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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Опрацювання практичних занять узгоджується з курсом 

лекцій з навчальної дисципліни «Звітність підприємств». 

Ефективність виконання практичного заняття залежить від 

своєчасного ознайомлення з лекційним матеріалом та 

нормативними документами щодо теми заняття.  

Після виконання практичних робіт студент повинен вміти 

складати основні форми фінансової, податкової, статистичної 

звітності та звітність з ЄСВ (єдиний соціальний внесок). 

Обсяг практичних занять у годинах узагальнено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл часу практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна  

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Фінансова звітність 

1. Загальні вимоги до звітності 2 – 

2. Баланс підприємства 2 1 

3. Звіт про фінансові результати 2 1 

4. Звіт про рух грошових коштів 2 – 

5. Звіт про власний капітал 2 – 

6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 2 – 

7. Зведена і консолідована фінансова звітність 2 – 

8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 2 – 

 Разом  16 2 

Змістовний модуль 2. Податкова, статистична та спеціальна звітність 

9. Податкова звітність 2 – 

10. Статистична і спеціальна звітність 2 – 

 Разом  4 – 

 Всього  20 2 
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2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ 
 

План заняття 

 

1. Призначення та класифікація основних форм фінансової 

звітності.  

2. Якісні характеристики фінансової звітності. 

3. Принципи підготовки фінансової звітності. 

4. Етапи формування фінансової звітності. 

 

Мета заняття. Удосконалення, поглиблення та закріплення 

знань щодо загальних вимог до звітності підприємств. 

 

� Практичні завдання 

 

Завдання 1. Провести класифікацію фінансової звітності за 

вказаними на рис. 1 класифікаційними ознаками, використавши 

зазначені елементи: річна, консолідована, індивідуальна, 

стандартна, бюджетних організацій, поточна (періодична, 

проміжна), зведена, банківських установ, спрощена, множинна, 

комерційних організацій.  

Завдання 2. Визначити якісні характеристики фінансової 

звітності, що регламентовані П(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності». 

Завдання 3. Знайти відповідне пояснення кожного з 

зазначених принципів з урахуванням яких складають фінансову 

звітність (табл. 2). 

Таблиця 2 

Принципи підготовки фінансової звітності 
 

Принцип Характеристика 

1 2 

1. Автономності 

підприємства 

А − вимірювання та узагальнення всіх операцій 
підприємства у фінансовій звітності 

здійснюється в єдиній грошовій одиниці 
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Продовження табл. 2 

1 2 

2. Безперервності 

діяльності 

Б − визначає пріоритет оцінки активів, виходячи  
з витрат на їх виробництво і придбання 

3. Періодичності  В − методи оцінки, що застосовують в 
бухгалтерському обліку, повинні запобігати 

заниженню оцінки зобов’язань та витрат, 

завищенню оцінки активів і доходів 

підприємства 

4. Історичної 

(фактичної) 

собівартості 

Г − операції повинні обліковуватись відповідно 
до їх сутності, а не лише виходячи з 

юридичної форми 

5. Нарахування та 

відповідності 

доходів і 

витрат 

Д − що передбачає оцінку активів і зобов’язань 
підприємства, виходячи з припущення щодо 

безперервної діяльності підприємства 

6. Повного 

висвітлення, 

Е − припускає розподіл діяльності підприємства 
на певні періоди часу 

7. Послідовності Є − за яким кожне підприємство розглядається 

як юридична особа, відокремлена від  

власників 

8. Обачності 

 

Ж − за якими для визначення фінансового 
результату звітного періоду лід зіставити 

доходи звітного періоду з витратами, що 

були здійснені для отримання цих доходів 

9. Превалювання 

змісту над 

формою 

З − згідно з яким фінансова звітність повинна 

містити ти всю інформацію щодо 

фактичних та потенційних наслідків 

операцій і подій, яка може вплинути на 

прийняття управлінських рішень 

10. Єдиного 

грошового 

вимірника 

И − передбачає постійне (із року в рік) 
застосування підприємством обраної 

облікової політики. Зміну облікової  

політики необхідно обґрунтувати і розкрити 

у фінансовій звітності 

 

Завдання 4. Назвати етапи формування фінансової звітності 

та визначити процедури, які передують заповненню форм 

фінансової звітності, становлять впорядковану сукупність дій та 

методологічних прийомів, виконання яких дасть змогу 

безпосередньо приступити до її складання. 
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Рис. 1. Класифікація фінансової звітності 
 

?  Питання для самоперевірки  

виконаного практичного заняття 
 

1. Які завдання формування фінансової звітності встановлені 
у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні»?  

2. У чому полягає сутність звітності та яка є класифікація 

видів звітності?  

3. Які етапи підготовки та складання річної фінансової 

звітності? 

4. Кому підприємства подають фінансову звітність?  

Фінансова звітність 

? 
За періодичністю 

? 

? 

? 

? 

За охопленням даних 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

За обсягом діяльності 

За специфікою 

діяльності 
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5. Які строки подання фінансової звітності?  
 

�  Список рекомендованих джерел [1, с. 77-92, 5, 14] 
 

 

ТЕМА 2. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА 
 

План заняття 
 

1. Узгодження показників форми №1 «Баланс» з рахунками 

бухгалтерського обліку.  

2. Складання форми №1 «Баланс» за даними оборотно-

сальдової відомості. 
 

Мета заняття. Формування професійних умінь і навичок з 

методики складання Балансу підприємства (ф. №1), 

застосування знань на практиці. 
 

� Практичні завдання 
 

Завдання 1. Ознайомитись з додатком 1 «Узгодження 

показників форми №1 «Баланс» з рахунками бухгалтерського 

обліку».  

Завдання 2. Скласти форму №1 «Баланс». 

Необхідно:  

1. Перевірити правильність складання оборотно-сальдової 

відомості (табл. 3). 

2. За даними оборотно-сальдової відомості скласти форму 

№1 «Баланс» на кінець та на початок звітних періодів. 

 

?  Питання для самоперевірки  

виконаного практичного заняття 

 

1. Охарактеризуйте загальні вимоги до розкриття статей 

балансу на основі П(С)БО 2 «Баланс».  

2. Якою є структура активу та пасиву «Балансу» (ф. №1)?  

3. Який інформаційний зв'язок є між статтями «Балансу» (ф. 

№1) та планом рахунків бухгалтерського обліку? 
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4. Обґрунтуйте важливість правильного читання «Балансу» 

(ф. №1) в сучасних умовах господарювання.  

5. Які є основні балансові співвідношення (рівняння)? У чому 

полягає їх економічний зміст?  

6. Охарактеризуйте «Балансу» (ф. №1) як основне джерело 

економічного аналізу.  

 

�  Список рекомендованих джерел [1, с. 140-157, 7] 

 

 

ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

План заняття 

 

1. Балансове узагальнення показників «Звіту про фінансові 
результати» (ф. №2). 

2. Складання форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 

даними бухгалтерського обліку. 

 

Мета заняття. Формування професійних умінь і навичок з 

методики складання «Звіту про фінансові результати» (ф. №2), 

застосування знань на практиці. 

 

� Практичні завдання 

 

Завдання 1. Ознайомитись з додатком 2 «Узгодження 

показників форми №2 «Звіт про фінансові результати» з 

рахунками бухгалтерського обліку».  

Завдання 2. Скласти форму №2 «Звіт про фінансові 

результати» 

Необхідно:  

1. За даними оборотно-сальдової відомості (табл. 3) скласти 

«Звіт про фінансові результати» (ф. №2). 

2. Відтворити показники першого розділу «Звіту про 

фінансові результати» (ф. №2) (табл. 4). 
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Таблиця 3 

Оборотно-сальдова відомість 

 

№ Назва рахунку, субрахунку 
Залишок на початок Оборот за місяць Залишок на кінець 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

103 Будинки та споруди 257040,00 - 7500,00 97500,00 167040,00 - 

104 Машини та обладнання 8024,28 - 6000,00 2700,00 11324,28 - 

105 Транспортні засоби 36000,00 - - 36000,00 - - 

106 Інструменти, прилади та інвентар 500,00 - - 500,00 - - 

109 Інші основні засоби - - 10000,00 - 10000,00 - 

112 Малоцінні необоротні МА - - 500,00 - 500,00 - 

117 Інші необоротні МА - - 550,00 - 550,00 - 

131 Знос основних засобів - 84338,38 53637,50 2653,40 - 33354,28 

132 Знос інших необоротних МА - -  500,00 - 500,00 

143 Інвестиції непов'язаним сторонам - - 65000,00 - 65000,00 - 

152 Придбання (виготовлення) ОЗ - - 10000,00 10000,00 - - 

153 
Придбання (виготовлення) інших 

необоротних МА 
- - 1050,00 1050,00 - - 

201 Сировина й матеріали - - 43682,00 10558,30 33123,70 - 

23 Виробництво - - 6500,00 6500,00 - - 

26 Готова продукція 2377,00 - 6500,00 6190,00 2687,00 - 

301 Каса в національній валюті - - 7650,62 7550,62 100,00 - 

311 
Поточні рахунки в національній 

валюті 
35000,00 - 16406,58 48431,30 2975,28 - 

312 
Поточні рахунки в іноземній 

валюті 
10640,00 - - 10640,00 - - 
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

361 
Розрахунки з вітчизняними 

покупцями 
- - 14394,00 14394,00 - - 

371 Розрахунки за виданими авансами - - 33600,00 33600,00 - - 

372 Розрахунки з підзвітними особами - - 2400,00 2400,00 - - 

377 Розрахунки з іншими дебіторами - - 70280,00 70280,00 - - 

40 Статутний капітал - 202000,0 - - - 202000,00 

424 
Безоплатно одержані необоротні 

активи 
- - - 3000,00 - 3000,00 

44 
Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки) 
- 60000,00 22345,00 5393,10 - 43048,10 

46 Неоплачений капітал 3000,00 -  3000,00 - - 

631 
Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками 
- - 31860,00 31860,00 - - 

632 
Розрахунки з іноземними 

постачальниками 
- - 10620,00 10620,00 - - 

641 Розрахунки за податками /ПДВ - - -1862,80 2844,00 - 4706,80 

641 Розрахунки за податками /ПДФО - 387,34 387,34 357,61 - 357,61 

643 Податкові зобов'язання - - 1472,00 1472,00 - - 

644 Податковий кредит - - 5600,00 5600,00 - - 

651 
Розрахунки за пенсійним 

забезпеченням 
- 1804,94 1804,94 1677,45 - 1677,45 

661 Розрахунки за заробітною платою - 4050,62 4551,98 4270,00 - 3768,64 

662 Розрахунки з депонентами - -  432,58 - 432,58 

681 
Розрахунки за авансами 

одержаними 
- - 8832,00 8832,00 - - 

685 Розрахунки з іншими кредиторами - - 1992,00 2446,80 - 454,80 
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

701 
Дохід від реалізації готової 

продукції 
- - 14394,00 14394,00 - - 

713 
Дохід від операційної оренди 

активів 
- - 1200,00 1200,00 - - 

714 
Дохід від операційної курсової 

різниці 
- - 20,00 20,00 - - 

718 
Дохід від безоплатно одержаних 

оборотних активів 
- - 5000,00 5000,00 - - 

742 
Дохід від реалізації необоротних 

активів 
- - 65480,00 65480,00 - - 

791 Результат операційної діяльності - - 18015,00 18015,00 - - 

793 
Результат іншої звичайної 

діяльності 
- - 87745,00 87745,00 - - 

901 
Собівартість реалізованої готової 

продукції 
- - 6625,00 6625,00 - - 

91 Загальновиробничі витрати - - 2200,00 2200,00 - - 

92 Адміністративні витрати - - 4690,00 4690,00 - - 

93 Витрати на збут - - 1306,90 1306,90 - - 

972 
Собівартість реалізованих 

необоротних активів 
- - 63350,00 63350,00 - - 

974 
Втрати від неопераційних 

курсових різниць 
- - 40,00 40,00 - - 

976 Списання необоротних активів - - 24355,00 24355,00 - - 

 Разом 352581,28 352581,28 737674,06 737674,06 293300,26 329300,26 
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Таблиця 4 

І. Фінансові результати 
 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  
010 20348 ? 

Податок на додану вартість  015 (        ?       ) (    3186    ) 

Акцизний збір  020 (       -         )   (        -        ) 

 025 (        -        ) (        -        ) 

Інші вирахування з доходу 030 (        -        ) (        -        ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)  

035   ?          ?        

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг)  
040 (    23508   ) (    15904   ) 

Загальновиробничі витрати 045 (        -        ) (        -        ) 

Валовий:    

прибуток  050 ? ? 

збиток 055 (       ?        ) (        ?        ) 

Інші операційні доходи  060 14139 13970 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції 
061 - - 

Адміністративні витрати  070 (     2334    ) (     3086     ) 

Витрати на збут  080 (        3       ) (        ?        ) 

Інші операційні витрати  090 (        ?       ) (     22918   ) 

Витрати від первісного визнання біологічних 

активів та сільськогосподарської продукції 
091 (        -        ) (        -        ) 

Фінансові результати від операційної 
діяльності:  

 
  

прибуток 100 864 - 

збиток 105 (        -        ) (     12011   ) 

Дохід від участі в капіталі  110 - - 

 Інші фінансові доходи 120 - - 

 Інші доходи  130 20 3869 

Фінансові витрати  140 (    8666     ) (        ?       ) 

Втрати від участі в капіталі 150 (        -        ) (        -        ) 

Інші витрати  160 (       27      ) (      3580   ) 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування:                     

 
  

прибуток 170 ? - 

збиток 175 (       ?        ) (     18965   ) 

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності 

та\або прибуток від переоцінки не оборотних 

активів та групи вибуття унаслідок 

припинення діяльності 

176 - - 
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Продовження табл. 4 

1 2 3 4 

у т.ч. збиток від припиненої діяльності 

та\або збиток від переоцінки необоротних 

активів та групи вибуття унаслідок 

припинення діяльності 

177 (        -        ) (        -        ) 

Податок на прибуток від звичайної 

діяльності  
180 

(       110    ) (       112     ) 

Дохід з податку на прибуток 185 - - 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності:  

 
  

прибуток 190 ? ? 

збиток 195 (       ?        ) (        ?        ) 

Надзвичайні:    

доходи 200 - - 

витрати 205 (        -        ) (        -        ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 (        -        ) (        -        ) 

Чистий:    

прибуток 220 ? ? 

збиток 225 (       ?        ) (        ?        ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

 

?  Питання для самоперевірки  

виконаного практичного заняття 

 

1. Як класифікується діяльність підприємства з метою 

складання «Звіту про фінансові результати» (ф. №2)? 

2. З яких розділів складається «Звіт про фінансові 

результати» (ф. №2)? Охарактеризуйте зміст і призначення 

кожного розділу. 

3. Які інформаційні зв’язки є між статтями «Звіту про 

фінансові результати» (ф. №2) та планом рахунків 

бухгалтерського обліку? 

4. Розкрийте основні критерії визнання доходів та витрат у 
«Звіту про фінансові результати» (ф. №2). 

5. Який алгоритм розрахунку «Чистого прибутку (збитку)»? 

 

�  Список рекомендованих джерел [1, с.189-259] 
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ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

План заняття 

 

1. Узгодження показників форми №3 «Звіт про рух грошових 

коштів» з рахунками бухгалтерського обліку. 

2. Складання форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 

даними бухгалтерського обліку. 

 

Мета заняття. Формування професійних умінь і навичок з 

методики складання «Звіту про рух грошових коштів» (ф. №3), 

застосування знань на практиці. 

 

�  Практичні завдання 

 

Завдання 1. Ознайомитись з додатком 3 «Узгодження 

показників форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» з 

рахунками бухгалтерського обліку»  

 

Завдання 2. Скласти форму №3 «Звіт про рух грошових 

коштів» 

Необхідно:  

1. Визначити кореспонденцію рахунків за господарськими 

операціями зазначеними в Журналі реєстрації 

господарських операцій (табл. 5). 

2. Провести класифікацію господарських операції 

використавши наступні умовні позначення: 

О – операційна діяльність; 

І – інвестиційна діяльність; 

Ф – фінансова діяльність; 

Н – операція не буде включена до ф. №3. 

3. За даними господарськими операціями зробити запис у 

«Звіт про рух грошових коштів» (ф. №3). 

4. Визначити залишок коштів на кінець року та порівняти 

його із даними Балансу (ф. №2). 
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Таблиця 5 

Журнал реєстрації господарських операцій 

 

№ 

з/п 

Зміст господарської 
операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн. 

Класифі-
кація 

операцій Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

1. Надійшли кошти від покупців   456730,00  

2. Перераховано постачальникам 

за придбані товари 

  
123980,00 

 

3. Надійшли кошти на поточний 

рахунок за реалізовані ОЗ 

  
23000,00 

 

4. Одержано кошти в касу для 

видачі заробітної плати 

  
115000,00 

 

5. Внесено кошти з каси на 

поточний рахунок 

  
1544,00 

 

6. Виплачена заробітна плата    113456,00  

7. Перераховано єдиний 

соціальний внесок  

  
53324,00 

 

8. Отримано короткострокову 

позику банку 

  
50000,00 

 

9. За рахунок коштів поточного 

рахунку виставлено акредитив 

  
45600,00 

 

10. Одержано кошти цільового 

фінансування на будівництво 

із зовнішніх джерел 

  

250000,00 

 

11. Проведено передоплату 

постачальникам 

  
23000,00 

 

12. Придбано проточні фінансові 

інвестиції 

  
20000,00 

 

13. Одержано товар від 

постачальників 

  
54780,00 

 

14. Нараховано амортизацію на 

ОЗ основного виробництва 

  
7345,00 

 

15. Отримано суми страхового 

відшкодування від страхової 

компанії 

  

9670,00 

 

16. Зараховано на рахунок 

виручку від реалізації 

продукції 

  

342770,00 

 

17. Перераховано за 

електроенергію 

  
2400,00 
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Продовження табл. 5 

1 2 3 4 5 6 

 18. Нарахована орендна плата   2700,00  

19. Нараховані відсотки за кредит    15000,00  

20. Погашено короткострокову 

позику банку 

  
22000,00 

 

 

Примітка. За даними Балансу залишок коштів на початок року становить 

– 896 тис. грн., а на кінець 830 тис. грн. 
 

?  Питання для самоперевірки 

виконаного практичного заняття 
 

1. Чому виникла необхідність підготовки «Звіту про рух 

грошових коштів» (ф. №3)? 

2. Які є інформаційні зв’язки між «Звітом про рух грошових 

коштів» (ф. №3) та «Балансом» (ф. №1)? 

3. Які методи складання «Звіту про рух грошових коштів» (ф. 

№3) застосовуються у світовій бухгалтерській практиці? 

4. У розрізі яких видів діяльності відображається у цьому 

компоненті фінансової звітності грошові потоки? 

5. Які операції не включаються до «Звіту про рух грошових 

коштів» (ф. №3)? 

6. Який інформаційний зв'язок є між статтями «Звіту про рух 

грошових коштів» (ф. №3) та планом рахунків 

бухгалтерського обліку? 

7. Як враховується вплив зміни валютних курсів при 
складанні «Звіту про рух грошових коштів» (ф. №3)? 

 

�  Список рекомендованих джерел [1, с. 259-311, 11] 
 

 

ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
 

План заняття 
 

1. Складання форми №4 «Звіт про власний капітал».  

2. Звірка даних форми №4 «Звіт про власний капітал» із 

даними форми №1 «Баланс». 
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Мета заняття. Формування професійних умінь і навичок з 

методики складання «Звіту про власний капітал» (ф. №4), 

застосування знань на практиці. 

 

�  Практичне завдання 

 

Завдання 1. Скласти форму №4 «Звіт про власний капітал». 

Необхідно:  

1. Визначити кореспонденцію рахунків за вказаними 

господарськими операціями в Журналі реєстрації 

господарських операцій. 

2. В «Звіті про власний капітал» (ф. №4) проставити залишок 

на початок року за даними витягу з Балансу (ф. №1). 

3. Заповнити «Звіт про власний капітал» (ф. №4) за 

вказаними в Журналі господарськими операціями (табл. 6). 

4. Підрахувати у Звіті скоригований залишок на початок року 

(код рядка 050), разом зміни в капіталі (код рядка 290), та 

залишок на кінець року (код рядка 300). 

5. Звірити дані коду рядка 300 «Звіту про власний капітал» 

(ф. №4) із даними форми №1 «Баланс» графи 4 «На кінець 

звітного періоду» (табл. 7). 

Таблиця 6 

Журнал реєстрації господарських операцій 

 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. 
Відображення результатів дооцінки 

основних засобів та суми зносу  

1600,00 

600,00 
  

 2. У минулому році помилково були 

списані на витрати матеріали, що 

призвело до  зниження прибутку. 

У цьому році помилку необхідно 

виправити шляхом коригування 

нерозподіленого прибутку на 1000 грн.  

1000,00 

  

 3. Відображення результатів уцінки 

основних засобів  

3000,00 

8000,00 
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Продовження табл. 6 

1 2 3 4 5 

4. Відображення результату 

господарської діяльності  
16000,00 

  

5. Нараховані дивіденди по акціях 3000,00   

6. Збільшення статутний капітал за 

рахунок збільшення номінальної 

вартості акцій  

5000,00 

  

7. Здійснені відрахування в резервний 

капітал (фонд)  
3000,00 

  

8. Здійснена підписка на акції  

- номінальна вартість; 

- перевищення над номінальною 

вартістю 

 

10000,00 

4000,00 

  

9. Отримані внески від акціонерів в 

формі: 

- грошових коштів;  

- основних засобів;  

- матеріалів  

 

 

5000,00 

17000,00 

3000,00 

  

10. Викуплені акції у акціонерів  1000,00   

11. Повторно випущені в оборот акції, 

раніше викуплені 
3000,00 

  

12. Анульовані акції, які раніше були 

викуплені  
1000,00 

  

13. Зменшення статутного капіталу 

шляхом зменшення номінальної 

вартості акції  

5000,00 

  

14. Відображення вартості безкоштовного 

отриманих НА 
2000,00 

  

 

 

Таблиця 7 

Витяг з Балансу розділу І пасиву «Власний капітал» 

 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал    

Статутний капітал 300 50 59 

Пайовий капітал 310 - - 

Додатковий вкладений капітал 320 20 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
Продовження табл. 7 

1 2 3 4 

Інший додатковий капітал 330 7 10 

 Резервний капітал 340 13 16 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
350 25 31 

Неоплачений капітал 360 (  25  ) (  14  ) 

Вилучений капітал 370 (   3   ) (   -   ) 

Усього за розділом І 380 87 126 

 

?  Питання для самоперевірки 

виконаного практичного заняття 

 

1. У чому полягає необхідність складання «Звіту про власний 

капітал» (ф. №4)? 

2. Назвіть складові власного капіталу. 
3. Охарактеризуйте формат «Звіту про власний капітал» (ф. 

№4), який використовується підприємствами України. 

4. Як операції, що здійснюються у процесі діяльності, 
впливають на складові власного капіталу? 

5. Які є інформаційні зв’язки між «Звітом про власний 

капітал» (ф. №4) та «Балансом» (ф. №1)? 

6. Який інформаційний зв'язок є між статтями «Звіту про 

власний капітал» (ф. №4) та планом рахунків 

бухгалтерського обліку? 
 

�  Список рекомендованих джерел [1, с. 311-340, 12] 

 

 

ТЕМА 6. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ У 

ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 
 

План заняття 
 

1. З’ясування суті помилки; визначення порядку 

відображення в бухгалтерському обліку операції для 

виправлення помилки; проведення (у разі необхідності) 

коригування даних фінансової звітності. 
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2. Виправлення помилок в звітних формах.  
 

Мета заняття. Виховання почуття відповідальності за 

рішення, що приймаються; розвиток навичок самостійної 

роботи, вміння переконувати в правильності вибраного рішення. 
 

�  Практичні завдання 
 

Завдання 1. Виправити помилку, допущену в 

бухгалтерському обліку, яка, відповідно, призвела до 

викривлень у фінансовій звітності. 

Необхідно: 

Показати механізм виправлення помилки при формуванні 

первісної вартості якщо:  

− виправлення виконуються у звітному періоді, коли 
помилка була здійснена, наприклад, у грудні 2010 р.; 

− виправлення виконуються у наступному звітному році, 
наприклад, на момент проведення аудиторської перевірки, 

тобто у березні 2011 р. 
 

Практична ситуація 

Під час перевірки надходження основних засобів на 
підприємстві було встановлено, що не правильно визначено 
первісну вартість, а саме, що витрати на установку і доведення 
об'єкта основних засобів до стану, придатного до експлуатації, 
віднесли до складу витрат виробництва.  
Так, у жовтні 2010 р. підприємство придбало стенд 

регулювання паливної апаратури за ціною 12000 грн., у т. ч. 
ПДВ 2000 грн. В обліку придбання та введення в експлуатацію 
стенда було відображено такими проводками: 
Д-т 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» К-т 

631 «Розрахунки з постачальниками» – на суму 10000 грн. 
Д-т 641 «Розрахунки з бюджетом» (субрахунок з обліку 

ПДВ) К-т 631 «Розрахунки з постачальниками» – на суму 2000 
грн. 
Д-т 104 «Машини та обладнання» К-т 152 «Придбання 

(виготовлення) основних засобів» – на суму 10000 грн. 
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Витрати на його монтаж та налагодження були сплачені 

постачальнику додатково за окремими рахунком на суму 2400 
грн., у т. ч. ПДВ 400 грн. В обліку ці витрати були відображені 
проводками: 
Д-т 91 «Загальновиробничі витрати» К-т 631 «Розрахунки з 

постачальниками» – на суму 2000 грн. 

Д-т 641 «Розрахунки з бюджетом» (субрахунок з обліку ПДВ) 

К-т 631 «Розрахунки з постачальниками» – на суму 400 грн. 

Завдання 2. Показати послідовність виправлення помилки 

при корегуванні сальдо по рахунку 44 «Нерозподілений 

прибуток». 

 

Практична ситуація 

В результаті перевірки була найдена помилка – завищені 

витрати на 1000,0 грн. Помилка зв’язана з віднесенням на 

витрати попереднього періоду навчання співробітника 

англійській мові, але навчання не відбулося. 

 

?  Питання для самоперевірки 

виконаного практичного заняття 

 

1. Які два види помилок можливо виділити? 

2. Розкрийте основні причини виникнення помилок у 

бухгалтерському обліку. 

3. Розкрийте сутність терміна «подія після дати балансу». 

4. Якою датою обмежується період розгляду подій після дати 

балансу?  

5. Яка послідовність виправлення помилки при корегуванні 

сальдо по рахунку 44 «Нерозподілений прибуток»? 
 

�  Список рекомендованих джерел [1, с.491-510, 13] 
 

 

ТЕМА 7. ЗВЕДЕНА І КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА 

ЗВІТНІСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

План заняття 
 

1. Бухгалтерські та юридичні відмінності при різних схемах 

об’єднання підприємств. 

2. Консолідація балансу при придбанні 100% капіталу за 

ціною, вищою за номінальну вартість акцій.  

3. Консолідація балансу при придбанні менше 100% 

капіталу (за номінальною вартістю акцій).  

4. Консолідація балансу при злитті підприємств. 
 

Мета заняття. Формування професійних умінь і навичок, 

застосування знань на практиці. 
 

� Практичні завдання 
 

Завдання 1. Використовуючи П(С)БО 19 «Об’єднання 

підприємств» в таблиці 8 показати основні відмінності за різних 

схем об’єднання підприємств. 

Таблиця 8 

Бухгалтерські та юридичні відмінності при різних схемах 

об’єднання підприємств 
 

№ 

з\п 
Найменування 

Злиття 

(об’єднання 

інтересів) 

Придбання 

Об’єднання 

шляхом 

створення 

нової 
юридичної 

особи 

1 2 3 4 5 

Юридичні відмінності 

1. Сторони угоди    

2. Результат об’єднання     

Бухгалтерські відмінності 

1. Переоцінка активів та 

зобов’язань після 

об’єднання  

   

2. Гудвіл    

3. Відображення доходу 

об’єднаного 

підприємства в рік 

об’єднання  
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Продовження табл. 8 

1 2 3 4 5 

4. Відображення 

нерозподіленого 

прибутку в рік 

об’єднання  

   

 

Завдання 2. Скласти Консолідований баланс в разі 

придбання 100% капіталу за ціною, вищою за номінальну 

вартість акцій (табл. 9). 
 

Практична ситуація 

а) підприємство А придбало 100 % капіталу підприємства Б 

(76 тис. грн.) за ціною 86 тис. грн. Різниця, яка класифікується 

як позитивний гудвіл, відображається у консолідованому 

балансі, де власний капітал представлений власним капіталом 

інвестора, оскільки відбулося повне поглинання підприємства Б 

підприємством А.  

Таблиця 9 

Консолідація балансу при придбанні 100 % капіталу за 

ціною, вищою за номінальну вартість акцій 
 

Статті 
Інвестор 

(А) 

Підприємство, 

акції якого 

придбані (Б) 

Регулюючі 
записи 

Консолі-
дований  

баланс Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ      

Грошові кошти 22 22   ? 

Інвестиції А в Б 86   ?  

Інші активи 690 64   ? 

Гудвіл   ?  ? 

Баланс 798 86   ? 

ПАСИВ      

Статутний 

капітал 
600 56 ?  ? 

Прибуток 100 20 ?  ? 

Поточні 

зобов’язання  
98 10   ? 

 Баланс 798 86 ? ? ? 

Довідково: 

чисті активи 
700 76   ? 
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Примітка. Ці регулюючі записи будуть правильними у тому випадку, 

коли вартість активів придбаного підприємства дорівнюватиме їх 

справедливій вартості. В іншому випадку виникне необхідність здійснення 

дооцінки активів, оскільки гудвіл визначається як різниця між вартістю 

придбання та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів та 

зобов'язань.  
 

б) для спрощення прикладу розгляньте випадок, коли лише 

вартість основних засобів підприємства Б, за якою вони 

обліковуються на балансі, відрізняється від справедливої 

вартості: їх залишкова вартість становить 54 тис. грн., а їх 

справедлива вартість дорівнює 59 тис. грн. Як у цьому випадку 

буде відбуватися консолідація балансу (табл. 10). 

Таблиця 10 

Консолідація балансу при придбанні 100 % капіталу за 

ціною, вищою за номінальну вартість акцій 
 

Статті 
Інвестор 

(А) 

Підприємство, 

акції якого 

придбані (Б) 

Регулюючі 
записи 

Консолі-
дований  

баланс Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ      

Грошові кошти 22 22   ? 

Інвестиції А в Б 86   ?  

Основні засоби 500 54 ?  ? 

Інші активи 190 10   ? 

Гудвіл   ?  ? 

Баланс 798 86   ? 

ПАСИВ      

Статутний 

капітал 
600 56 ?  ? 

Прибуток 100 20 ?  ? 

Поточні 

зобов’язання  
98 10   ? 

Баланс 798 86 ? ? ? 

 Довідково: 

чисті активи 
700 76   ? 

 

Завдання 3. Скласти Консолідований баланс у випадку при-

дбання менше ніж 100 % капіталу (за номінальною вартістю) 

(табл. 11).  
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Практична ситуація 

Підприємство придбало 80 % акцій підприємства Б 

(статутний капітал якого становить 60 тис. грн.) за 90 тис. грн.  

Таблиця 11 

Консолідація балансу при придбанні менше 100 % 

капіталу (за номінальною вартістю) 

 

Статті 
Інвестор 

(А) 

Підприємство, акції  
якого придбані (Б) 

Регулюючі 
записи 

Консо-

лідова-

ний 

баланс 
Балансо- 

ва вартість 

Справедли- 

ва вартість 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ       

Грошові 

кошти 
62 22 22   ? 

Інвестиції  

А в Б 
90    ?  

Основні 

засоби 
460 54 60 ?  ? 

Інші активи 190 10 10   ? 

Гудвіл    ?  ? 

Баланс 802 86 92   ? 

ПАСИВ       

Статутний 

капітал 
600 60 60 ?  ? 

Прибуток 100 20 20 ?  ? 

Частка 

меншості 
    ? ? 

Дооцінка   6    

Поточні 

зобов’язання 
102 6 6   108 

Баланс 802 86 92 ? ? ? 

Довідково: 

чисті активи 
700 80 86   ? 

 

Завдання 4. Розглянути процедуру консолідації балансу при 

злитті підприємств (табл. 12).  
 

Практична ситуація 

Підприємство Б має заборгованість перед підприємством А 

40 тис. грн. 
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Таблиця 12 

Консолідація балансу при злитті підприємств 
 

Статті 
Підприєм- 

ство (А) 

Підприєм- 

ство (Б) 

Регулюючі 
записи 

Консолі-
дований  

баланс Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ      

Грошові кошти 108 120   ? 

Інші активи 690 628  ? ? 

Баланс ? ?   ? 

ПАСИВ      

Статутний 

капітал 
600 550   ? 

Прибуток 100 120   ? 

Поточні 

зобов’язання  
98 78 ?  ? 

Баланс ? ? ? ? ? 

Довідково: 

чисті активи 
700 76   ? 

 

?  Питання для самоперевірки 

виконаного практичного заняття 
 

1. Розкрийте причини виникнення практики складання 

консолідованої фінансової звітності. 

2. Які специфічні особливості характерні для консолідованої 
фінансової звітності групи підприємств? 

3. Коли материнське підприємство може не подавати 

консолідовану фінансову звітність? 

4. В яких випадках показники дочірнього підприємства не 

включаються до консолідованої фінансової звітності? 

5. Яким якісним характеристиками та принципам підготовки 

повинна відповідати консолідована фінансова звітність? 

6. Розкрийте основні способи об’єднання підприємств та їх 

відмінні особливості. 

7. Що таке гудвіл та як його сума відображається у 
консолідованій фінансовій звітності?   

�  Список рекомендованих джерел [1, с. 547-588, 6, 8] 
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ТЕМА 8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

План заняття 

 

1. Порівняння структури і кількості показників фінансової 

звітності малого та великого підприємств.  

2. Складання ф. №1-м «Баланс» та ф. №2-м «Звіт про 

фінансові результати» за даними бухгалтерського обліку. 

 

Мета заняття. Формування професійних умінь і навичок з 

методики складання «Фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва» в складі «Балансу» (ф. №1-м) і «Звіту про 

фінансові результати» (форма №2-м), застосування знань на 

практиці. 

 

� Практичні завдання 

Завдання 1.  Здійснити порівняння структури і кількості 

показників «Балансу» та «Звіту про фінансові результати» малих 

та великих підприємств. Результати оформити в табл. 13,14. 

Таблиця 13 

Порівняння структури і кількості показників Балансу 

малих та великих підприємств 

 
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» 
П(С)БО 2 «Баланс» 

«Баланс» (ф. №1-м) «Баланс» (ф. №1) 

Актив Пасив Актив Пасив 

Назва 

розділу 

Кількість 

статей 

Назва 

розділу 

Кількість 

статей 

Назва 

розділу 

Кількість 

статей 

Назва 

розділу 

Кількість 

статей 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

Таблиця 14 

Порівняння структури і кількості показників Звіту про 

фінансові результати малих та великих підприємств 

 
П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» 

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 
результати» 

«Звіт про фінансові результати»  

(ф. №2-м) 

«Звіт про фінансові результати» 

(ф. №2) 

Назва розділу  
Кількість  

статей 
Назва розділу  

Кількість  

статей 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

Завдання 2. Скласти Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва  

Необхідно:  

1. Перевірити правильність складання оборотно-сальдової 

відомості (табл. 15). 

2. За даними оборотно-сальдової відомості скласти форму 

№1-м «Баланс» на кінець та на початок звітних періодів.  

3. Підрахувати валюту балансу. 

4. За даними оборотно-сальдової відомості скласти форму 

№2-м «Звіт про фінансові результати». 

 

?  Питання для самоперевірки 

виконаного практичного заняття 

 

1. Охарактеризуйте критерії віднесення підприємств до 
суб’єктів малого підприємництва, які містяться в 

законодавстві України. 

2. Чим відрізняється фінансова звітність суб’єктів малого 

підприємництва від фінансової звітності інших 

підприємств? 

3. Охарактеризуйте зміст розділів «Балансу» (ф. №1-м) 

суб’єктів малого підприємництва. 
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Таблиця 15 

Оборотно-сальдова відомість  

 

№ Назва рахунку, субрахунку 
Залишок на початок Оборот за місяць Залишок на кінець 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Основні засоби 132340,00 - - - 132340,00 - 

104 Машини та обладнання 110327,00 - - - 110327,00 - 

109 Інші основні засоби 22013,00 - - - 22013,00 - 

13 Знос необоротних активів - 30636,00 - 8241,00 - 38877,00 

131 Знос основних засобів - 30636,00 - 8241,00 - 38877,00 

20 Виробничі запаси - - 14824,00 14824,00 - - 

28 Товари 26427,00 - 1945782,00 1947847,00 24362,00 - 

311 Поточний рахунок в банку  34527,00 - 2785141,00 2714583,00 105085,00 - 

36 Розрахунки з покупцями 39810,00 - 2649933,00 2647891,00 41852,00 - 

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 39810,00 - 2649933,00 2647891,00 41852,00 - 

37 Розрахунки з різними дебіторами - - 6175,00 6175,00 - - 

372 Розрахунки з підзвітними особами - - 6175,00 6175,00 - - 

40 Статутний капітал - 44724,00 - - - 44724,00 

44 Нерозподілені прибутки  - 4722,00 76597,00 76597,00 - 4722,00 

441 Прибуток нерозподілений - 4722,00 76597,00 76597,00 - 4722,00 

63 Розрахунки з постачальниками - 69527,00 1824821,00 1762527,00 - - 

631 
Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками - 69527,00 1824821,00 1762527,00 - 131821,00 

64 Розрахунки за податками  - 34831,00 634835,00 634835,00 - 34831,00 

641 Розрахунки за податками - 34831,00 634835,00 634835,00 - 34831,00 

65 Розрахунки зі страхування - 16809,00 109060,00 109060,00 - 16809,00 

66 Розрахунки за виплатами працівникам - 31855,00 287135,00 287135,00 - 31855,00 

661 Розрахунки за заробітною платою - 31855,00 287135,00 287135,00 - 31855,00 
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Продовження табл. 15 

702 Доход від реалізації товарів - - 2434517,00 2434517,00 - - 

71 Інші операційні доходи - - 224550,00 224550,00 - - 

713 Доход від операційної оренди активів - - 224550,00 224550,00 - - 

74 Інші доходи - - 24950,00 24950,00 - - 

742 Доход від реалізації НА - - 24950,00 24950,00 - - 

79 Фінансові результати - - 2278221,00 2278221,00 - - 

791 
Фінансові результати від основної 

діяльності - - 2278221,00 2278221,00 - - 

902 Собівартість реалізованих товарів - - 1846921,00 1846921,00 - - 

93 Витрати на збут - - 419260,00 419260,00 - - 

94 Інші операційні витрати - - 2749,00 2749,00 - - 

98 Податок на прибуток - - 4724,00 4724,00 - - 

981 
Податок на прибуток від основної 

діяльності - - 4724,00 4724,00 - - 

 Разом 233104,00 233104,00 17247536,00 17247536,00 303639,00 303639,00 
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4. Охарактеризуйте зміст «Звіту про фінансові результати» 

(ф. №2-м) суб’єктів  малого підприємництва. 

5. Чим спрощений план рахунків бухгалтерського обліку, 

дозволений для використання суб’єктами малого 

підприємництва, відрізняється від «звичайного» плану 

рахунків бухгалтерського обліку? 

6. Які інформаційні зв’язки є між фінансовою звітністю 

суб’єкта малого підприємництва та планом рахунків 

бухгалтерського обліку (спрощеним та звичайним)? 

 

�  Список рекомендованих джерел [1, с.429-482, 9] 

 

 

ТЕМА 9. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 

 

План заняття 

 

1. Методика підготовки «Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку» (ф. №1ДФ)  

2. Методика підготовки «Податкової декларації з фіксованого 

сільськогосподарського податку»  

 

Мета заняття. Набути практичних навиків з складання 

окремих форм податкової звітності. 

 

� Практичні завдання 

 

Завдання 1. Зробити записи до «Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку» (ф. №1ДФ) (табл. 16). 

Потрібно врахувати, що п. 3.6. Порядку №1020 встановлює 

загальне правило відображення доходів у звітності: «щодо 

кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, 

скільки ознак доходів вона має». 
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Практична ситуація 1 

Оклад працівника становить 10000 грн. Впродовж ІІ кварталу 

(з квітня по червень) працівник отримував лише зарплату. 

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), утриманий за кожен 

місяць, визначено таким чином: 

− сума зарплати, що включається до бази оподаткування, – 

9640 грн. (10000 грн. - 10000 грн. х 3,6%); 

− сума податку, утриманого за ставкою 15%, – 1411,50 грн. 

(9410 грн. х 15%); 

− сума податку, утриманого за ставкою 17%, – 39,10 грн. 

((9640 грн. - 9410 грн.) х 17%); 

− загальна сума податку 1450,60 грн. (1411,50 грн. + 39,10 

грн.). Сума податку за звітний період – 4351,80 грн. 

(1450,60 грн. х 3 міс.); 

− сума чистої зарплати за квартал – 24568,20 грн. (10000 грн. 

- 1450,60 грн. - 10000 грн. х 3,6%) х 3 міс. 

 

Необхідно:  

На підставі описаного прикладу зробити запис у форму 

№1ДФ. 

 

Практична ситуація 2 

Оклад працівника становить 10000 грн. У травні працівник 

хворів і отримав зарплату в сумі 5000 грн. та суму лікарняних у 

розмірі 6000 грн. 

Розрахунок ПДФО за травень здійснено таким чином: 

− сума зарплати, що включається до бази оподаткування, – 

10700 грн. (5000 грн. - 5000 грн. х 3,6% + 6000 грн. - 6000 

грн. х 2%); 

− сума податку, утриманого за ставкою 15%, – 1411,50 грн. 

(9410 грн. х 15%); 

− сума податку, утриманого за ставкою 17%, – 219,30 грн. 

((10700 грн. - 9410 грн.) х 17%); 

− загальна сума податку 1630,80 грн. (1411,50 грн. + 219,30 

грн.). 
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 У квітні та червні утримано по 1450,60 грн. податку (див. 

Розрахунок по виробничій ситуації 1).  

 

Необхідно:  

На підставі описаного прикладу зробити запис у форму 

№1ДФ. 
 

Практична ситуація 3 

Оклад працівника – 5000 грн. У квітні працівнику крім 

зарплати було надано подарунок 6000 грн. Було прийнято 

рішення застосувати до вартості подарунка пільгу з пп. 165.1.39 

ст. 165 ПКУ в сумі 470,50 грн. Розрахунок ПДФО за квітень 

здійснено таким чином: 

− вартість подарунка, що включається до бази оподаткування 

ПДФО з урахуванням «натурального» коефіцієнта, – 

6505,46 грн. ((6000 грн. - 470,50 грн.) х 1,1765); 

− сума зарплати, що включається до бази оподаткування 

ПДФО, –  4820 грн. (5000 грн. - 5000 грн. х 3,6%); 

− загальна сума оподатковуваного доходу – 11325,46 грн. 

(6505,46 грн. + 4820 грн.); 

− сума податку, утриманого за ставкою 15%, – 1411,5 грн. 

(9410 грн. х 15%); 

− сума податку, утриманого за ставкою 17%, – 325,63 грн. 

(11325,46 грн. - 9410 грн.) х 17%; 

− загальна сума ПДФО – 1737,13 грн. (1411,50 грн. + 

325,60 грн). 

Загальна сума ПДФО, утримана із зарплати у травні та червні, 

–  1446 грн. (5000 грн. - 5000 грн. х 3,6%) х 15% х 2), а загалом за 

квартал – 3183,13 грн. (1737,13 грн. + 1446,00 грн.). 
 

Необхідно:  

На підставі описаного прикладу зробити запис у форму 

№1ДФ. 

 

Завдання 2. Скласти «Податкову декларацію з фіксованого 

сільськогосподарського податку». 

Додаткові дані для заповнення декларації подано в табл. 17.  
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Таблиця 16 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) 

на користь платників податку, і сум утриманого з них податку  
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Таблиця 17 

Додаткові дані про підприємство 
 

Реквізити СК «Світанок» 

Юридична та фактична адреса 
31047, с. Кузьмин, Рівненського 

району, Рівненської обл. 

Код та телефон (03625) 9-41-73 

Факс  9-41-73 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03785757 

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 01.11.0 

Код організаційно-правової форми 

господарювання 
140 

Найменування органу ДПС, де платник 

перебуває на податковому обліку 
ДПІ у Рівненському районі 

Найменування органу ДПС за місцем 

розташування земельних ділянок 
ДПІ у Рівненському районі 

Код органу місцевого самоврядування 6822785501 

Індивідуальний податковий номер 

платника ПДВ 
037857522103 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

платника ПДВ 
100186573 

Директор (ідентифікаційний код) 
Михайлюк Петро Леонтійович  

(2067805643) 

Головний бухгалтер  

(ідентифікаційний код) 

Момот Віра Іванівна  

(1826507209) 

Обслуговуючий банк та його код ПІБ, МФО 315278 

Номер поточного рахунку 26004302212044 
 

Відповідно до даних державного земельного кадастру 

сільськогосподарський кооператив «Світанок» станом на 1 січня 

поточного року має у власному користуванні 2243,5 га землі 

сільськогосподарського призначення (табл. 18). 

Таблиця 18 

Землі сільськогосподарського призначення СК «Світанок» 
 

№ 

з/п 
Категорія земель 

Площа земель- 

ної ділянки, га 

  1. Рілля (нормативна грошова оцінка 1 га – 4744,00 грн.) 2165,8 

  2. 
Сіножаті (нормативна грошова оцінка 1 га – 1609,00 

грн.) 
8,6 

  3. 
Пасовища (нормативна грошова оцінка  

1 га – 949,00 грн.) 
69,1 
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За попередній податковий звітний рік сума доходу СК 

«Світанок», отриманого від реалізації сільськогосподарської 

продукції власного виробництва, продуктів її переробки 

становила 6737,1 тис. грн., сума скоригованого валового доходу 

– 7039,1 тис. грн. 
 

 ?  Питання для самоперевірки 

виконаного практичного заняття 
 

1. Що таке податкова звітність, з якою метою вона 
складається та як використовуються її дані? 

2. Яким органом затверджуються форми податкової 
звітності? 

3. Які є строки подання податкової звітності, якими 
нормативними та законодавчими документами вони 
встановлені? 

4. Як платник податку може подати податкову звітність? 
5. Розкрийте необхідність та заходи забезпечення подання 
податкової звітності в електронній формі. 

6. Яку відповідальність несуть платники податків за 
неподання або несвоєчасне подання податкової звітності? 

7. Опишіть механізм внесення виправлень до податкової 
звітності. 

 

�  Список рекомендованих джерел [1, с. 595-606, 4, 16] 
 

 

ТЕМА 10. СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ 
 

План заняття 
 

1. Заповнення основних форм статистичної звітності : «Звіту 

з праці» (ф. №1-ПВ), «Звіт про основні показники 

діяльності підприємства» (ф. №1-підприємництво). 

2. Складання «Звіту про суми нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

до органів Пенсійного фонду України». 
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Мета заняття. Формування професійних умінь і навичок, 

застосування знань на практиці. 
 

� Практичні завдання 
 

Завдання 1. Скласти «Звіт з праці» (ф. №1-ПВ (місячна)) за 

вересень 20__ р. 

Додаткові дані для заповнення форми №1-ПВ (місячна) 

подано в табл. 19.  

Таблиця 19 

Додаткові дані про підприємство 
 

Реквізити ТОВ «Флоріан Шуз» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36246184 

Місцезнаходження (юридична адреса) 

та адреса здійснення діяльності, щодо 

якої подається форма звітності 

90300, Закарпатська область, 

Виноградівський район, с. Підви-

ноградів, пр. Незалежності, 4 

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 19.30.0 

Код території за КОАТУУ 2121284401 
 

Необхідно:  

1. Для заповнення Розділу І «Кількість працівників і фонд 

оплати» праці використати вихідну інформацію кадрових 

документів, документів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності. 

Вихідна інформація: 

− середня кількість працівників підприємства – 354 особи; 

− сума фонду оплати праці усіх працівників – 680734,00 грн.; 

− ПДФО – 82304,00 грн.; 

− середньооблікова кількість штатних працівників – 389 

осіб.; 

− відпрацьовано штатними працівниками – 62194 людино-

годин; 

− не відпрацьовано, але оплачено (додаткова відпустка) – 46 

людино-годин; 

− сума нарахувань особам, які не враховуються в 

середньообліковій кількості штатних працівників – 6233,00 

тис. грн. 
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2. Для заповнення графи 2 Розділу І використати інформацію, 

яка узагальнена в табл. 20. 

Таблиця 20 

Кількість працівників і фонд оплати праці за період  

з початку року 
 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період  

з початку 

року 

Середня кількість працівників підприємства в 

еквіваленті повної зайнятості, осіб 
1010 358 

 Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. 1020 5986,3 

Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована 

з суми фонду оплати праці усіх працівників, тис. грн. 
1030 702,3 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 374 

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна 

плата штатним працівникам  (крім тимчасової 

непрацездатності ), людино-годин 

1050 527660 

     з нього відпрацьовано, людино-годин 1060 485464 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 1070 5908,6 
 

 

Примітка. Заборгованості перед працівниками із заробітної плати та 

виплат із соціального страхування підприємство не має. 

 

Завдання 2. Скласти «Звіт про основні показники діяльності 

підприємства» за І квартал 20__ р. (ф. №1-підприємництво 

(квартальна)). 

Додаткові дані для заповнення форми №1-підприємництво 

(квартальна)  подано в табл. 21.  

Таблиця 21 

Додаткові дані про підприємство 
 

Реквізити ДП «Кожтекс» (підприємство малого бізнесу) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22096874 

Місцезнаходження (юридична адреса) 

та адреса здійснення діяльності, щодо 

якої подається форма звітності 

90300, Закарпатська область,  

м. Виноградів, пр. Миру, 2 

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 19.30.0 

Код території за КОАТУУ 2121284401 
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Необхідно: 

 

1. Зробити записи до форми №1-підприємництво (квартальна) 

(табл. 22)  враховуючи таку інформацію: 

а) підприємство займається такими видами діяльності: 

− діяльність автомобільного вантажного транспорту 
(КВЕД – 60.24.0); 

− оренда інших машин та устаткування (КВЕД – 71.34.0); 

б) від діяльності автомобільного вантажного транспорту 

підприємство отримало чистого доходу в сумі – 27107 

грн. зробивши такі витрати:  

− матеріальні витрати  –  5100 грн.; 

− витрати на оплату – 6802 грн., в т.ч. відпускні, 

лікарняні – 2511 грн.; 

− інші операційні витрати – 6622 грн.; 

в) від оренди інших машин та устаткування підприємство 

отримало чистого доходу в сумі – 119603 грн. зробивши 

такі витрати:  

− матеріальні витрати  –  19023 грн.; 

− амортизація – 82209 грн.; 

− витрати на оплату – 10717 грн., в т.ч. відпускні, 

лікарняні – 4011 грн.; 

− інші операційні витрати – 2618 грн. 

2. Перевірити взаємоузгодженість показників форми №1-

підприємництво (квартальна) із Звітом про фінансові 

результати ф. №2-м (табл. 23).   
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Таблиця 22 

Звіт про основні показники діяльності підприємства 
(тис. грн. з одним десятковим знаком) 

 Код виду еконо-

мічної діяльності 

за КВЕД 

на рівні підкласу 

Обсяг реалізованої 

продукції робіт, 

послуг (без ПДВ і     

акцизу) 

 

з нього обсяг продук- 

ції (робіт, послуг), 

виконаний підрядни- 

ком на умовах підряду 

(гр. 2≤ гр. 1) 

Операційні витрати  з 

реалізованої продукції, 

робіт, послуг 

 (гр.3= гр. 4+ гр.5 

+гр.6+гр.7+гр.9+гр.10) 

А Б 1 2 3 

Усього по підприємству (200) 

(сума рядків за видами 

економічної діяльності, гр. 1-11) 

    

у т.ч. за видами економічної 

діяльності 1): 

    

…     

…     
 

Продовження табл. 18 
У тому числі за складовими Продукція 

(роботи, послуги) 

власного вироб-

ництва для 

внутрішніх пот-

реб підприємства 

Матеріальні 

витрати (за 

вирахуванням 

вартості зворот- 

них відходів) 

Вартість товарів та 

послуг, придбаних для 

перепродажу та 

реалізованих без 

додаткової обробки на 

цьому підприємстві 

А
м
о
р
ти
за
ц
ія

 Витрати 

на 

оплату 

працю 

З них: на навчальні 

відпустки, у зв’язку з 

реорганізацією та скоро-

ченням штатів, доплати в 

разі тимчасової втрати 

працездатності 

Відрахуван-

ня на 

соціальні 

заходи 

Інші 

опера-

ційні 

витрати 

4 5 6 7 8 9 10 11 
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Таблиця 23 

Звіт про фінансові результати (ф. №2-м) за І квартал 2011 р. 

 

СТАТТЯ 

Код 

ряд-

ка 

За 

звітний 

період 

За аналогіч-

ний період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
010 170,6 539,8 

Непрямі податки та інші вирахування з 

доходу 
020 (  23,9  ) (   89,9 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) (010-

020) 

030 146,7 449,9 

Інші операційні доходи 040 - 19,5 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
041 - - 

Інші звичайні доходи 050 - - 

Надзвичайні доходи 060 - - 

Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 146,7 469,4 

Збільшення (зменшення) залишків 

незавершеного виробництва і готової 

продукції 

080 - - 

Матеріальні затрати 090 (   24,1  ) (  264,3 ) 

Витрати на оплату праці 100 (   17,5  ) (   21,4  ) 

Відрахування на соціальні заходи  110 (    6,5   ) (    2,9   ) 

 Амортизація  120 (   82,2  ) (    90,7   ) 

Інші операційні витрати 130 (    9,2   ) (     83,3  ) 

у тому числі 131 (      -     ) (      -       ) 

Витрати від первісного визнання 

біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

132 (      -    ) (     -       ) 

 140 (     -     ) (     -       ) 

Інші звичайні витрати 150 (     -     ) (     -       ) 

Надзвичайні витрати 160 (     -     ) (     -       ) 

Податок на прибуток 170 (    4,4   ) (    5,0    ) 

Разом витрати 

(090+100+110+120+130+140+150+-

080+160+170) 

180 ( 143,9 ) (  467,6 ) 

Чистий прибуток (збиток) (070-180) 190 2,8 1,8 

Забезпечення матеріального заохочення 195 - - 
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Завдання 3. Скласти «Звіт про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) 

застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів 

Пенсійного фонду України» за листопад місяць 20__ р.  

Додаткові дані для заповнення Додатку 4 до Порядку 

формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування подано в табл. 24.  

Таблиця 24 

Додаткові дані про підприємство 

 
Реквізити ДП «Кожтекс» (підприємство малого бізнесу) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22096874 

Вхідний номер страхувальника 9 

Номер реєстрації в Пенсійному фонді  05020063 

Код органу Пенсійного фонду, до 

якого подається звіт 
07055 

Місцезнаходження (юридична 

адреса) та адреса здійснення 

діяльності, щодо якої подається 

форма звітності 

90300, Закарпатська область,  

м. Виноградів, пр.  Миру, 2 

2-42-49 

Код виду економічної діяльності 

(КВЕД) 
19.30.0 

Код території за КОАТУУ 2121284401 

Клас професійного ризику  17 

 Назва банку, МФО, № п/рахунку 
АППБ «Аваль»; 312345; 

2600601958 

Середньооблікова чисельність 

штатних працівників, осіб 
9 в т.ч. чол. – 4, жін. – 5 

 

Необхідно: 

1. Провести нарахування на заробітну плату та утримання з 

неї (табл. 25). 

2. Зробити записи в Таблицю 1 «Нарахування єдиного 

внеску» до Додатку 4, використавши проведені 

розрахунки.   

3. Визначити загальну суму страхових внесків за звітний 

період.   
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Таблиця 25 

Вихідна інформація 
 

База нарахування Сума, грн. Нарахування Утримання 

Нараховано за тарифними 

ставками 
17840,00 

ставка,% ? ставка,% ? 

сума, грн. ? сума, грн. ? 

Нараховано за посадовими 

окладами 
2300,00 

ставка,% ? ставка,% ? 

сума, грн. ? сума, грн. ? 

Нараховано премії 4500,00 
ставка,% ? ставка,% ? 

сума, грн. ? сума, грн. ? 

Нараховано відпускні 2300,00 
ставка,% ? ставка,% ? 

сума, грн. ? сума, грн. ? 

Нараховано лікарняні за 

перші 5 днів тимчасової 

непрацездатності 

350,00 

ставка,% ? ставка,% ? 

сума, грн. ? сума, грн. ? 

Нараховано лікарняні за 

наступні дні тимчасової 

непрацездатності 

210,00 

ставка,% ? ставка,% ? 

сума, грн. ? сума, грн. ? 

 

?  Питання для самоперевірки 

виконаного практичного заняття 

 

1. Якими законодавчими та нормативними документами 

регламентується порядок складання та подання 

статистичної звітності? 

2. Що є джерелом інформації для складання статистичної 

звітності? 

3. У чому полягає мета складання та подання статистичної 

звітності? 

4. Які права та обов'язки мають органи державної статистики 

стосовно статистичної звітності? 

5. У чому полягає особливий конфіденційний статус 

статистичної звітності? 

6. Що є базою нарахування ЄСВ? 

7. Які терміни складання та подання звіту щодо сум 

нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 
 

�  Список рекомендованих джерел [1, с.588-595, 15, 17, 18] 
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4. ЗРАЗОК ВИКОНАНОЇ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 
 

ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

 

�  Практичне завдання 

 

Завдання 1. Скласти ф. №4 Звіт про власний капітал. 

 

Необхідно:  

 

1. Визначити кореспонденцію рахунків за вказаними 

господарськими операціями в Журналі реєстрації 

господарських операцій (табл. 1). 

2. В «Звіті про власний капітал» (ф. №4) (табл. 3) проставити 

залишок на початок року за даними витягу з «Балансу» (ф. 

№1) (табл. 2). 

3. Заповнити «Звіт про власний капітал» (ф. №4) за 

вказаними в Журналі господарськими операціями. 

4. Підрахувати у Звіті скоригований залишок на початок року 

(код рядка 050), разом зміни в капіталі (код рядка 290), та 

залишок на кінець року (код рядка 300). 

5. Звірити дані коду рядка 300 «Звіту про власний капітал» 

(ф. №4) із даними «Балансу» (ф. №1) графи 4 «На кінець 

звітного періоду» (табл. 2). 

Таблиця 1 

Журнал реєстрації господарських операцій 

 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. У лютому місяці підприємством було  

виявлено помилку у нарахуванні суми 

амортизації в попередньому році, що 

зменшило суму чистого прибутку на 10 тис. 

грн. 

   

2. У березні місяці було здійснено дооцінку 

нематеріальних активів на 10 тис. грн. 
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1 2 3 4 5 

3. Чистий прибуток за рік становив  

50 тис. грн. 
   

 4. Підприємство оголосило, що за підсумками 

року буде спрямовано на виплату  

дивідендів 20 тис. грн. 

   

  5. На поповнення резервного капіталу було 

спрямовано  2 тис. грн. 
   

 6. У травні місяці надійшли кошти на 

поточний рахунок в сумі 1400 тис. грн. в 

оплату за передплачені, але не повністю 

сплачені акції 

   

 7. У червні місяці підприємство викупило 

власні акції на суму 300 тис. грн.,  

а в липні повністю анулювало їх 

   

8. У жовтні місяці надійшов благодійний 

внесок у сумі 5 тис. грн. у вигляді основних 

засобів 

   

 

Таблиця 2 

Витяг з Балансу  

розділу І пасиву «Власний капітал» 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал    

Статутний капітал 300 2500 2200 

Пайовий капітал 310 - - 

Додатковий вкладений  

капітал 

320 700 700 

Інший додатковий  

капітал 

330 350 365 

Резервний капітал 340 500 502 

Нерозподілений прибуток  

(непокритий збиток) 

350 70 108 

Неоплачений капітал 360 (1400) - 

Вилучений капітал 370 - - 

Усього за розділом І 380 2720 3875 
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РОЗВ’ЯЗОК 

 

Таблиця 1 

Журнал реєстрації господарських операцій 

 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. 

У лютому місяці підприємством було 

виявлено помилку у нарахуванні суми 

амортизації в попередньому році, що 

зменшило суму чистого прибутку на  

10 тис. грн. 

10 000,00 13 441 

 2. 

У березні місяці було здійснено 

дооцінку нематеріальних активів на 

10 тис. грн. 

10 000,00 12 423 

3. 
Чистий прибуток за рік становив 50 

тис. грн. 
50 000,00 79 441 

4. 

Підприємство оголосило, що за 

підсумками року буде спрямовано на 

виплату дивідендів  20 тис. грн. 

20 000,00 443 67 

 5. 
На поповнення резервного капіталу 

було спрямовано 2 тис. грн. 
2 000,00 443 43 

6. 

У травні місяці надійшли кошти на 

поточний рахунок в сумі 1400 тис. 

грн. в оплату за передплачені, але не 

повністю сплачені акції. 

1 400 000,00 311 46 

7. 

У червні місяці підприємство 

викупило власні акції на суму 300 тис. 

грн., а в липні повністю анулювало їх 

300 000,00 

300 000,00 

451 

40 

311 

451 

8. 

У жовтні місяці надійшов 

благодійний внесок у сумі 5 тис. грн. 

у вигляді основних засобів 

5 000,00 10 424 
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Таблиця 2 

Звіт про власний капітал 

 

 

Стаття к
од

 

С
та

ту
тн

и
й

  

к
ап

іт
ал

 

П
ай

ов
и
й

 

к
ап

іт
ал

 

Д
од

ат
к
ов

и
й

 

в
к
л
ад

ен
и
й

 

к
ап

іт
ал

 

Ін
ш
и
й

 

до
да

тк
ов

и
й

 

к
ап

іт
ал

 

Р
ез
ер

в
н
и
й

 

к
ап

іт
ал

 

Н
ер

оз
п
од

іл
ен

и
й

 

п
р
и
бу

то
к

 

Н
ео
п
л
ач

ен
и
й

 

к
ап

іт
ал

 

В
и
л
уч

ен
и
й

 

к
ап

іт
ал

 

Р
аз
ом

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 2500 - 700 350 500 70 (1400) - 2720 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
020 - - - - - - - - - 

Виправлення помилок 030 - - - - - 10 - - 10 

Інші зміни 040 - - - - - - - - - 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 2500 - 700 350 500 80 (1400) - 2730 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів  
060 - - - - - - - - - 

Уцінка  основних засобів 070 - - - - - - - - - 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 - - - - - - - - - 

Уцінка незавершеного 

будівництва 
090 - - - - - - - - - 

Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - 10 - - - - 10 

Уцінка  нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - 

 120          

Чистий прибуток (збиток) 130 - - - - - 50 - - 50 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 

 

140 
- - - - - (20) - - (20) 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 - - - - - - - - - 

Відрахування до резервного 

капіталу 
160 - - - - 2 (2) - - - 

 170          

Внески учасників: 

Внески до капіталу 

 

180 
- - - - - - - - - 

Погашення заборгованості  з 

капіталу 
190 - - - - - - 1400 - 1400 

 200          

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - (300) (300) 

Перепродаж  викуплених акцій 

(часток) 
220 - - - - - - - - - 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 
230 (300) - - - - - - 300 - 

Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 - - - - - - - - - 

Інші зміни в капіталі: 
Списання  невідшкодованих 

збитків 

 

260 
- - - - - - - - - 

Безкоштовно отримані активи 270 - - - 5 - - - - 5 

 280          

Разом зміни в капіталі 290 (300) - - 15 2 28 1400 - 1145 

Залишок на кінець року 300 2200 - 700 365 502 108 - - 3875 
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Додаток 1 

Узгодження показників форми №1 «Баланс» з рахунками  

бухгалтерського  обліку 
 

АКТИВ 
Код  

рядка 
Зміст рядка 

1 2 3 

І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:   

залишкова вартість 010 Ряд. 011-ряд.012 

первісна вартість 011 Дт 12 

накопичена амортизація 012 (Кт 133) 

Незавершене будівництво 020 Дт 15 

Основні засоби:   

залишкова вартість 030 Ряд.031-ряд.032 

первісна вартість 031 Дт 10 + Дт 11 

знос 032 (Кт 131 + Кт 132) 

Довгострокові біологічні активи:   

справедлива (залишкова) 

вартість 
035 Ряд.036-ряд.037 

первісна вартість 036 Дт 16 

накопичена амортизація 037 (Кт 134) 

Довгострокові фінансові 

інвестиції: 
  

які обліковуються за методом 

участі в капіталі інших 

підприємств 

040 Дт 141 

інші фінансові інвестиції 045 Дт 142 + Дт143 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
050 Дт 181,182,183 

Справедлива (залишкова) вартість 

інвестиційної нерухомості 
055 Ряд. 056-ряд.057 

первісна вартість інвестиційної 

нерухомості 
056 Дт 100 

знос інвестиційної нерухомості 057 (Кт 135) 

Відстрочені податкові активи 060 Дт 17 

Гудвіл 065 Кт 19 

Інші необоротні активи 070 Дт 184 

Усього за розділом І 080 

Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ 

ряд.040+ряд.045+ряд.050+ 

ряд.060+ряд.070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
Продовження додатку 1 

1 2 3 

ІІ. Оборотні активи   

 Виробничі запаси 100 Дт 20 + Дт 22 + Дт 25 

Поточні біологічні активи 110 Дт 21 

Незавершене виробництво 120 Дт 23 

Готова продукція 130 Дт 26 + Дт 27 

Товари 140 Дт 28 

Векселі одержані 150 Дт 34 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги: 

 
 

чиста реалізаційна вартість 160 Ряд.161-ряд.162 

первісна вартість 161 Дт 36 

резерв сумнівних боргів 162 (Кт 38) 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

 
 

з бюджетом 170 Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644 

за виданими авансами 180 Дт 371 

з нарахованих доходів 190 Дт 373 

із внутрішніх розрахунків 200 Дт 682 + Дт 683 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

210 Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + 

Дт 375 + Дт 376 + Дт377 

Поточні фінансові інвестиції 220 Дт 35 

Кошти та їх еквіваленти:   

в національній валюті 230 Дт 301 + Дт 311 + Дт 313 

в іноземній валюті 240 Дт 302 + Дт 312 + Дт 314 

Інші оборотні активи 250 Дт 24, 643, 331, 332 

Усього за розділом ІІ 

260 Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ 

ряд.130+ряд.140+ряд.150+ 

ряд.160+ряд.170+ряд.180+ 

ряд.190+ряд.200+ряд.210+ 

ряд.220+ряд.230+ряд.240+ 

ряд.250 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 Дт 39 

IV. Необоротні активи та групи 

вибуття 
275 

Дт 286 

БАЛАНС  280 Ряд.080+ряд.260+ ряд.270 
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ПАСИВ 
Код  

рядка 
Зміст рядка 

1 2 3 

І. Власний капітал   

Статутний капітал 300 Кт 40 

Пайовий капітал 310 Кт 41 

Додатковий вкладений капітал 320 Кт 421 + Кт 422 

Інший додатковий капітал 330 Кт 423 + Кт 424 + Кт 425 

Резервний капітал 340 Кт 43 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
350 Кт 441 – Дт 424 – Дт 443 

Неоплачений капітал 360 (Дт 46) 

Вилучений капітал 370 (Дт 45) 

Усього за розділом І 380 

Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ 

ряд.330+ряд.350+ряд.360+ 

ряд.370 

ІІ. Забезпечення таких витрат і 
платежів 

  

Забезпечення виплат персоналу 400 Кт 471 + Кт 472 

Інші забезпечення 410 Кт 473 + Кт 474 

Цільове фінансування 420 Кт 48 

Усього за розділом ІІ 430 Ряд.400+ряд.410+ряд.420 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання   

Довгострокові кредити банків 440  Кт 501+Кт 502+Кт 503+Кт 504 

Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання 
450 Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 Кт 54 

Інші довгострокові зобов’язання 470 
Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + 

Кт 53 + Кт 55 

Усього за розділом ІІІ 480 
Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ 

ряд.470 

IV. Поточні зобов’язання   

Короткострокові кредити банків 500 Кт 601+Кт 602+Кт 603+Кт 604 

Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
510 Кт 61 

Векселі видані 520 Кт 62 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
530 Кт 63 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками: 
  

з одержаних авансів 540 Кт 681 

з бюджетом 550 Кт 641 + Кт 642 + Кт 643 
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1 2 3 

з позабюджетних платежів 560 Кт 6422 

зі страхування 570 Кт 65 

з оплати праці 580 Кт 66 

з учасниками 590 Кт 67 

із внутрішніх розрахунків 600 Кт 682 + Кт 683 

Зобов'язання, пов'язані з 

необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для  

продажу 

605 Кт 680 

Інші поточні зобов’язання 610 
Кт 605+Кт 606+Кт 684+ 

Кт 685, 644 

Усього за розділом IV 620 

Ряд.500+ряд.510+ряд.520+ 

ряд.530+ряд.540+ряд.550+ 

ряд.560+ряд.570+ряд.580+ 

ряд.590+ряд.600+ряд.610 

V. Доходи майбутніх періодів 630 Кт 69 

БАЛАНС 640 
Ряд.380+ряд.430+ряд.480+ 

ряд.620+ряд.630 

 

 

Додаток 2 

Балансове узагальнення показників «Звіту про фінансові 
результати» (ф. №2) 

 
Код 

рядка 
Балансове узагальнення 

1 2 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

010 
Доходи від основної діяльності з ПДВ: Дт 301, 311, 312, 681, 361, 362 

– Кт 701-703 

015 
Суми ПДВ в складі доходу від основної діяльності: Дт 701, 702, 703 

– Кт 641 (643) 

020 Акцизний збір: Дт 701, 702, 703 – Кт 641 

025 Податки, які включаються в ціну продажу (крім ПДВ) 

030 Знижки, повернення, Дт 704 – Кт 791 (сторнувальний запис)  

035 Код рядка 010-015-020-025-030 

040 

Дт 901 – Кт 26,27– собівартість реалізованої продукції; Дт 902 – Кт 

28 – собівартість реалізованих товарів; Дт 903 – Кт 23 – собівартість 

реалізованих послуг  

050 Позитивне значення різниці: код рядка 035 – код рядка 040  
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Продовження додатку 2 

1 2 

055 Різниця при від’ємному значенні: код рядка 035 – код рядка 040 

060 
Доходи по Кт 71 (продаж оборотних активів без ПДВ, отримані 

штрафи, операційна курсова різниця та ін.): ∑ Кт 71 (без ПДВ) 

070 
Дебетові обороти адміністративних витрат за звітний період: ∑ Дт 

92 – Кт 661, 65, 13, 685, 641 

080 
Дебетові обороти витрат на збут (реклама, відрядження працівників, 

збуту і т.д.): ∑ Дт 93 

090 

Дебетові обороти інших операційних витрат звітного періоду 

(собівартість реалізованих оборотних активів, недостача, безоплатна 

передача, уцінка запасів та ін.): ∑ Дт 94 – Кт 20, 22, 38, 371, 685 

100 
Позитивне значення різниці кодів рядків 050+060-070-080-090  або  

кодів рядків (055)+060-070-080-090 

105 Від’ємне значення виразу в коді рядка100 

110 
Фінансовий дохід від утримання інвестицій, що не менший 25% 

статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Кт 72 

120 
Сплата банком відсотків за користування вільними коштами, 

нараховані відсотки по викуплених акціях: сума по Дт 31, 373 – Кт 73 

130 

Дохід без ПДВ від продажу необоротних активів, дохід від 

безкоштовно отриманих необоротних активів, дохід від ліквідації 

необоротних активів: сума по Кт 74 

140 
Витрати по нарахованих відсотках за користування кредитом Дт 951 

– Кт 684, 311 

150 
Фінансові витрати від утримання інвестицій, що не менші 25% 

статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Дт 96 

160 
Собівартість реалізованих і списаних необоротних активів, уцінка 

необоротних активів: ∑ Дт 97 

170 

Позитивне значення: кодів рядків 100 + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 

– 160 або кодів рядків (–105) + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160   

(сальдо по Кт 79) 

180 Дт 79 Кт 981 з урахуванням норм П(С)БО 17 «Податок на прибуток» 

190 Позитивне значення: код рядка 170 – код рядка 180  

195 
Від’ємне значення: код рядка 170 – код рядка 180 або код рядка 175 

+ код рядка 180 

200 Кт 75 

205 Дт 99 

210 Дт 982 з урахуванням норм П(С)БО 17 «Податок на прибуток» 

220 
190 (якщо немає надзвичайних подій) або рядок 220=рядок 190 

(рядок 195)+рядок 200 – рядок 205 – рядок 210 

225 Рядок 225=рядок 190 (рядок 195)+рядок 200 – рядок 205 – рядок 210  

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

230 Дт 80 – Кт «Запаси» 
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Продовження додатку 2 

1 2 

240 Дт 81 – Кт 661 

250 Дт 82 – Кт 65 

260 Дт 83 – Кт 133, 132, 131 

270 
Відрядження, послуги зв’язку, касове обслуговування, Дт 84, 85 – 

Кт 372, 377, 63, 685 
 

 

Додаток 3 

Узгодження показників форми №3 «Звіт про рух грошових 

коштів» з рахунками бухгалтерського обліку» 

 

Стаття  
Код  

рядка 
Балансове узагальнення  

1 2 3 

I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 
        Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

   

  

010  

 

 

 

Дт30,31 Кт70 

Погашення векселів одержаних  015  Дт30,31 Кт34 

Покупців і замовників авансів  020  Дт30,31 Кт681 

Повернення авансів   030  Дт30,31 Кт371 

Установ банків відсотків за 

поточними рахунками  
035  

Дт31 Кт373 

Бюджету податку на додану 

вартість  
040  

Дт30,31 Кт641 

Повернення інших податків і 

зборів (обов'язкових платежів)  
045  

Дт31 Кт642 

Отримання субсидій, дотацій  050  Дт31 Кт48/субсидії, дотації 

Цільового фінансування  060  Дт31 Кт48/цільове фінансування 

Боржників неустойки (штрафів, 

пені)  
070  

Дт31 Кт715 

Інші надходження  080  Дт30,31 Кт711,712,713 

        Витрачання на оплату:  

Товарів (робіт, послуг)  

   

090  

   

(Дт63,68 Кт30,31)  

Авансів  095  ( Дт371 Кт30,31) 

Повернення авансів  100  (Дт681 Кт30,31) 

Працівникам  105  (Дт66 Кт30,31) 

Витрат на відрядження  110  (Дт372 Кт30,31) 

Зобов'язань з податку на додану 

вартість  
115  (Дт641/ПДВ Кт30,31) 
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Зобов'язань з податку на 

прибуток  
120  (Дт641/ПП Кт30,31) 

Відрахувань на соціальні 

заходи  
125  (Дт65 Кт30,31) 

Зобов'язань з інших податків і 

зборів (обов'язкових платежів)  
130  (Дт642 Кт30,31) 

Цільових внесків  140  (Дт949/цільові внески Кт30,31) 

Інші витрачання  145  (Дт942 Кт30,31) 

Чистий рух коштів до 

надзвичайних подій  
150  

Ряд.010+Ряд.015+Ряд.020+Ряд.030+ 

Ряд.035+Ряд.040+Ряд.045+Ряд.050+ 

Ряд.060 Ряд.070+ Ряд.080–Ряд.090– 

Ряд.09 –Ряд.100–Ряд.105–Ряд.110– 

Ряд.115–Ряд.120–Ряд.125–Ряд.130– 

Ряд.140–Ряд.145 

Рух коштів від надзвичайних 

подій  
160  

Дт31 Кт75, або Дт99 Кт31 

(в частині операційної діяльності) 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності  
170  Ряд.150+(–)Ряд.160 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 
Реалізація: 

         фінансових інвестицій  

  

  

  

180  

 

 

 

Дт30,31 Кт741 

         необоротних активів  190  Дт30,31 Кт742 

         майнових комплексів  200  Дт30,31 Кт743 

Отримані:  

         відсотки  

  

210  

 

Дт30,31 Кт732,373/відсотки 

         дивіденди  220  Дт30,31 Кт731,373/дивіденди 

Інші надходження  230  
Дт30,31 Кт681,377/не операційні 

надходження 

Придбання:      

         фінансових інвестицій  240  (Дт614,35,371,685 Кт30,31) 

         необоротних активів  250  (Дт15,371,685 Кт30,31) 

         майнових комплексів  260  (Дт15,371,685 Кт30,31) 

Інші платежі  270  
(Дт371,377,681(в частині 

інвестиційної діяльності) Кт30,31) 

Чистий рух коштів до 

надзвичайних подій  
280  

Ряд.180+Ряд.190+Ряд.200+ 

Ряд.210+Ряд.220+Ряд.230–  

Ряд.240–Ряд.250–Ряд.260–Ряд.270 

Рух коштів від надзвичайних 

подій  
290  

Дт31 Кт75, або Дт99 Кт31 

(в частині інвестиційної діяльності) 
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Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності  
300  Ряд.280+(–)Ряд.290 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності  

      

Надходження власного 

капіталу  
310  Дт30,31 Кт46,42   

Отримані позики  320    Дт30,31 Кт50,52,55,60 

Інші надходження  330     

Погашення позик  340  (Дт50,52,55,60 Кт30,31) 

Сплачені дивіденди  350  (Дт671 Кт30,31) 

Інші платежі  360  (Дт611,672,685 Кт30,31) 

Чистий рух коштів до 

надзвичайних подій  
370  

Ряд.310+Ряд.320+Ряд.330–  

Ряд.340–Ряд.350–Ряд.360 

Рух коштів від надзвичайних 

подій  
380  

Дт31 Кт75, або Дт99 Кт31  

(в частині фінансової діяльності)   

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності  
390  Ряд.370+(–)Ряд.380   

Чистий рух коштів за звітний 

період  
400  Ряд.170+(–)Ряд.300+(–)Ряд.390   

Залишок коштів на початок 

року  
410  ф.№1 ряд.230,240,гр.3   

Вплив зміни валютних курсів  

на залишок коштів  
420     

Залишок коштів на кінець року  430  
Ряд.410+(–)Ряд.400+(–)Ряд.420, або 

ф.№1 «Баланс» ряд.230,240, гр. 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


