1) використання касового методу ведення податкового обліку; 

2) хронологічний порядок записів; 

3) наявність первинних документів (виписка банку, касовий ордер, пла-

тіжні доручення); 

4) відображення  у гривнях та копійках надходжень та витрачань  

коштів; 

5) підбиття підсумків  щомісячно, за квартал та спочатку року. 

 

13.2. Особливості податкового обліку суб’єктів малого підприємниц-

тва − фізичних осіб 

 

Всім  приватним підприємцям – фізичним особам – необхідно обрати 

групу, у якій працювати. Особливості спрощеної системи оподаткування для 

кожної групи суб’єктів малого підприємництва − фізичних осіб –відображено  у 

табл. 13.1. 
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Таблиця 13.1 − Спрощена  система оподаткування фізичних осіб 

Характеристика 1 група 2 група 3 група 

Наявність найманих 

працівників 

Не можуть використо-

вувати 

Не більше 10 осіб одно-

часно 

Не більше 20 осіб одно-

часно 

Податковий звітний пе-

ріод та строки подання 

декларації 

Календарний рік. По-

дання декларації – 60 

календарних днів, на-

ступних за звітним пері-

одом 

Календарний квартал 

Подання декларації – 40 

календарних днів насту-

пних за звітним періо-

дом 

Календарний квартал 

Подання декларації – 40 

календарних днів насту-

пних за звітним періо-

дом 

Граничний обсяг доходу 

за рік 

150 000,00 грн 1 000 000,00 грн 3 000 000,00 грн 

Ставка єдиного податку Від 1 до 10 % розміру 

мінімальної заробітної 

плати 

Від 2 до 20  % розміру 

мінімальної заробітної 

плати 

Для платників ПДВ 

–3 % від доходу 

Для неплатників ПДВ – 

5 % від доходу 

Порядок сплати єдиного 

податку 

Авансові внески не піз-

ніше 20 числа (включно) 

поточного місяця. Мож-

на сплатити авансом за 

весь рік 

Авансові внески не піз-

ніше 20 числа (включно) 

поточного місяця. Мож-

на сплатити авансом за 

весь рік 

Протягом 10 календар-

них днів після гранич-

ного строку подання 

податкової декларації за 

податковий (звітний) 

квартал 

Право на свідоцтво пла-

тника ПДВ 

Не мають права Не мають права Мають право у разі об-

рання ставки 3 % та як-

що відповідають крите-

ріям п.181.1 ПКУ 

Види діяльності Роздрібний  продаж то-

варів з торговельних 

місць на ринках. 

та/або 

господарська діяльність 

з надання побутових 

послуг населенню 

Надання  послуг насе-

ленню, у тому числі по-

бутових, платникам 

єдиного податку  

Виробництво та/або 

продаж товарів 

Діяльність у сфері рес-

торанного господарства 

Будь які види, окрім за-

боронених для спроще-

ної системи 

Віднесення витрат до 

складу валових для пла-

тників податку на при-

буток 

Не відносяться Послуги не відносяться 

Товари відносяться 

Відносяться 

Ведення обліку Книга обліку доходів, 

яка затверджується Мі-

ністерством Фінансів 

Книга обліку доходів, 

яка затверджується Мі-

ністерством Фінансів 

Для неплатників ПДВ – 

книга обліку доходів, 

яка затверджується Мі-

ністерством фінансів. 

Для платників ПДВ – 

облік доходів та витрат 

за встановленою фор-

мою та в порядку 

Застосування РРО Не застосовують Не застосовують Не застосовують 
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Приклад 13.1 Складання розрахунку сплати єдиного податку за став-

кою  5%. 

Зміст господарських операцій підприємства наведено у табл. 3.2. 
 

Таблиця 13.2 – Журнал господарських операцій 

Дата Зміст операції Сума, 

грн. 

03.10.2012 Отримана готівка на видачу заробітної плати 

(ЗП) 

6000 

03.10.2012 Перераховані утримання із зарплати за вере-

сень: 

а) ПДФО 

б) єдиний соціальний внесок 

 

 

900 

216 

03.10.2012 Виплачена зарплата за вересень 6000 

04.10.2012 Оприбутковані матеріали (М) 1 453,4 

06.10.2012 Сплачені матеріали 1 453,4 

09.10.2012 Отримана передплата за послуги 1 240 

12.10.2012 Підписано акт про надання послуг 1 240 

12.10.2012 Відображено собівартість послуг 

Списано фінансовий результат: 

а) дохід 

б) собівартість 

700 

 

1240 

700 

29.10.2012 Реалізовано основні засоби  (ОЗ) 3 600 

29.10.2012 Списано знос 1 000 

29.10.2012 Списано на фінансовий результат: 

а) дохід 

б) собівартість 

 

3 600 

2 000 

30.10.2012 Нараховано єдиний податок за жовтень  

(1240 • 0,05) 

62 

01.11.2012 Отримана оплата за реалізовані основні засоби 3 600 

19.11.2012 Отримана оплата за роботи, виконані в серпні 

2012 р. 

24 000 

19.11.2012 Перераховано єдиний податок за жовтень 62 

30.11.2012 Нараховано єдиний податок за листопад 

((1600+24 000) • 0,05) 

1 280 

19.12.2012 Перераховано єдиний податок за листопад 1 280 

25.12.2012 Отримана передплата за послуги 25 200 

30.12.2012 Нараховано єдиний податок за грудень 

 (25 200 • 0,05) 

1260 
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Розв’язання. Розрахунок суми єдиного податку доцільно здійснити на 

основі обліку доходів та витрат підприємства (табл. 3.3). 

 

Таблиця 13.3 – Облік доходів та витрат 

№ 

з/п 

Дата  Сума ви- 

ручки 

від реалізації, 

грн. 

Сума виру-

чки 

від реаліза-

ції основ-

них засобів, 

грн. 

Позареа-

лізаційні  

доходи, 

грн. 

Загальна 

сума ви-

ручки, 

грн. 

Загальна су-

ма витрат, 

грн. 

 I- III кв. 2012 356 400 - 310 356 710 292 000 

1 03.10.2012 - - - - 1 116 

2 03.10.2012 - - - - 6 000 

3 06.10.2012 - - - - 1 453,4 

4 09.10.2012 1 240 - - 1 240 - 

 жовтень 1 240 - - 1 240 8 569,4 

 за 10 міс.  357 640 - 310 357 950 300 569,4 

5 01.11.2012 - 1 600 - 1 600 - 

6 19.11.2012 24 000 - - 24 000 - 

7 19.11.2012 - - - - 62 

 листопад 24 000 1 600 - 25 600 62 

 за 11 міс. 381 640 1 600 310 383 550 300 631,4 

8 19.12.2012 - - - - 1 280 

9 25.12.2012 25 200 - - 25 200 - 

 грудень 25 200 - - 25 200 1 280 

 IV кв. 2012 50 440 1 600 - 52 040 9 911,4 

 2012 р. 406 840 1 600 310 408 750 301 911,4 

Примітка: жирним курсивом виділено перерахований єдиний податок 

 

Варіанти індивідуальних домашніх завдань за темою 13 

Для свого варіанта вихідних даних проведіть розрахунок єдиного податку за 

ставкою 3 %. при виконанні завдання зробіть перерахунок відповідних сум у 

таблиці, що відображає журнал господарських операцій. 

 

Показник Варіанти  

1 2 3 4 5 

ЗП 6 800 5 900 6 350 6 480 6 700 

М 1 560 1 930 1 840 1 720 1 600 

ОЗ 3 400 2 900 3 000 3 100 3 300 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Зміст та мета управлінського обліку. 

2. Відмінність  і взаємозв’язок управлінського та податкового обліку. 

3. Організація  управлінського обліку на підприємствах. 

4. Підходи  до побудови системи рахунків управлінського обліку. 

5. Функції  та методи управлінського обліку. 

6. Особливості застосування первинних документів для управлінського 

обліку. 

7. Класифікація витрат підприємства 

8. Поведінка  витрат та  фактори, що на неї впливають. Наведіть прикла-

ди. 

9. Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та обсягів реалізації. 

Точка беззбитковості. 

10. Взаємозв’язок «витрати – обсяг – прибуток» в умовах виробництва 

декількох видів продукції. 

11. Визначення  оптимальної  комбінації виробів за умов кількох обме-

жень. 

12. Взаємозв’язок та взаємозумовленість понять «облік витрат» і «каль-

кулювання». Об’єкти обліку витрат та калькулювання їх собі вар-тості. 

13. Методи калькулювання.  

14. Система виробничого обліку.  Що необхідно для її впровадження? 

15. Сутність калькулювання витрат за замовленнями. Наведіть приклад 

обчислень. 

16. Сутність калькулювання за процесами. Наведіть приклад. 

17. Поняття супутньої продукції. Порядок оцінки НЗВ. 

18. Розподіл непрямих накладних витрат між об'єктами калькулювання. 

Наведіть приклади. 

19. Системи калькулювання standart-cost та калькулювання на підставі ді-

яльності. 

20. Принципи калькулювання за змінними витратами. 

21. Податковий облік у системі обліку суб'єктів господарювання. 

22. Предмет податкового обліку та методи його ведення на підприємстві. 
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23. Поняття податкової звітності. 

24. Податкова декларація.  Порядок та терміни подання податкової звіт-

ності. 

25. Організація зберігання документів.    

26. Облік доходу. 

27. Облік витрат. 

28. Застосування звичайних та договірних цін в обліку доходу та витрат. 

29. Облік приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних 

запасів. 

30. Податковий облік амортизації основних засобів. 

31. Особливості обліку операцій з продажу основних засобів. 

32. Облік ремонту основних засобів. 

33. Декларація з податку на прибуток підприємств. 

34. Система податкового обліку з податку на додану вартість. 

35. Облік  податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ. 

36. Податкова накладна та інші первинні документи, що застосовуються у 

податковому обліку з ПДВ. Декларація з ПДВ. 

37.Загальні вимоги до податкового обліку та звітності з акцизного збору. 

38. Акцизні марки   

39. Система податкового обліку податку з доходів фізичних осіб.  

40. Порядок складання та подання річної декларації про майновий стан і 

доходи. 

41. Фіксований прибутковий податок. 

42. Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – 

юридичних осіб. 

43. Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – фі-

зичних осіб. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

П(С)БО 16 «Витрати» 

 

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтер-

ському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.  

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організація-

ми та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності 

(крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають 

фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).  

3. Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрак-

тами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених Положенням (стандар-

том) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти». Положення (стандарт) 16 не 

поширюється на витрати, пов’язані з первісним визнанням і зміною справедливої вартості 

біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнан-

ням сільськогосподарської продукції. 

4. Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають та-

ке значення:  

Елемент витрат – сукупність економічно однорідних витрат.  

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

об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.  

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути до-

сягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних 

циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.  

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

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

 

Визнання витрат  

5. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням акти-

вів або збільшенням зобов'язань.  

6. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зо-

бов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком змен-

шення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витра-

ти можуть бути достовірно оцінені.  

7. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені.  
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Продовження додатка А 

 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються 

у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

8. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних пе-

ріодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у 

вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.  

9. Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:  

9.1. Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними до-

говорами на користь комітента, принципала тощо.  

9.2. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.  

9.3. Погашення одержаних позик.  

9.4. Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, 

наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту).  

9.5. Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до поло-

жень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

9.6. Балансова вартість валюти.  

 

Склад витрат  

10. Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бух-

галтерського обліку 9 «Запаси».  

11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, 

нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих вит-

рат.  

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  

прямі матеріальні витрати;  

прямі витрати на оплату праці;  

інші прямі витрати;  

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.  

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої 

продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її викори-

стання, що використовується на самому підприємстві.  

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, по-

слуг) установлюються підприємством.  

12. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основ-

них матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів 

та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо 

віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість  
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зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладе-

ному в пункті 11 цього Положення (стандарту). 

13. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші ви-

плати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які 

можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.  

14. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які мо-

жуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на 

соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, 

які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виро-

бів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення 

такого технічно неминучого браку.  

15. До складу загальновиробничих витрат включаються:  

15.1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, 

дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату 

управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, 

дільниць тощо).  

15.2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, 

лінійного) призначення.  

15.3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, 

дільничого, лінійного) призначення.  

15.4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду 

основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.  

15.5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та 

відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й 

організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, 

довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати 

матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх 

організацій тощо).  

15.6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утри-

мання виробничих приміщень.  

15.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновироб-

ничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апа-

рату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробни-

чими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).  

15.8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного 

середовища.  
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15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, 

напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі неза 

вершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; опла-

та простоїв тощо).  

16. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.  

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і 

управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) 

пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються 

на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обся-

гу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.  

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і 

управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні 

обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт вит-

рат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, пря-

мих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі 

витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді 

їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробни-

чих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.  

Приклад розподілу загальновиробничих витрат наведено в додатку 1 до цього Поло-

ження (стандарту).  

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються 

підприємством.  

17. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, вит-

рати на збут та інші операційні витрати.  

18. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, 

спрямовані на обслуговування та управління підприємством:  

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних 

зборів, представницькі витрати тощо);  

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та 

іншого загальногосподарського персоналу;  

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів за-

гальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, 

ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);  

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);  

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);  
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амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;  

витрати на врегулювання спорів у судових органах;  

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім 

податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості 

продукції, робіт, послуг);  

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витра-

ти, пов'язані з купівлею-продажем валюти;  

інші витрати загальногосподарського призначення.  

19. Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) 

продукції (товарів, робіт, послуг):  

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової 

продукції;  

витрати на ремонт тари;  

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам 

підрозділів, що забезпечують збут;  

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);  

витрати на передпродажну підготовку товарів;  

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;  

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, 

пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, 

амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);  

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), 

транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) 

відповідно до умов договору (базису) поставки;  

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;  

витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції 

(товарів), що зберігається на складі підприємства;  

витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів 

(філій, представництв) підприємства;  

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.  

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за 

винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).  

20. До інших операційних витрат включаються:  

витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгал-

терського обліку 8 «Нематеріальні активи»;  

собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку 

складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;  



 

 99 

Продовження додатка А  

 

сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних 

боргів;  

втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, 

активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);  

втрати від знецінення запасів;  

нестачі й втрати від псування цінностей;  

визнані штрафи, пеня, неустойка;  

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;  

інші витрати операційної діяльності.  

21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:  

матеріальні затрати;  

витрати на оплату праці;  

відрахування на соціальні заходи;  

амортизація;  

інші операційні витрати.  

22. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у 

виробництві (крім продукту власного виробництва):  

сировини й основних матеріалів;  

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;  

палива й енергії;  

будівельних матеріалів;  

запасних частин;  

тари й тарних матеріалів;  

допоміжних та інших матеріалів.  

Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до 

елементу операційних витрат "Матеріальні затрати".  

23. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за 

окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, 

оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.  

24. До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» включаються: 

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на 

індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.  

25. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації ос-

новних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.  

26. До складу елемента «Інші операційні витрати» включаються витрати операційної 

діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп. 22 - 25 цього Положення 
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(стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-

касове обслуговування тощо.  

27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредита-

ми отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати 

підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до 

собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 31 «Фінансові витрати»).  

28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або 

спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку 

втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту).  

29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної 

діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:  

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, 

пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);  

втрати від зменшення корисності необоротних активів;  

втрати від безоплатної передачі необоротних активів;  

втрати від неопераційних курсових різниць;  

сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;  

витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);  

залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;  

інші витрати звичайної діяльності.  

30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".  

31. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, 

на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від 

надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від 

надзвичайних подій наведено в додатку 3 до цього Положення (стандарту).  

Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності  

32. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:  

склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витра-

ти" Звіту про фінансові результати;  

склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;  

склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, 

а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та 

розподілу між власниками).  
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ДОДАТОК Б 

1 ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ  

з податку на прибуток підприємства 

 Звітна 

 Звітна нова 

 Консолідована 

 Уточнююча 

2 Звітний (податко-

вий) період 20____ 

року, за який пода-

ється Податкова 

декларація або 

уточнюється (для 

уточнюючої Пода-

ткової декларації) 

 І квартал  Півріччя  Три квартали  Рік 

3 Повне найменування платника податку на 

прибуток (повне найменування постійного 

представництва нерезидента) згідно з ре-

єстраційними документами; для платника 

податку на прибуток за угодою про розпо-

діл продукції – назва, дата та номер угоди; 

для платника податку на прибуток за дого-

вором управління майном – назва, дата та 

номер договору 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4 Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взят-

ті її на облік / податковий номер управителя майна 
         

5 

Код платника 

податку за 

ЄДРПОУ 

        
Код виду економічної дія-

льності (КВЕД) 
      

6 Місцезнаходження платника податку на прибуток 

(постійного представництва нерезидента): 

 

___________________________________________ 

Поштовий індекс
1
     

Телефон
1
          

Моб.тел.
 1
          

Факс
1
          

E-mail
1
  

   7 Повне найменування нерезидента 

 

___________________________________ 

Місцезнаходження нерезидента 

 

____________________________________ 

Назва країни резиденції нерезидента (за 

Класифікатором держав світу, українською 

мовою)  

_____________________________________ 

Код країни резиденції (за Класи-

фікатором держав світу) 

  

8  

_________________________________________________________________________ 
 (найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація) 

9 Особливі відмітки 

 Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сіль-

ськогосподарської продукції 

 Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності  

 Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності, що здійснює ви-

ди діяльності інші, ніж космічна 

 Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції 

 Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном 

 Податкова декларація постійного представництва нерезидента
2
 

 

Відмітка про одержання 

(штамп органу державної 

податкової служби) 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів 

України 28.09. 2011 №1213 
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Продовення додатка Б 

ПОКАЗНИКИ  Код 

рядка 

Сума 

1  2 3  

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 

03):  

01 411 190 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)) 02 331 000 

Інші доходи 03 ІД 80 190 

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 

06)  

04 143 386 

Витрати операційної діяльності, в тому числі:  05 144886 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)  05.1  144886 

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5) 06  – 

Адміністративні витрати 06.1  – 

Витрати на збут  06.2  – 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ 

Податкового кодексу України, в тому числі: 

06.3 500 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 

141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України 

06.3.1 – 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати 06.4 ІВ 7 070 

Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року 

(від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) 

рік)  

06.5  

Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-) 07 266 304 

Об’єкт оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню (+,-) 08 ТП – 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої 

звільняється від оподаткування (+,-) 

09 ПЗ – 

Ставка податку на прибуток у відсотках 10 19 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – 

рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100) 

11 – 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість 

торгових патентів  

12 ТП – 

Зменшення нарахованої суми податку  13 ЗП – 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13) 14  – 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду пото-

чного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звіт-

ний (податковий) період) 

15 – 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного квар-

талу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-) 

16 50 598 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний 

(податковий) період 

17 ПН – 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за резуль-

татами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточ-

нень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період) 

18 – 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, на-

рахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податково-

го) періоду (рядок 17 – рядок 18)  

19 – 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (подат-

ковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи  

20 АВ 

 

– 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому 

звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з 

урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податко-

вий) період) 

21 – 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами остан-

нього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена 

за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21) 

22 – 
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Продовження додатка Б 

 

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (при-

бутків) нерезидентів
 3
 

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюєть-

ся(ються)
 
(позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточню-

ється)
  
або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

 
 

28  – 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається 

за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження 

податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до 

Податкової декларації) 

29  – 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу 

ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної 

нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 

додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

30  – 

Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюєть-

ся(ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюєть-

ся)
  
або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації) 

31  – 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 

3%) 

32 – 

   

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 

46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на  

  

арк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Наявність 

додатків
6
 

ІД СБ ЦП ІВ АМ ВО
4
 ТП ПЗ ЗП ПН АВ ВП

5
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ДОДАТОК В 
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Продовження додатка В 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

рядка 

Код 

додатка 
I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги по-

стачання 

(без подат-

ку на дода-

ну вартість) 

Сума по-

датку на 

додану 

вартість 

колонка А колонка Б 

1 Д5 
Операції на митній території України, що оподаткову-

ються за основною ставкою, крім імпорту товарів 

100 000 20 000 

2  Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: х х 

2.1  експортні операції 60 000 0 

2.2  інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою – 0 

3 Д6 
Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 

розділу V Кодексу) 
– х 

4 Д6 

Операції з постачання послуг за межами митної території 

України та послуг, місце постачання яких визначено 

відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  

Кодексу за межами митної території України 

– х 

5 Д6 

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 

розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, 

міжнародні договори (угоди)) 

– х 

6  
Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го 

рядка колонки А) 
160 000 х 

6.1  

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що 

є об’єктом оподаткування  

(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А 

160 000 х 

7  
Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання 

яких визначено на митній території України 
– – 

8 
 коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + 

рядок 8.2 (+ чи -))  

  

8.1 Д1 
коригування згідно зі  статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів постачання та податкових зобов’язань   

25 000 5 000 

8.1.1 Д1 

коригування згідно зі  статтею 192 розділу V Кодексу 

обсягів постачання, по яких не нараховувався податок на 

додану вартість   

– – 

8.2 

 коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільо-

вим використанням товарів, ввезених із застосуванням 

звільнення  від податку на додану вартість (стаття 197 

розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, між-

народні договори (угоди)) (+) 

– – 

9 
 Усього податкових зобов'язань (сума значень рядків (1 

+ 7 +  8 (- чи +)) колонки Б) 

х 25 000 
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Продовження додатка В 

 

Код 

рядка 

Код додат-

ка 
II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги при-

дбання (без 
податку на 

додану 

вартість) 

Дозволений по-

датковий кредит 

колонка А колонка Б 

10 Д5 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ство-

рення) з податком на додану вартість на митній території 

України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх 

використання виключно у межах господарської діяльності 

платника податку для здійснення операцій, які: 

х х 

10.1  
підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульо-

вою ставкою 
30 000 6 000 

10.2  

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), 

та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V 

Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні дого-

вори (угоди)), та/або не оподатковуються  (постачання по-

слуг за межами митної території України та послуг, місце 

постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 

186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної 

території України) 

– х 

11  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ство-

рення) без податку на додану вартість на митній території 

України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх 

використання у межах господарської діяльності платника 

податку для здійснення операцій, які: 

х х 

11.1  
підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульо-

вою ставкою 
30 000 х 

11.2  

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), 

та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V 

Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні дого-

вори (угоди)), та/або не оподатковуються   (постачання по-

слуг за межами митної території України та послуг, місце 

постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 

186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної 

території України) 

– х 

12  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нере-

зидента на митній території України послуги з метою їх ви-

користання у межах господарської діяльності платника по-

датку для здійснення операцій, які оподатковуються за ос-

новною ставкою та нульовою ставкою: 

х х 

12.1  
обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений 

митним органам 
– – 

12.2  
погашені податкові векселі (для підприємств суднобудуван-

ня) 
– – 

12.3  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням 

звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 

розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, 

міжнародні договори (угоди)) 

– х 

12.4  
послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких 

знаходиться на митній території України 
– – 

13  

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нере-

зидента на митній території України послуги з метою їх ви-

користання у межах господарської діяльності платника по-

датку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподатку-

вання (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від 

оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 

розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не 

оподатковуються  (постачання послуг за межами митної 

території України та послуг, місце постачання яких визначе-

но відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  

Кодексу за межами митної території України): 

х х 
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Продовження додатка  В 

 

13.1  
обсяг придбання товару, податок на додану вартість по яко-

му сплачений митним органам 
– х 

13.2  

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням 

звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 

розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, 

міжнародні договори (угоди)) 

– х 

13.3  
послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких 

знаходиться на митній території України 
– х 

14  

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ство-

рення) товарів/послуг та необоротних активів на митній 

території України, імпорт товарів, необоротних активів та 

отримання від нерезидента на митній території України по-

слуг, які не призначаються для їх використання у 

господарській діяльності 

х х 

14.1 Д5 з податком на додану вартість  – х 

14.2  без податку на додану вартість  – х 

15 Д5, Д7 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ство-

рення, ввезення) з податком на додану вартість 

товарів/послуг та необоротних активів, які частково викори-

стовуються в оподатковуваних операціях, а частково в 

операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 

розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування 

(стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Ко-

дексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподаткову-

ються (постачання послуг за межами митної території 

України та послуг, місце постачання яких визначено 

відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  Ко-

дексу за межами митної території України): 

24 000 х 

15.1  частина*, що включається до складу податкового кредиту 0  

15.2  частина*, що не включається до складу податкового кредиту 0  

16  
Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 

(+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 + 16.3 + 16.4 (+ чи -)) 
30 000 6 000 

16.1 Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів 

придбання  та податкового кредиту, який було включено у 

рядок 10.1 
30 000 6 000 

16.1.1 Д1 

коригування  згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів 

придбання, по яких не нараховувався податок на додану 

вартість 
– х 

16.1.2 Д1 

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів 

придбання та податкового кредиту, який було включено у 

рядок 15.1 

– – 

16.1.3 Д1 
коригування згідно зі статтею 192 розділу V  Кодексу обсягів 

придбання, які було включено у рядок 15.2 
– – 

16.2  

коригування податкового кредиту внаслідок часткового ви-

користання товарів/послуг, необоротних активів в операціях 

сільськогосподарського або переробного виробництва (–) 

– – 

16.3 

 

коригування податкового кредиту із постачання 

сільськогосподарської продукції або продукції  власного 

виробництва переробного підприємства у митному режимі 

експорту (переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої) 

або рядка 12.3 декларації  (переробного підприємства)) (+) 

х - 

16.4 
Д7 

коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком 

частки використання товарів/послуг та/або необоротних 

активів в оподатковуваних операціях   
– – 

17  
Усього податкового кредиту(сума значень рядків (10.1 + 

12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б) 
х 12 000 
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Продовження додатка В 

 

Код 

рядка 

Код додат-

ка 
III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ 

ПЕРІОД 

Сума податку на додану 

вартість 

18  

Позитивне значення різниці між сумою податкового 

зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного 

звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17) (пози-

тивне значення) 

13 000  

19  

Від'ємне значення різниці між сумою податкового 

зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного 

звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9) (пози-

тивне значення) 

–  

20  
Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного 

(податкового) періоду: 
х 

20.1  
у зменшення суми податкового боргу з податку на додану 

вартість 
–  

20.2  

до складу податкового кредиту наступного звітного (подат-

кового) періоду (рядок 19 - рядок 20.1) (значення цього рядка 

переноситься до рядка 21.1  декларації наступного звітного 

(податкового) періоду**) 

–  

21  

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (подат-

кового) періоду, що включається до складу податкового кре-

диту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 21.1 + 

рядок 21.2 + рядок 21.3): 

0 

21.1  
значення рядка 20.2  декларації попереднього звітного (по-

даткового) періоду 
–   

21.2  
значення рядка 24  декларації попереднього звітного (подат-

кового) періоду 
–   

213  
зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за резуль-

татами перевірки податкового органу 
–  

22 Д2 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (подат-

кового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає 

сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (подат-

кового) періоду (рядок 21 - рядок 18) 

–  

23 Д3 
Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) 

(рядок 23.1 + рядок  23.2): 
–  

23.1 Д4 на рахунок платника у банку –  

23.2  
у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану 

вартість наступних звітних (податкових) періодів 
–  

24  

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного 

відшкодування включається до складу податкового кредиту 

наступного податкового періоду (рядок 22 - рядок 23) (зна-

чення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації 

наступного звітного (податкового) періоду) 

–  

25  

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню 

та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (подат-

кового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення 

попереднього звітного періоду (рядок 18 - рядок 21) 

13 000 
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ДОДАТОК Д 

Ставки акцизного збору 

Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво: 

Код товару 

(продукції) згідно з 

УКТ ЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Одиниця виміру Ставки податку 

2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 1,24 

2204 

(крім 2204 10, 

2204 21 06 00, 

2204 21 07 00, 

2204 21 08 00, 

2204 21 09 00, 

2204 29 10 00) 

Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01 

2204 

(крім 2204 10, 

2204 21 06 00, 

2204 21 07 00, 

2204 21 08 00,  

2204 21 09 00,  

2204 29 10 00) 

Вина натуральні з доданням спирту та міцні 

(кріплені) 
гривень за 1 літр 3,58 

2204 10, 

2204 21 06 00, 

2204 21 07 00,  

2204 21 08 00,  

2204 21 09 00,  

2204 29 10 00 

Вина ігристі  

Вина газовані 
гривень за 1 літр 5,20 

2205 

Вермути та інші вина виноградні натуральні з 

доданням рослинних або ароматизувальних 

екстрактів 

гривень за 1 літр 3,58 

2206 00  

(крім 2206 00 31 

00, 

2206 00 51 00,  

2206 00 81 00 - 

сидр і перрі (без 

додання спирту) 

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); суміші із 

зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв 

з безакогольними напоями, в іншому місці не 

зазначені (з доданням спирту) 

гривень за 1 літр 

100-відсоткового 

спирту 

70,53 

2206 00 31 00,  

2206 00 51 00,  

2206 00 81 00 

Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,63 

2207 

Спирт етиловий, неденатурований, з 

концентрацією спирту 80 об. % або більше; 

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та 

спиртні напої, одержані шляхом перегонки, 

денатуровані, будь-якої концентрації 

гривень за 1 літр 

100-відсоткового 

спирту 

70,53 

2208 

Спирт етиловий, неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об. %; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки, лікери та інші напої, що 

містять спирт 

гривень за 1 літр 

100-відсоткового 

спирту 

70,53 
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Продовження додатка Д 

Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну: 

Код товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ 

ЗЕД 

Ставки податку 

специфічна адвалорна 

одиниці 

виміру 

ставка одиниці 

виміру 

ставка 

2401 
Тютюнова сировина  

Тютюнові відходи 

гривень за 1 

кілограм 

(нетто) 

285,60 – – 

2402 10 00 00 

Сигари, включаючи сигари з 

відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі 

сигари), з вмістом тютюну 

гривень за 1 

кілограм 

(нетто) 

285,60 – – 

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки 
гривень за 

1000 штук 
101,72 відсотків 12 

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 
гривень за 

1000 штук 
227,33 відсотків 12 

2403 

Тютюн та замінники тютюну, інші, 

промислового виробництва; тютюн 

"гомогенізований" або "відновлений"; 

тютюнові екстракти та есенції 

гривень за 1 

кілограм 

(нетто) 

285,60 – – 

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку 

на тютюнові вироби: 

Код товару (продукції) згідно 

з УКТ ЗЕД 

Опис товару (продукції) 

згідно з УКТ ЗЕД 

Мінімальне акцизне податкове 

зобов'язання 

одиниця виміру сума 

2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 133,35 

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук 304,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14
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Продовження додатка Д 

Нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як ком-

поненти моторних палив: 

Код товару 

(продукції) згідно 

з УКТ ЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ 

ЗЕД 

Ставка акцизного податку у твер-

дих сумах з одиниці реалізованого 

товару (продукції) 

одиниця виміру ставка 

 Легкі дистиляти:   

2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів 182 

2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, 

крім зазначених у товарній 

підкатегорії 2710 11 11 00 

- " - 

182 

 Бензини спеціальні: - " -  

2710 11 21 00 уайт-спірит - " - 182 

2710 11 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1000 кілограмів 198 

 Бензини моторні: - " -  

2710 11 31 00 бензини авіаційні - " - 30 

 бензини моторні з вмістом свинцю 

0,013 г/л або менше: 

- " -  

2710 11 41 11  

2710 11 41 31  

2710 11 41 91  

2710 11 45 11  

2710 11 49 11 

із вмістом не менш як 5 мас. % 

біоетанолу або не менш як 5 мас. % 

етил-трет-бутилового етеру або їх 

суміші: 

- " - 198 

2710 11 41 19  

2710 11 41 39  

2710 11 41 99  

2710 11 45 99  

інші бензини - " - 198 

2710 11 51 00  

2710 11 59 00 

із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л - " - 198 

2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів - " - 30 

2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти - " - 198 

 Середні дистиляти: - " -  

2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки - " - 182 

2710 19 15 00 для хімічних перетворень у процесах, 

не зазначених у позиції 2710 19 11 00 

- " - 182 

 Гас:   

2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1000 кілограмів 19 

2710 19 25 00 інший гас - " - 182 

2710 19 29 00 Інші середні дистиляти - " - 182 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B0-14
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Продовження додатка Д 

 Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:   

2710 19 31 40  

2710 19 35 40  

2710 19 49 00 

більш як 0,2 мас. % - " - 98 

2710 19 31 30  

2710 19 35 30  

2710 19 41 30  

2710 19 45 00 

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. 

% 

- " - 75 

2710 19 31 20  

2710 19 35 20  

2710 19 41 20 

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 

мас. % 

- " - 68 

2710 19 31 10  

2710 19 35 10  

2710 19 41 10 

не більш як 0,005 мас. % - " - 46 

2710 19 61 00  

2710 19 63 00  

2710 19 65 00  

2710 19 69 00 

Тільки паливо пічне побутове - " - 46 

2711 12 11 00  

2711 12 19 00  

2711 12 91 00  

2711 12 93 00  

2711 12 94 00  

2711 12 97 00  

2711 13 10 00  

2711 13 30 00  

2711 13 91 00  

Скраплений газ (пропан або суміш пропану з 

бутаном) 

євро за 1 тис. 

кілограмів 

44 

2707 10 90 00 Бензол сирий кам'яновугільний євро за 1000 

кілограмів 

250 

2905 11 00 00 Метанол технічний (метиловий спирт)  400 

3824 90 98 00 Біодизель та його суміші (що не містять або 

містять менш як 70 мас.% нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід) на основі моноалкільних складних 

ефірів жирних кислот 

євро за 1 тис. 

кілограмів 

98,0 

2710 19 31 00 Газойлі для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. 

кілограмів 

98 

2710 19 35 00 Газойлі для хімічних перетворень у процесах, 

крім зазначених у товарній категорії 2710 19 

31 

євро за 1 тис. 

кілограмів 

98 

2710 19 51 00 Паливо рідке (мазут) для специфічних 

процесів переробки 

євро за 1 тис. 

кілограмів 

46 

2710 19 55 00 Паливо рідке (мазут) для хімічних перетво-

рень у процесах, крім зазначених у товарній 

підкатегорії 2710 19 51 00 

євро за 1 тис. 

кілограмів 

46 
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Продовження додатка Д 

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені голо-

вним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, за-

значених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопаса-

жирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі: 

Код товару 

(продукції) згідно з 

УКТ ЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ 

ЗЕД 

Ставка податку у твердій сумі 

з одиниці реалізованого товару 

(продукції) (специфічні) 

8703 Автомобілі легкові та інші моторні 

транспортні засоби, призначені головним 

чином для перевезення людей (крім мо-

торних транспортних засобів товарної 

позиції 8702), включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони 

та гоночні автомобілі: 

 

8703 10 - транспортні засоби, спеціально 

призначені для пересування по снігу; 

спеціальні автомобілі для перевезення 

спортсменів на майданчики для гри в 

гольф та аналогічні транспортні засоби: 

 

8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального при-

значення для переміщення по снігу, з 

двигуном внутрішнього згоряння із запа-

люванням від стиснення (дизелем або 

напівдизелем) або з двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим запа-

люванням 

0,65 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

|8703 10 18 00 - - інші 0,65 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

 - інші транспортні засоби з двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим запа-

люванням та з кривошипно-шатунним 

механізмом: 

 

8703 21 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

не більш як 1000 см3: 

 

8703 21 10 00 - - - нові 0,06 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 21 90 - - - що використовувалися:  

8703 21 90 10 - - - - не більш як п'ять років 1,09 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 21 90 30 - - - - понад п'ять років 1,36 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 22 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3: 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
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8703 22 10 00 - - - нові 0,03 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 22 90 - - - що використовувалися:  

8703 22 90 10 - - - - не більш як п'ять років 1,36 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 22 90 30 - - - - понад п'ять років 1,63 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 23 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3: 

 

 - - - нові:  

8703 23 11 - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового проживання 

людей: 

 

8703 23 11 10 - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 

1500 см3, але не більш як 2200 см3 

0,32 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 

2200 см3, але не більш як 3000 см3 

1,3 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 23 19 - - - - інші:  

8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 

1500 см3, але не більш як 2200 см3 

0,26 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 

2200 см3, але не більш як 3000 см3 

0,26 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 23 90 - - - що використовувалися:  

 - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 

1500 см3, але не більш як 2200 см3: 

 

|8703 23 90 11 - - - - - не більш як п'ять років 1,63 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 23 90 13 - - - - - понад п'ять років 2,18 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

 - - - - з об'ємом циліндрів двигуна понад 

2200 см3, але не більш як 3000 см3: 

 

8703 23 90 31 - - - - - не більш як п'ять років 2,18 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 23 90 33 - - - - - понад п'ять років 3,81 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 24 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

понад 3000 см3: 

 

8703 24 10 00 - - - нові 1,09 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 24 90 - - - що використовувалися:  

8703 24 90 10 - - - - не більш як п'ять років 3,27 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 24 90 30 - - - - понад п'ять років 3,81 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 
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 - інші транспортні засоби з двигуном 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення (дизелем або 

напівдизелем): 

 

8703 31 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

не більш як 1500 см3: 

 

8703 31 10 00 - - - нові 0,05 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 31 90 - - - що використовувалися:  

8703 31 90 10 - - - - не більш як п'ять років 1,36 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 31 90 30 - - - - понад п'ять років 1,63 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 32 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3: 

 

 - - - нові:  

8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового проживання 

людей 

0,16 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 32 19 00 - - - - інші 0,16 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 32 90 - - - що використовувалися:  

8703 32 90 10 - - - - не більш як п'ять років 1,91 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 32 90 30 - - - - понад п'ять років 2,18 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 33 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

понад 2500 см3: 

 

 - - - нові:  

8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, 

обладнані для тимчасового проживання 

людей 

1,09 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 33 19 00 - - - - інші 1,09 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 33 90 - - - що використовувалися:  

8703 33 90 10 - - - - не більш як п'ять років 2,72 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 33 90 30 - - - - понад п'ять років 3,54 євро за 1 см3 об'єму 

циліндрів двигуна 

8703 90 - інші:  

8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені елек-

тричними двигунами 

109 євро за 1 штуку 

8703 90 90 00 - - інші 109 євро за 1 штуку 
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Кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 

8703: 

Код товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка податку у 

твердій сумі з 

одиниці 

реалізованого товару 

(продукції) 

(специфічні) 

8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транс-

портних засобів товарних позицій 8701-8705: 

 

8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної 

позиції 8703: 

 

8707 10 10 - - для промислового складення:  

8707 10 10 10 - - - укомплектовані 218 євро за 1 штуку 

8707 10 10 20 - - - не укомплектовані 218 євро за 1 штуку 

8707 10 90 - - інші:  

8707 10 90 10 - - - що використовувалися п'ять років або менше 872 євро за 1 штуку 

8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад п'ять років 872 євро за 1 штуку 

8707 10 90 90 - - - інші 872 євро за 1 штуку 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з 

колясками або без них: 

Код товару 

(продукції) 

згідно з УКТ 

ЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка податку у 

твердій сумі з 

одиниці 

реалізованого товару 

(продукції) 

(специфічні) 

8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з 

допоміжним мотором, з колясками або без них з порш-

невим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним 

механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 

см3, але не більш як 800 см3 

0,44 євро за 1 см3 

об'єму циліндрів дви-

гуна 

8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з 

допоміжним мотором, з колясками або без них з порш-

невим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним 

механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 см3 

0,44 євро за 1 см3 

об'єму циліндрів дви-

гуна 

8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з 

допоміжним мотором, з колясками або без них, крім 

тих, що з поршневим двигуном запалювання з криво-

шипно-шатунним механізмом; коляски 

22 євро за 1 штуку 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2371%D0%B3-14
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Причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу 

причіпних будиночків: 

Код товару (продукції) 

згідно з УКТ ЗЕД 

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка по-

датку у 

твердій сумі з 

одиниці 

реалізованого 

товару 

(продукції) 

(специфічні) 

8716 10 99 00 причепи та напівпричепи для тимчасового проживан-

ня у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою 

понад 3500 кг, крім тих, що складаються 

109 євро за 1 

штуку 
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