
Самостійна робота №14 

 

Інструкція до самостійної роботи 

 

Тема: Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 

Мета: Вивчити принципи оцінки господарських засобів і ознайомитися з 

поняттям калькуляції.  

План 

1. Оцінка господарських засобів. 

2. Поняття про калькуляцію. 

 

Рекомендована література: 

Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 

2002. – 266с., стор.79-80. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Який загальний принцип оцінки господарських засобів в Україні? 

2. Як в бухгалтерському обліку відображаються виробничі запаси? 

3. За якою вартістю обліковуються основні засоби? 

4. По якій вартості основні засоби відображаються в балансі? 

5. Як в балансі відображаються залишки дебіторської і кредиторської 

заборгованості? 

6. Що таке калькуляція? 

7. Що може бути об’єктом калькуляції? 

 

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

2. Запам’ятати принципи оцінки господарських засобів та поняття про 

калькуляцію. 

 

Тематичний контроль: Лекція №17, семінар №4. 

 

Опорний конспект 

 

Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 

 

1. Відповідно до нормативно-правових актів щодо організації 

бухгалтерського обліку і звітності України загальним принципом оцінки 

господарських засобів є їх фактична собівартість. Цим забезпечується 

реальна основа для відображення в обліку майнового становища 

підприємства і фінансових результатів його діяльності. Залишки виробничих 



запасів: матеріалів, палива, напівфабрикатів та інше, а також залишки 

готової продукції в балансі відображаються за фактичною собівартістю їх 

придбання або виробництва. Але в поточному обліку для спрощення техніки 

облікової реєстрації та одержання деякої іншої додаткової інформації 

матеріальні цінності можуть відображатися не за фактичною собівартістю, а 

за прийнятими обліковими цінами ( з відокремленим обліком відхилення 

фактичної собівартості від планової) або за покупними цінами ( з 

відокремленим обліком транспортно-заготівельних витрат). 

Основні засоби обліковуються за початковою вартістю (тобто 

фактичною собівартістю їх спорудження або придбанням) з відокремленим 

обліком їх зносу (на окремому рахунку). В балансі початкова вартість 

основних засобів і сума їх зносу показуються довідково; в підсумок балансу 

включається залишкова вартість основних засобів – як показник їх 

реальної цінності на звітну дату. 

В такому порядку відображаються нематеріальні активи, малоцінні 

та швидкозношувані предмети. 

Залишки дебіторської і кредиторської заборгованості в балансі 

показують в сумах, визнаних господарюючими суб’єктами (дебіторами і 

кредиторами). 

2. Для правильної оцінки господарських засобів важливе значення має 

калькуляція, тобто визначення фактичної собівартості придбаних 

предметів праці, виготовлення продукції (виконаних робіт, наданих послуг). 

Калькуляція може складатися в як цілому на об’єкт (випуск продукції, обсяг 

робіт), так і на одиницю продукції. Реальність визначення собівартості 

продукції залежить від економічно обґрунтованої методики обліку затрат і 

калькулювання з урахуванням галузевих особливостей діяльності 

підприємств. 
 


