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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Метою навчальної дисципліни «Облік і звітність підприємств» є вивчення 

складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, податкової та 

статистичної звітності підприємства; навчити студентів аналізувати виробничу і 

господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності за звітними даними, 

оцінювати результати діяльності підприємств і розробляти заходи по покращенню 

звітності. 

Основні завданнями вивчення дисципліни «Облік і звітність підприємств» 

полягають у вивченні методології та методики заповнення основних форм 

бухгалтерської, податкової та інших форм звітності; відображенні в них системи 

валових показників економіки підприємства і надання користувачам  інформації для  

прийняття дієвих управлінських рішень з метою забезпечення, зберігання та 

раціонального використання матеріальних, трудових ресурсів і грошових коштів, 

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання, 

моделювання діяльності підприємства, оцінки якості управління тощо.  

Предметом навчальної дисципліни є методика і техніка складання та 

тлумачення звітності підприємства. 

На вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність підприємств» 

відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Практичні заняття з навчальної дисципліни «Облік і звітність підприємств» є 

однією з форм навчальних занять, на яких викладач організовує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни та формує 

вміння і навички їх практичного застосування завдяки індивідуальному виконанню 

студентом відповідно поставлених завдань.  

Основна мета практичного заняття з дисципліни полягає в: 

- поглибленні, закріплення і конкретизації знань, отриманих на лекціях і в 

процесі самостійної роботи;  

- формуванні практичних умінь і навичок, необхідних в майбутній 

професійній діяльності;  

- розвитку умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються тощо. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і 

навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за 

участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування 

контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.  

Ефективність виконання практичного заняття з навчальної дисципліни «Облік 

і звітність підприємств» залежить від своєчасного вивчення лекційного матеріалу та 

знання діючої нормативно-правової бази.  

Розподіл часу практичних занять з дисципліни «Облік і звітність підприємств» 

у годинах денної форми навчання узагальнено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Розподіл часу практичних занять з дисципліни  

«Облік і звітність підприємств»  

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Основи обліку та фінансової звітності підприємства 

1 Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємства 3 

2 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 3 

3 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 3 

4 Звіт про рух грошових коштів 3 

5 Звіт про власний капітал 3 

6 
Примітки до річної фінансової звітності та правила виправлення 

помилок у фінансових звітах 
3 

 Разом за змістовим модулем 1 18 

Змістовий модуль 2. Інша фінансова звітність. Податкова,  
статистична звітність та звітність з соціального страхування 

7 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 2 

8 Податкова звітність 2 

9 Статистична звітність 1 

10 Звітність з соціального страхування 1 

 Разом за змістовим модулем 2  6 

 Всього  24 

 
 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ 
ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Змістовий модуль 1. Основи обліку та фінансової звітності підприємства 

 

ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО  
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством та його 

регулювання.  

2. Класифікація звітності та вимоги щодо її підготовки.  

3. Призначення фінансової звітності.  

4. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.  

5. Етапи підготовки фінансової звітності.  

� Практичні завдання 
Завдання 1.1. Використовуючи вихідні дані (табл. 2, 3) скласти:  

1) журнал господарських операцій (табл. 3),  

2) оборотно-сальдову відомість (табл. 4); 
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3) початковий та кінцевий баланс.  
Вихідні дані: 

Таблиця 2 
Відомість залишків на рахунках синтетичного обліку на 1 січня 201х р. 

№ 
з/п 

Показник Сума,  
грн. 

№ рахунка 
(субрахунка) 

1 2 3 4 

1 Основні засоби (первісна вартість)  588 580  

2 Знос основних засобів 137 340  

3 Сировина і матеріали 23 840  

4 Паливо 1 600  

5 МШП 900  

6 Незавершене виробництво 17 800  

7 Готова продукція 7 200  

8 Товари на складі 1 600  

9 Готівка в національній валюті 2 200  

10 Поточні рахунки в національній валюті 135 690  

11 Розрахунки з вітчизняними покупцями 
(заборгованість покупців, замовників) 

42 800  

12 Статутний капітал 590 370  

13 Нерозподілений прибуток 17 200  

14 
Розрахунки з вітчизняними постачальниками 
(заборгованість перед постачальниками) 

43 900  

15 Розрахунки за податками (заборгованість перед 
бюджетом по сплаті податків) 

18 600  

16 Розрахунки за страхуванням (заборгованість по 
сплаті ЄСВ) 

8 100  

17 Розрахунки за заробітною платою 
(заборгованість перед працівниками) 

6 700  

 
Таблиця 3 

Журнал господарських операцій за січень 201х р. 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн. 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 Надійшли товари від постачальника на суму 
1320 грн., у т.ч. ПДВ 

-   

без ПДВ    

ПДВ    

2 Сплачено податок на доходи фізичних осіб 

за попередній місяць 
2 500   

3 Сплачено єдиний соціальний внесок за 

попередній місяць 
15 800   
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 

4 Видано кошти з каси підзвітній особі 1 400   

5 Придбано паливо підзвітною особою на суму 

1 200 грн., у т.ч. ПДВ 
-   

без ПДВ    

ПДВ    

6 Витрачено паливо для виробництва 

продукції 
450   

7 Нарахована заробітна плата робітникам 50 000   

8 Утримано податок на доходи фізичних осіб 8 270   

9 Утримано військовий збір 750   

10 Здійснено нарахування єдиного соціального 

внеску на заробітну плату робітників (22%)  

 

? 

  

11 Придбано канцтовари підзвітною на суму 

180 грн., у т.ч. ПДВ 
-   

без ПДВ    

ПДВ    

12 Повернено в касу підприємства 

невикористані підзвітні суми  
?   

13 Оплачено з поточного рахунку 

постачальнику за товари               
1 320   

14 Надійшли кошти в касу з поточного рахунку  44 000   

15 Отримано короткострокову позику банку на 

поточний рахунок підприємства 
20 000   

16 Нарахована амортизація основних засобів 

виробничого призначення 
1 800   

17 Витрачено матеріали для виробництва 

готової продукції 
15 200   

18 Видана заробітна плата працівникам з каси 

підприємства 
43 900   

19 Оприбутковано на склад готову продукцію 55 000   

20 Отримано на поточний рахунок оплату від 

дебіторів за реалізовану готову продукцію  
37 000   

21 Надійшов основний засіб від постачальника 

на суму 126 000 грн., у т.ч. ПДВ 

 

- 

  

без ПДВ    

ПДВ    

22 Введено в експлуатацію основний засіб ?   

 
Усі  рахунки  першого - третього класів  (крім 13, 19, 285 та 38)  є  активними.  
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Рахунки 13, 19, 285 та 38 є регулюючими рахунками (контрактивними) до 

відповідних рахунків обліку активів. 

Сальдо  за  дебетом  на  кінець  періоду  по  активному рахунку =  Сальдо  на  

початок  періоду  за  дебетом  +  Дебетовий  оборот  –  Кредитовий  оборот 

Рахунки четвертого - шостого класів (за винятком рахунків 442, 443, 45 та 46) 

є пасивними. Рахунки 442, 443, 45, 46 є регулюючими (контрпасивними) до рахунків 

обліку власного капіталу. 

Сальдо  за  кредитом  на  кінець періоду по пасивному рахунку = Сальдо  на  

початок  періоду за  кредитом  + Кредитовий оборот – Дебетовий оборот 

Рахунки сьомого класу за формою записів у них є пасивними, класів 8 та 9 — 

активними. 

 
Дт                10                 Кт 

«Основні  

засоби» 

 Дт                131                  Кт 

«Знос основних  

засобів» 

 Дт              152               Кт 

«Придбання (виготовлення) 

основних засобів 

С-до     С-до   С-до   

 
 
 

 

 

    

Об.   Об.   Об. Об.  Об. Об.  

С-до      С-до   С-до   

        

        

Дт                201                 Кт 

«Сировина і матеріали» 

 Дт                 203                 Кт 

«Паливо» 

 Дт                  22                 Кт 

«МШП» 

С-до    С-до    

 

 С-до     

       

  

 
    

       

Об.      Об.      Об.     Об.      Об.     Об.     

С-до     С-до      С-до    

        

        

Дт                    23                Кт 

«Виробництво» 

 Дт                  26                 Кт 

«Готова продукція» 

 Дт                281               Кт 

«Товари на складі» 

С-до   

 

 

 С-до     С-до    

 
 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

Об.    Об.      Об.    Об.     Об.     Об.    

С-до    С-до     С-до     
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Дт                 301                Кт 

«Готівка в національній 

валюті» 

 Дт                  311                Кт 

«Поточний рахунок в 

національній валюті» 

 Дт               361                Кт 

«Розрахунки з вітчизня-

ними покупцями» 

С-до    

 

 С-до    С-до   

       

      

      

   

 

 

 

 

   

Об.     Об.     Об.     Об.     Об.     Об.     

С-до     С-до     С-до   

        

        

Дт                 372                Кт 

«Розрахунки з підзвітними 

особами» 

 Дт                 401                 Кт 

«Статутний  

капітал» 

 Дт                 441                 Кт 

«Прибуток  

нерозподілений» 

С-до       С-до    С-до  

  

 

      

        

        

  

 

      

        

Об.      Об.    Об.       Об.      Об.     Об.      

С-до        С-до    С-до  

        

        

Дт              601                   Кт 

«Короткострокові кредити 

банків в національній 

валюті» 

 Дт                 631                Кт 

«Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками» 

 Дт                   641               Кт 

«Розрахунки за  

податками» 

 С-до      С-до    С-до   

        

        

        

        

        

 

 

Об.    Об.    Об.      Об.    Об.     Об.     

 С-до     С-до    С-до  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Дт                651                 Кт 
«За розрахунками із 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування» 

 Дт                 661                 Кт 

«Розрахунки за 

заробітною  

платою» 

 Дт                   642               Кт 

«Розрахунки за  

Обов‘язковими  

платежами» 

 С-до      С-до    С-до 

        

        

        

        

        

Об.      Об.    Об.       Об.      Об.       Об.     

 С-до     С-до    С-до 

Таблиця 4 

Оборотно - сальдова відомість за січень 2016 року 

Раху-

нок 

Сальдо на 1.01.2016  Обороти за січень Сальдо на 31.01.2016  

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

10       

131       

152       

201       

203       

22       

23       

26       

281       

301       

311       

361       

372       

401       

441       

601       

631       

641       

642       

651       

661       

Всього       
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    ТЕМА 2. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Економічна сутність та призначення Балансу (Звіту про фінансовий стан).  

2. Елементи балансу: визначення, класифікація, визнання та оцінка.  

3. Структура, склад активу та пасиву балансу.  

4. Методика підготовки показників ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 

стан)».  

� Практичні завдання 
Завдання 2.1. Скласти ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за 

наведеною нижче інформацією, якщо склад господарських засобів та джерел їх 

утворення представлений у такому вигляді (табл. 5.): 

Таблиця 5 

Вихідні дані для складання ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

тис. грн. 

№ 

з/п 

 

Показник 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1 2 3 4 

1 Забезпечення виплат персоналу до 1 року 40 50 

2 
Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку в 

банку 
235 58 

3 Грошові кошти в національній валюті в касі 5 2 

4 Короткострокові кредити банків 590 380 

5 Незавершене виробництво 1 030 220 

6 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 260 

7 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги (первісна вартість) 
150 270 

8 Резерв сумнівних боргів 50 60 

 

9 

Основні засоби:    

- первісна вартість 5 180 5 960 

- знос 2 340 2 640 

10 Нерозподілений прибуток  60 100 

11 Поточна кредиторська заборгованість з одержаних авансів 20 30 

12 Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1 - 

13 Резервний капітал 70 80 

14 Паливо 390 500 

15 Запасні частини 400 600 

16 Інша поточна дебіторська заборгованість 120 70 

17 Незавершені капітальні інвестиції 30 170 

18 Довгострокові кредити банків 110 120 

19 Статутний капітал 4 020 4 020 

20 Інші оборотні активи 20 10 

21 Додатковий капітал 720 730 

22 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 20 30 

23 Аванси видані 340 460 
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 Продовження табл. 5 

1 2 3 4 

 

24 

Нематеріальні активи:    

- первісна вартість 14 10 

-  накопичена амортизація 4 5 

25 Товари  10 50 

26 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 

праці 

40 40 

27 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 

страхування 

10 30 

28 Витрати майбутніх періодів 40 75 

29 Інші поточні зобов’язання 30 70 

30 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 

24 20 

31 Неоплачений капітал 100 90 

32 Вилучений капітал 50 60 
 

Ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» заповнюється в тисячах гривень 

без десяткових знаків. 
 

Завдання 2.2. За даними оборотно-сальдової відомості (табл. 6) скласти 

форму №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» на кінець та на початок звітних 

періодів. 

Таблиця 6 
Оборотно-сальдова відомість за 201х рік 

№ ра-

хунку 

(субра-

хунку) 

 

Назва рахунку 

(субрахунку) 

Сальдо на 

1.01.201х р. 

Обороти за 

201х рік 

Сальдо на 

31.12.201х р. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

104 Машини та 

обладнання 12 862,51 

   

12 862,51 

 

105 Транспортні 

засоби 466 466,76 

   

90 987,15 

 

375 479,61 

 

131 Знос основ-

них засобів  

 

307 176,33 

 

80 814,24 

 

50 583,06 

  

276 945,15 

203 Паливо 11 384,75  111 584,63 122 969,38   

281 Товари на 

складі 2 393 854,75 

  

3 548 447,55

 

4 376 039,14 

 

1 566 263,16 

 

301 Готівка в 

національній 

валюті 0,39 

  

 

156 954,58 

 

 

156 952,18 

 

 

2,79 

 

311 Поточні раху-

нки в націо-

нальній ва-

люті 

 

 

 

73 141,96 

  

 

 

6 334 136,34

 

 

 

6 407 158,89 

 

 

 

119,41 

 

361 Розрахунки з 

вітчизняними 

покупцями 

 

 

283 542,88 

  

 

6 011 531,14

 

 

6 177 978,14 

 

 

117 095,88 
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Продовження табл. 6

1 2 3 4 5 6 7 8 

372 Розрахунки з 

підзвітними 

особами  

  

 

5 650,00 

 

 

5 650,00 

  

401 Статутний ка-

пітал  

 

375,00 

    

375,00 

425 Інший додат-

ковий капітал  

 

405 910,95 

  

127 550,63 

  

533 461,58 

43 Резервний ка-

пітал  

93,75     

93,75 

441 Прибуток не-

розподілений  

 

127 550,63 

 

127 550,63 

 

31 723,79 

  

31 723,79 

601 Короткостро-

кові кредити 

банків в 

національній 

валюті  

 

 

 

 

1 000 000,00 

 

 

 

 

1 000 000,00

   

631 Розрахунки з 

вітчизняними 

постачальни-

ками  

 

 

 

1 586 954,42 

 

 

 

4 843 452,64

 

 

 

4 479 578,15 

  

 

 

1 223 079,93 

6411 Податок на 

доходи 

фізичних осіб 110,58 

  

 

13 865,10 

 

 

13 900,16 

 

 

75,52 

 

6413 Податок на 

прибуток  

 

13 999,00 

 

21 082,00 

 

9 610,00 

  

2 527,00 

6414 Екологічний 

податок  

 

1,85 

 

9,48 

 

5,30 

 

2,33 

 

6415 ПДВ 203 668,78  798 256,30 1 001 065,20 859,88  

643 Податкові 

зобов’язання  

  

175 100,94 

 

175 100,94 

  

644 Податковий 

кредит 2 552,34 

  

858 018,53 

 

860 926,68 

  

355,81 

651 За розрахун-

ками із зага-

льнообов'яз-

кового держа-

вного соціа-

льного стра-

хування  

 

 

 

 

 

 

2 028,09 

 

 

 

 

 

 

72 709,37 

 

 

 

 

 

 

71 650,47 

  

 

 

 

 

 

969,19 

661 Розрахунки за 

заробітною 

платою  

 

 

3 495,68 

 

 

171 285,37 

 

 

171 019,58 

  

 

3 229,89 

663 Розрахунки за 

іншими вип-

латами  

  

 

2 100,00 

 

 

2 100,00 

  

681 Розрахунки за 

авансами 

одержаними  

  

 

1 960,00 

 

 

1 960,00 
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Продовження табл. 6 

1 2 3 4 5 1 2 3 

702 Дохід від 

реалізації то-

варів  

  

 

5 989 031,19

 

 

5 989 031,19 

  

719 
Інші доходи 

від операцій-

ної діяльності  

  

 

17 548,84 

 

 

17 548,84 

  

791 Результат 

операційної 

діяльності  

  

 

5 005 708,16

 

 

5 005 708,16 

  

902 Собівартість 

реалізованих 

товарів  

  

 

4 499 008,52

 

 

4 499 008,52 

  

92 Адміністра-

тивні витрати  

  

94 511,73 

 

94 511,73 

  

93 Витрати на 

збут  

  

278 175,56 

 

278 175,56 

  

949 
Інші витрати 

операційної 

діяльності  

  

 

93 248,56 

 

 

93 248,56 

  

98 Податок на 

прибуток  

  

9 610,00 

 

9 610,00 

  

 Всього 3447585,70 3447585,70 40321351,40 40321351,40 2072761,09 2072761,09 

 

 

ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
(ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Призначення та структура Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід).  

2. Елементи звіту: визначення, визнання та оцінка.  

3. Класифікація видів діяльності підприємства, доходів і витрат у Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).  

4. Визначення фінансових результатів діяльності підприємства у Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).  

5. Взаємозв‘язок ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та ф. № 2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».  

6. Методика підготовки показників ф. №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)».  

� Практичні завдання 
Завдання 3.1. Рознесіть нижченаведені операції (табл. 7) за статтями ф. № 2 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 
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Таблиця 7 

Вихідні дані  

№ 

з/п 
Показник Сума,  

тис. грн. 

Код статті  

ф. №2 

1 2 3 4 

1 Витрати на службові відрядження адміністративного 

персоналу 
300  

2 Одержано штраф за невиконання умов договору 76  

3 Нарахована амортизація основних засобів 

адміністративного призначення 
700  

4 Оплачено послуги за проведений аудит 500  

5 Нарахована пеня по податку на прибуток 390  

6 Витрати на зв'язок 1000  

7 Нарахування заробітної плати працівникам 

адміністрації 
200  

8 Формування резерву сумнівних боргів по дебіторській 

заборгованості за продукцію, товари (роботи, послуги) 
300  

9 Нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці 

адміністративних працівників 
90  

10 Нарахована орендна плата за адміністративні 

приміщення 
50  

11 Визнано дохід в сумі надлишків товарів, виявлених 

при інвентаризації 
300  

12 Послуги з охорони офісу 160  

13 Нарахування податків (крім непрямих та податку на 

прибуток) 
50  

14 Дохід від реалізації виробничих запасів 600 тис. грн., у 

т.ч. ПДВ 
?  

15 Списання собівартості реалізованих виробничих 

запасів 
300  

16 Витрати на врегулювання спорів у судових органах 30  

17 Плата за розрахунково-касове обслуговування 200  

18 Собівартість реалізованих протягом року запасів 

сировини, матеріалів та запасних частин 
3 280  

19 Нарахування заробітної плати працівникам відділу 

збуту 
100  

20 Нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці 

працівникам відділу збуту 
45  

21 Витрати на відрядження працівників відділу збуту 200  

22 Нарахована амортизація на основні засоби відділу 

збуту 
350  

23 Витрати на страхування готової продукції 250  

24 Оплата послуг реклами 1 000  
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Продовження табл. 7 

1 2 3 4 

25 Витрати на гарантійний ремонт 500  

26 Отримана плата по операційній оренді приміщення 50  

27 Списання суми уцінки запасів до чистої вартості 

реалізації 
100  

 

Завдання 3.2. Скласти І та ІІ розділ ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід)» за наведеною нижче інформацією, якщо доходи та витрати 

підприємства представлені у такому вигляді (табл. 8.): 

Таблиця 8 

Вихідні дані для складання ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» 

№ 

з/п 
Показник Сума,  

тис. грн. 

Код статті  

ф. №2 

1 2 3 4 

1 Дохід (виручка) від реалізації готової продукції на 

суму 360 тис. грн., у т.ч. ПДВ 
?  

2 Нарахована заробітна плата адміністративному 

персоналу 
9  

3 Нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці 

адміністративного персоналу 
3  

4 Витрати на розрахунково-касове обслуговування 1  

5 Собівартість реалізованої продукції 160  

6 Дохід від реалізації виробничих запасів на суму 6 тис. 

грн., у т.ч. ПДВ 
?  

7 Витрати на зв'язок  2  

8 Витрати на рекламу готової продукції 1  

9 Дохід від інвестицій в дочірнє підприємство, облік 

якого ведеться методом участі в капіталі 
10  

10 Отримані дивіденди від акцій 20  

11 Винагорода від здачі у фінансову оренду необоротних 

активів 
11  

12 Отримані відсотки за облігаціями 3  

13 Отримано оплату за оренду приміщення 4  

14 Одержано штраф від орендаря за невиконання умов 

договору 
2  

15 Витрати на відрядження адміністративного персоналу 2  

16 Витрати на страхування готової продукції 1  

17 Витрати на гарантійний ремонт 2  

18 Оплата праці менеджерів зі збуту 15  

19 Вартість безкоштовно отриманих основних засобів 150  

20 Дохід від безкоштовно отриманих основних засобів в 

розмірі нарахованої амортизації 

20  
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 Продовження табл. 8 

1 2 3 4 

21 Нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці 

менеджерів зі збуту 
6  

22 Послуги з охорони офісу 2  
23 Собівартість реалізованих виробничих запасів 2  
24 Витрати на відрядження менеджерів зі збуту 1  

25 Нарахована амортизація основних засобів відділу 

збуту  
2  

26 Втрати від знецінення запасів 1  
27 Сплачені відсотки за банківськими кредитами 2  

28 Плата за аудиторські послуги 3  

29 Пеня по екологічному податку  1  

30 Штраф, сплачений постачальнику за невиконання 

умов договорів 
2  

31 Собівартість, реалізованих фінансових інвестицій 3  

32 Уцінка основних засобів 2  

33 Уцінка фінансових інвестицій 1  

34 Податок на прибуток за даними податкового обліку 41  

35 Дохід від реалізації цінних паперів 3  

 
Завдання 3.3. Скласти форму № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)», відтворивши показники першого розділу «Фінансові результати»  

(табл. 9). 

Таблиця 9 

І. Фінансові результати 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

попередній 

період 

попередньог

о року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  2000 

 

77 300 

 

65 930 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг)  2050 

 

(   51 233  ) 

 

(       ?       ) 

Валовий: 2090   

    прибуток  2095 ? 930 

    збиток 2000 (       ?       ) (        -      ) 

Інші операційні доходи  2120 ? 12 300 

Адміністративні витрати  2130 (     235    ) (       –       ) 

Витрати на збут  2150 (     346    ) (     486     ) 

Інші операційні витрати  2180 (   3 241   ) (     456     ) 
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Продовження табл. 9

1 2 3 4 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:  

 
  

    прибуток 2190 26 384 ? 

    збиток 2195 (      –       ) (       ?       ) 

Дохід від участі в капіталі  2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 - - 

Інші доходи  2240 17 3 869 

Фінансові витрати  2250 (    345     ) (   13 400  ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 (      –       ) (       –       ) 

Інші витрати  2270 (      27     ) (   3 580    ) 

Фінансовий результат до оподаткування:     

    прибуток 2290 ? - 

    збиток 2295 (        ?        ) (      823      ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (    5 466    ) (       –       ) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 2305 

 

- 

 

- 

Чистий фінансовий результат:      

    прибуток 2350 ? ? 

    збиток 2355 (        ?        ) (        ?       ) 

 
Завдання 3.4. Чистий прибуток звітного періоду становив 5 тис. грн. Після 

дати балансу були оголошені дивіденди: 

- 1 грн. на одну просту акцію, яка знаходиться в обігу; 

- 20 грн. на одну привілейовану акцію, яких випущено та знаходиться в 

обігу 100 шт. 

Протягом року були здійснені такі операції з простими акціями (табл. 10): 

Таблиця 10 

Господарські операції з простими акціями 

Господарська операція Випущені 

звичайні 

акції 

Придбані  

акції 

власної 

емісії 

Акції в обігу  

після 

здійснення 

операції 

Номер та 

дата 

Зміст 

1 2 3 4 5 

1 1.01. 

201х 

кількість акцій на початок 

звітного періоду 

 

500 

 

- 

 

? 

2 31.05. 

201х 

випуск нових акцій за 

грошові кошти 

 

500 

 

- 

 

?  

3 1.12. 

201х 

придбання власних акцій 

за грошові кошти 

 

- 

 

200 

 

?  

4 31.12. 

201х 

кількість акцій на кінець 

звітного періоду 

 

?  

 

?  

 

? 
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Заповнити ІV розділ «Розрахунок показників прибутковості акцій» ф. № 2 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Показники ІV розділу ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» наводяться у гривнях із копійками. 

 

 

ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Призначення та елементи Звіту про рух грошових коштів.  

2. Класифікація діяльності підприємства у Звіті про рух грошових коштів.  

3. Подання інформації про рух грошових коштів у результаті операційної 

діяльності із застосуванням прямого та непрямого методів.  

4. Визначення руху коштів у результаті фінансової та інвестиційної діяльності.  

5. Методика підготовки показників ф. 3 «Звіт про рух грошових коштів (за 

прямим методом)» та ф. 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим 

методом)».  

6. Взаємозв‘язок ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» з ф. №1 «Баланс (Звіт 

про фінансовий стан)» 

� Практичні завдання 

Завдання 4.1. Класифікувати нижченаведені операції (табл. 11) щодо руху 

грошових коштів у результаті відповідної діяльності, використавши наступні умовні 

позначення: 

О – операційна діяльність; 

І – інвестиційна діяльність; 

Ф – фінансова діяльність; 
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Н – негрошова операція; 

ВЗ – внутрішні зміни грошових коштів. 

Таблиця 11 

Вихідні дані 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Класифікація 

операції 

1 2 3 

1 Надійшла сума авансу від замовника  

2 Нарахована амортизація основних засобів  

3 Сплачені дивіденди акціонерам  

4 Оплачений рахунок постачальника за матеріали, що 

надійшли в попередньому місяці 

 

5 Перераховані кошти як внесок у спільне підприємство  

6 Виплачена заробітна плата  

7 Сплачено єдиний внесок  

8 Отримані кошти в касу з банку для виплати зарплати  

9 Сплачений податок на прибуток  

10 Придбані товари за грошові кошти  

11 Реалізовані товари за грошові кошти  

12 Надійшли основні засоби на умовах фінансової оренди  

13 Придбано програмне забезпечення  за грошові кошти                    

14 Перераховані кошти для погашення заборгованості за 

фінансовою орендою 

 

15 Переоцінка залишку коштів в іноземній валюті станом на 

кінець звітного періоду 

 

16 Проведено бартерну операцію  

17 Сплачений штраф за порушення терміну поставки  

18 Надійшли кошти за користування приміщенням будівлі, 

зданої в оренду 

 

19 Погашена довгострокова позика банку  

20 Оплата витрат по відрядженню  

 

Завдання 4.2. Підприємство займається будівельною діяльністю. Залишок 

коштів на поточному рахунку підприємства на 1 січня 201х року становив 9 тис. грн. 

Протягом 201х року були здійснені такі господарські операції (табл. 12) 

Таблиця 12 

Журнал реєстрації господарських операцій за 201х р. 

№ 

з/п 

 

Зміст господарської операції 

Сума,  

тис. 

грн. 

Класифі-

кація 

операцій 

Код 

рядка  

ф. №3 

1 2 3 4 5 

1 Підписано акт виконаних будівельних робіт на 

суму 180 тис. грн., у т.ч. ПДВ 
180   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Продовження табл. 12 

1 2 3 4 5 

2 Отримано на поточний рахунок кошти за 

виконані будівельні роботи 
180   

3 Надійшов аванс від генерального підрядника на 

виконання будівельних робіт 
220   

4 Нараховано податок на прибуток 30   

5 Сплачено податок на прибуток 30   

 

6 

Отримано на поточний рахунок відсотки, 

нараховані банком на залишки коштів на 

поточному рахунку 

 

1   

7 Відшкодовано підприємству з бюджету ПДВ 5   

8 Отримано на поточний рахунок штраф від 

орендаря за невиконання умов договору 
4   

9 Сплачено субпідряднику за виконані будівельні 

роботи 
120   

10 Перераховано аванс постачальнику за ТМЦ 25   

11 Нарахована заробітна плата 110   

12 Отримано в касу кошти з поточного рахунку на 

виплату заробітної плати та інші виплати  
105   

13 Виплачена з каси заробітна плата 100   

14 Оплачено відрядження працівників 

підприємства 
6   

15 Нараховано єдиний соціальний внесок на 

заробітну плату працівників 
44   

16 Перераховано єдиний соціальний внесок 44   

17 Нараховано податок на доходи фізичних осіб  12   

18 Сплачено податок на доходи фізичних осіб 12   

19 Нараховано витрати на освітлення та опалення 18   

20 Сплачено витрати на освітлення та опалення 18   

21 Нараховано екологічний податок  2   

22 Сплачено екологічний податок 2   

23 Нараховано амортизацію основних засобів 18   

24 Реалізовано необоротні активи, утримувані для 

продажу 
8   

 

25 

Надійшли кошти на поточний рахунок від 

реалізації необоротних активів, утримуваних 

для продажу 

 

8 

  

 

26 

Отримані відсотки за позиками, наданими 

іншому підприємству, на поточний рахунок в 

банку 

2   

27 Перераховано кошти на придбання фінансових 

інвестицій (акцій іншого підприємства) 
10   

28 Придбано програмне забезпечення 8   
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Продовження табл. 12 

1 2 3 4 1 

29 Перераховано грошові кошти за програмне 

забезпечення 
8   

30 Придбано основні засоби  20   

31 Перераховано грошові кошти за основні засоби 20   

32 Виплачено дивіденди акціонерам 6   

33 Викуплені за грошові кошти раніше випущені 

акції підприємства 
4   

34 Перераховано кошти для погашення 

заборгованості за фінансовою орендою 
3   

35 Списано нестачі від псування цінностей 2   

 

Завдання:  
1. Провести класифікацію господарських операції в Журналі реєстрації 

господарських операцій (табл. 12) використавши наступні умовні позначення: 

О – операційна діяльність; 

І – інвестиційна діяльність; 

Ф – фінансова діяльність; 

Н – негрошова операція. 

2. За даними господарськими операціями скласти «Звіт про рух грошових 

коштів» із застосуванням прямого методу (ф. № 3). 

3. Визначити залишок грошових коштів на кінець року. 

 
 

ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Призначення, мета і структура Звіту про власний капітал.  

2. Визначення, визнання, функції власного капіталу.  

3. Класифікація і складові власного капіталу.  

4. Структура Звіту про власний капітал.  

5. Методика підготовки показників ф. 4 «Звіт про власний капітал».  

6. Взаємозв‘язок ф. №4 «Звіт про власний капітал» з ф. №1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» та ф. №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)». 

� Практичні завдання 

Завдання 5.1. На підставі наведених даних скласти ф. 4 «Звіт про власний 

капітал» за 201х рік, якщо за звітний період були здійснені такі господарські 

операції: 

1) нараховані дивіденди — 242 тис. грн.;  

2) відрахування до резервного капіталу — 100 тис. грн.;  

3) дооцінка основних засобів — 52 тис. грн.;  

4) помилка попереднього року, що завищила чистий прибуток - 84 тис. грн.;  
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5) реалізовано акцій на суму 11 036 тис. грн.; 

6) безкоштовно отримано основні засоби – 22 тис.грн. 

7) отримано чистий прибуток – 530 тис. грн. 

Залишки по статтях ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» на початок 201х 

року були наступними: 

• зареєстрований (пайовий) капітал  – 52 000 тис. грн.; 

• капітал у дооцінках – 2 400 тис. грн.; 

• додатковий капітал  – 3 720 тис. грн.; 

• резервний капітал – 1 200 тис. грн.; 

• нерозподілений прибуток – 524 тис. грн.; 

• неоплачений капітал  – 11 000 тис. грн. 

 
Завдання 5.2. Скласти форму № 4 «Звіт про власний капітал» за 201х р., 

виконавши такі завдання: 

1. Визначити кореспонденцію рахунків за вказаними господарськими 

операціями в Журналі реєстрації господарських операцій (табл. 13). 

2. В ф. № 4 «Звіт про власний капітал» проставити залишок на початок року 

за даними витягу з ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». 

3. Заповнити ф. № 4 «Звіт про власний капітал» за вказаними в Журналі 

господарськими операціями (табл. 13). 

Залишки по статтях ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» на початок 201х 

року були наступними: 

- зареєстрований (пайовий) капітал – 50 тис. грн.; 

- капітал в дооцінках – 20 тис. грн.; 

- додатковий капітал – 7 тис. грн.; 

- резервний капітал – 13 тис. грн.; 

- нерозподілений прибуток – 25 тис. грн.; 

- неоплачений капітал – 20 тис. грн. 

Таблиця 13 

Журнал реєстрації господарських операцій за 201х р. 

№ 

з/п 
Зміст господарських операцій 

Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

 

1 

Виявлено помилку у надлишково списаних на 

витрати матеріалів, що призвело до заниження 

чистого прибутку  

 

1 000   

 

2 

Відображено дооцінку основного засобу: 

-  на суму зносу;  

-  на суму залишкової вартості. 

 

600 

1 000 

  

3 Відображено отриманий нерозподілений 

прибуток 
16 000   

4 Нараховано дивіденди по акціях 3 000   
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Продовження табл. 13 

1 2 3 4 5 

5 Збільшено статутний капітал за рахунок 

збільшення номінальної вартості акцій 
5 000   

6 Здійснено відрахування до резервного капіталу  3 000   

 

 

7 

Здійснено підписку на акції: 

-  відображено номінальну вартість 

-  відображено суму емісійного доходу 

(перевищення ринкової вартості над 

номінальною вартістю) 

 

10 000 

 

4 000 

  

 

 

8 

Отримано внески від акціонерів у вигляді: 

-  грошових коштів на поточний рахунок; 

-  основних засобів; 

-  матеріалів. 

 

5 000 

17 000 

3 000 

  

9 Викуплено акції в акціонерів (200 акцій, номінал 

1 акції – 10 грн.) 
2 000   

10 Повторно випущені в оборот акції, що раніше 

були викуплені 
1 000   

11 Анульовано акції, які раніше були викуплені 1 000   

12 Відображено вартість безкоштовно отриманих 

нематеріальних активів 
2 000   

 

 

ТЕМА 6. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРАВИЛА 
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Призначення та склад Приміток до річної фінансової звітності.  

2. Елементи облікової політики, які обґрунтовуються в примітках до річної 

звітності.  

3. Правила виправлення помилок у звітності підприємства.  

4. Зміст розділів і методика підготовки показників ф. 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності».  

5. Методика складання додатку до Приміток до річної фінансової звітності ф. 

6 «Інформація за сегментами». 

� Практичні завдання 

Завдання 6.1. За наведеними вихідними даними (табл. 14) заповнити ІІ розділ 

«Основні засоби» ф. 5 «Примітки до річної фінансової звітності». 

Таблиця 14 

Вихідні дані для складання ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

Групи основних засобів Субра-

хунок 

Первісна 

вартість 

 

Знос 
Нараховано 

амортизації за рік 

1 2 3 4 5 

Будівлі та споруди  5 317   3 797 137 
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Продовження табл. 14 

1 2 3 4 5 

Машини та обладнання  2 361  1 166 144 

Транспортні засоби  4 290  2 543 417 

Інструмент  572  279 132 

Інші основні засоби  10  5 2 

Всього     

 

Протягом року  було придбано та введено в експлуатацію: 

- будівлю складу – 374 000 грн.; 

- обладнання - 252 000 грн.; 

- вантажний автомобіль – 128 000 грн.; 

- меблі – 103 000 грн. 

За звітний рік було продано: 

- обладнання, первісна вартість якого 23 000 грн., накопичений знос – 18 000 

грн.; 

- легковий автомобіль, первісна вартість якого 95 000 грн., накопичений 

знос – 79 000 грн. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Завдання 6.2. В результаті перевірки була знайдена помилка – завищені 

витрати на 1 000 грн. Помилка пов’язана з віднесенням на витрати попереднього 

періоду навчання співробітника англійській мові, але навчання не відбулося. 

Показати послідовність виправлення помилки при корегуванні сальдо по рахунку 44 

«Нерозподілений прибуток». 

 

Згідно П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»  

виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх 

роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на 

початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого 

прибутку (непокритого збитку). 

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає 

повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій 

звітності. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Звіт про власний капітал за два періоди буде мати такий вигляд (табл. 15). 

Таблиця 15 

Звіт про власний капітал 

грн. 

Стаття Код 

Нерозподілений 

прибуток 

Звітний 

рік 

Попередній 

рік 

Залишок на початок року 4000   

Коригування:    

Зміни облікової політики 4005   

Виправлення помилок 4010   

Інші зміни 4090   

Скоригований залишок на початок року 4095   

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100   

Разом змін у капіталі 4295   

Залишок на кінець року 4300   

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Змістовий модуль 2. Інша фінансова звітність. 

Податкова, статистична звітність та звітність  

з соціального страхування  
 

ТЕМА 7. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Поняття суб’єктів малого підприємництва.  

2. Склад фінансових звітів суб’єктів малого підприємництва.  

3. Структура, порядок подання Фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва.  

4. Методика підготовки показників Фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва.  

5. Структура, порядок подання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва.  

6. Методика підготовки показників Спрощеного фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва. 

� Практичні завдання 
Завдання 7.1. Здійснити порівняння структури і кількості показників ф. 

«Баланс» та ф. «Звіт про фінансові результати» суб’єктів малого та великого 

підприємництва. Результати оформити в табл. 16, 17. 

Таблиця 16 

Порівняння структури і кількості показників ф. «Баланс»  

суб’єктів малого та великого підприємництва 

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва» 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»
*
 

«Баланс» (ф. № 1-м) 
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (ф. 

№ 1) 

Актив Пасив Актив Пасив 

Назва 

 розділу 

Кіль- 

кість 

статей 

Назва 

 розділу 

Кіль-

кість 

статей 

Назва  

розділу 

Кіль-

кість 

статей 

Назва  

розділу 

Кіль-

кість 

статей 

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   
 

 
   

 

 
 

 

       

* При підрахунку не враховувати вписувані рядки фінансової звітності 
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Таблиця 17 

Порівняння структури і кількості показників Звіту про фінансові результати 

малих та великих підприємств 

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва» 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності»
*
 

«Звіт про фінансові результати»  

(ф. № 2-м) 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)» (ф. № 2) 

Назва розділу  
Кількість 

статей 
Назва розділу  

Кількість 

статей 

    

    

    

 

 

   

* При підрахунку не враховувати вписувані рядки фінансової звітності 

 

Завдання 7.2. Скласти Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 1 

квартал 201х р. за наведеною нижче інформацією, якщо склад господарських засобів 

та джерел їх утворення, доходів, витрат представлений у в табл. 18, 19. 

Таблиця 18 

Вихідні дані для складання ф. № 1-м «Баланс»  

тис. грн. 
№ 

з/п 
Показник На 

початок 

періоду 

На  

кінець 

періоду 

1 2 3 4 

1 
Основні засоби:   

- первісна вартість 5 200 5 290 

- знос 150 172 

2 
Нематеріальні активи:   

- первісна вартість 184 184 

- знос 23 25 

3 Сировина і матеріали 18 15 

4 Запасні частини 38 18 

5 Паливо 2 3 

6 Статутний капітал 5 170 5 170 

7 Грошові кошти на поточному рахунку в банку 150 143 

8 Кошти в касі 2 1 

9 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
189 194 

10 Заборгованість працівникам по виплаті заробітної 

плати 
4 7,5 
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Продовження табл. 18 

1 2 3 4 

11 Заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску 2 3 

12 Нерозподілений прибуток 170 202,5 

13 Заборгованість дебіторів за надані послуги 162 178 

14 Резерв сумнівних боргів 15 17 

15 Заборгованість по сплаті податку на прибуток 27 32 

16 Заборгованість по коштах цільового фінансування 6 9 

 

Таблиця 19 

Вихідні дані для складання ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»  

тис. грн. 

№ 

з/п 

Показник За  

звітний 

період 

За попе-

редній 

період 

1 Дохід (виручка) від надання послуг, у т.ч. ПДВ 81 102 

2 Собівартість наданих послуг   33 39 

3 Дохід від реалізації надлишкових запасних частин, у 

т.ч. ПДВ. 
12 9 

4 Собівартість реалізованих надлишкових запасних 

частин 
4 5 

5 Нарахований податок на прибуток 8 9,5 

 

 
ТЕМА 8. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Загальні положення складання та подання податкової звітності.  

2. Особливості заповнення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.  

� Практичні завдання 
Завдання 8.1. ТОВ «АВС» (ОКПО 12345678) зареєстровано в лютому 201х 

року. У першому кварталі 201х в штаті підприємства значився один співробітник - 

директор підприємства, ІПН 1234567890. Він був прийнятий на роботу 10 лютого 

201х р. Посадовий оклад - 6 000 гривень. Пільгами не користувався. 

Завдання: 

1. Визначити суму утриманого податку на доходи фізичних осіб за звітний 

квартал. 

2. Заповнити Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) 

на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за 1 квартал 

201х р. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
ТЕМА 9. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності.  

2. Види і форми статистичної звітності підприємства.  

3. Правила та періодичність подання статистичної звітності.  

4. Основні форми статистичної звітності.   

� Практичне завдання 

Завдання 9.1. Скласти Звіт із праці за формою №1-ПВ (місячна) за березень 

201х р. Вихідна інформація кадрових документів, документів бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності була наступною: 

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

- ПДФО (крім тимчасової непрацездатності) – 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 грн. 

Для заповнення графи 2 Розділу І використати інформацію, яка узагальнена у 

табл. 20. 

Таблиця 20 

Кількість працівників і фонд оплати праці 

за період з початку року 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період з 

початку 

року 

1 2 3 

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 (крім 

тимчасової непрацездатності), тис. грн. 

1030 702,3 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 374 
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Продовження табл. 20 

1 2 3 

Кількість відпрацьованого робочого часу штатними 

працівниками, 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 немає. 

 
 

ТЕМА 10. ЗВІТНІСТЬ З СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

Обговорення теоретичних питань: 

1. Загальні положення складання та подання звітності до органів соціального 

страхування.  

2. Особливості заповнення Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  
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