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Група: Ту-1 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 78-79 

 

ТЕМА: Документальне оформлення руху готової продукції. 

 

МЕТА:  

• Ознайомити учнів з організацією обліку руху готової продукції 

• Сформувати в учнів відомості про етапи та документальне оформлення руху 

готової продукції 

• Сприяти всебічному розвитку особистості; 

• Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

Готова продукція може надходити як на склад, так і відвантажуватись 

безпосередньо покупцям. Для випуску продукції з виробництва використовують 

накладні, а при виконанні робіт (наданні послуг) – приймально-здавальні акти. 

На складі на кожен вид продукції складається карточка складського обліку або 

здійснюється запис в книгу складського обліку. 

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється 

накладними відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, 

в яких вказується дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний 

номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю. Кількість виробів, що 

оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг вимірюється, підраховується і при 

необхідності зважується. Накладну виписує у двох примірниках підрозділ-здавальник 

(цех). На обох примірниках накладних мають бути два підписи: начальника цеху 

готової продукції та начальника складу готової продукції.  



 
 



 
 

На підставі одного з примірників накладної, що залишається на складі готової 

продукції, начальник складу чи відповідальна особа заповнює картку складського 

обліку. У ній роблять запис про оприбуткування готової продукції, що надійшла на 

склад, і разом з матеріальним звітом передають до бухгалтерії. 



В картці або книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, 

одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі 

ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах 

складського обліку робляться записи про надходження та відпуск готової продукції і 

щоденно виводяться її залишки.  

 
 

 
На підставі здавальних накладних для обліку випуску готових виробів з 

виробництва бухгалтерія складає відомість випуску готової продукції, зданої на 



склади підприємства, в натуральному і вартісному вимірниках. Дані цієї відомості 

використовуються для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва і для 

бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку. 

 

Відпуск готової продукції здійснюється на підставі договорів про реалізацію 

продукції. Готова продукція може відправлятись покупцю із залученням послуг 

перевізника. Законодавство України використовує кілька понять, пов'язаних з оплатою 

послуг перевізника: фрахт, провізна плата, тариф, збір. 

Тариф – це грошове відображення вартості надання послуги на вантажні 

перевезення, сума, установлена відповідно до законодавства України перевізником за 

перевезення одиниці ваги (обсягу) вантажу. 

Збір – сума, що додається до тарифу і сплачується за послуги при 

транспортуванні вантажу і яка визначається згідно з умовами перевезення або 

обслуговування при такому перевезенні. 

Фрахт – винагорода (компенсація), що сплачується за договором фрахтування 

(чартеру) за використання транспортного засобу. 

Провізна плата – це плата за перевезення вантажу за договором. 

Форма і порядок розрахунків, а також випадки зміни розміру оплати за 

перевезення вантажів і надання інших послуг, пов'язаних з цим, визначаються 

перевізником з вантажовідправником при укладенні ними договору на перевезення 

вантажів. 

При перевезеннях повітряним транспортом використовується авіаційна 

вантажна накладна – це документ, оформлений вантажовідправником чи від імені 

вантажовідправника, у тому числі його електронна копія (в разі застосування), який є 

свідченням укладення договору перевезення і прийняття вантажу до перевезення на 

умовах, визначених у ньому. 

При перевезеннях автомобільним транспортом використовується товарно- 

транспортна накладна. Товарно-транспортна накладна – це єдиний для всіх учасників 

транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-

матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, 

складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за 

перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. 



 
При перевезеннях залізничним транспортом основним перевізним документом є 

залізнодорожна накладна. Така накладна є складовою частиною комплекту перевізних 

документів, до якого, крім неї, входять: дорожня відомість, корінець дорожньої 

відомості та квитанція про приймання вантажу. 

При перевезеннях морським вантажним транспортом використовується 

коносамент. 

Коносамент – документ, що видається перевізником вантажу вантажовласнику. 

Засвідчує право власності на відвантажений товар. 

Коносамент виконує одночасно кілька функцій: розписка перевізника в 

отриманні вантажу для перевезення, з одночасним описом видимого стану вантажу; 

товарно-транспортна накладна; підтвердження договору перевезення вантажу; 

товаророзпорядчий документ. 



 
 

При відвантажені покупцям продукції продавець виписує податкову накладну, яка є 

підставою для відображення у покупця податкового кредиту з ПДВ. При отриманні 

продукції покупець повинен віддати довіреність, яка разом із підписаними покупцем 

документами про отримання продукції (накладна, товарно-транспортна накладна), 

залишається у продавця. 

 

 

 

Завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) Підручник: 1)ч.2§8.2 

3) Завантажити бланки, зазначені в уроці, заповнити та переслати на ел. пошту 

2573562@ukr.net   

4) Посилання: http://vobu.ua/ukr/templets/primary-docs 
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