
Самостійна робота №12 

 

Інструкція до самостійної роботи 

 

Тема: Спрощена форма бухгалтерського обліку 

Мета: Вивчити форму бухгалтерського обліку, яка використовується 

малими підприємствами.  
 

План 

1. Суб’єкти малого підприємництва. 

2. Проста форма. 

3. Спрощена форма бухгалтерського обліку. 

 

Рекомендована література: 

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку малими підприємствами: наказ МФУ від 

25.06.2003р. №422. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які підприємства використовують спрощену форму бухгалтерського 

обліку? 

2. Які існують два різновиди спрощеної форми? 

3. Які облікові регістри використовуються у простій та спрощеній формі 

бухгалтерського обліку? 

 

Завдання до самостійної роботи: 
1. Законспектувати роботу згідно за наданим планом. 

2. Запам’ятати сферу використання спрощеної форми. 

 

Тематичний контроль: Лекція №14, Семінар №3. 

 

Опорний конспект 
 

Спрощена форма бухгалтерського обліку 
 

1. Спрощена форма бухгалтерського обліку використовується 

суб’єктами малого підприємництва і іншими орг-ями, діяльність яких не 

направлена на ведення комерційної діяльності. Суб'єктами малого 

підприємництва є:  

-  фізичні особи, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності; 

- юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова 



чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 

осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. грн. 

Регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств побудовані з 

урахуванням спрощених процедур визначення витрат діяльності, наведених 

у П(С)БО №25 та спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку.  

Існують два різновиди спрощеної форми: 

1) проста; 

2) спрощена. 

2. Просту форму бухгалтерського обліку застосовують підприємства з 

незначною кількістю господарських операцій, які не мають виробництва 

продукції і робіт, пов'язаних з великими  матеріальними витратами.  При  цій 

формі  відображення операцій на рахунках, визначення собівартості 

продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському 

регістрі — «Журналі обліку господарських операцій». Окремо ведеться 

Відомість 3-м – для аналітичного обліку розрахунків по обліку праці, з 

дебіторами і кредиторами. 

Журнал ведеться щомісячно. Записи здійснюються на підставі первинних і 

зведених облікових документів, відомостей про нарахування заробітної 

плати, амортизації тощо.  

3. Спрощена форма передбачає використання таких регістрів: 
1). Відомість 1-м для обліку грошових коштів та грошових документів 

в касі (рах.30) ти грошових коштів на рахунках в банках, коштів в дорозі 

(рах.31). 

2). Відомість 2-м для обліку запасів.  

3). Відомість 3-м для обліку розрахунків по оплаті праці та з дебіторами 

і кредиторами. 

4) Відомість 4-м для обліку необоротних активів (рах.10) та їх зносу 

(рах.13), а також капітальних (рах.15) і фінансових інвестицій (рах.14, 35) і 

інших необоротних активів (рах.18). 

5). Відомість 5-м, у якій обліковуються витрати (рах.84, 85), 

виробництво (рах.23), доходи (рах.70) і фінансові результати (рах.79, 44),  

власний капітал (рах.40) і забезпечення майбутніх витрат і платежів (рах.47). 

6). Відомість забалансового обліку 8-м. 

Підсумкові записи із відомостей переносяться до Оборотно-сальдової 

відомості, яка використовується для узагальнення даних регістрів 

бухгалтерського обліку по кожному рахунку бухгалтерського обліку, так як 

при спрощеній формі обліку не передбачено ведення Головної книги. 

Оборотно-сальдова відомість складається щомісячно. 


