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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Навчальний процес на кафедрі обліку і аудиту Національного 

університету водного господарства та природокористування 

передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів спеціальності 

«Облік і аудит» (7.03050901, 8.03050901), зокрема виконання курсової 

роботи з дисципліни «Звітність підприємств», рівень підготовки якої 

значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих 

знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію. 

Мета написання курсової роботи – поглибити здобуті теоретичні 

знання і сформовані практичні навички з методики та порядку 

підготовки, складання й подання звітності. 

При виконанні курсової роботи студенту необхідно опанувати 

основними положеннями складання фінансової звітності: 

− вивчення вимог до складу, структури та порядку складання і 

подання звітності; 

− засвоєння основних принципів оцінки елементів та статей 

звітності; 

− набуття практичних навичок підготовки обов’язкових форм 

звітності підприємства на підставі облікової інформації. 

Мета цієї методичної розробки – допомогти студентам в написанні 

та оформленні курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств». 

В основу покладено вимоги нормативних документів (державних 

стандартів) щодо оформлення складових роботи, а також використано 

рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах. 

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконання курсової роботи передбачене навчальним планом 

підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» (7.03050901, 

8.03050901). 

Метою курсової роботи є ознайомлення з організацією та 

методикою формування показників звітності (фінансової, податкової, 

статистичної та ін.) конкретного підприємства (установи) та оцінка її 

відповідності чинним вимогам і кращій практиці. 
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Курсова робота виконується на підставі даних підприємств різної 

форми власності. 

Завдання курсового дослідження: 
– розширити набуті теоретичні знання з організації звітності на 

підприємствах; 

– дослідити організацію фінансової, податкової, статистичної та 

звітності до фондів на прикладі базового підприємства; 

– розвинути навички самостійної роботи, вивчення чинної 

нормативної бази з питань підготовки та подання звітності; 

– навчити використовувати отримані знання з метою формування 

реальних пропозицій щодо покращення методики підготовки 

звітності суб’єкта господарювання. 

 
2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Перш ніж розпочинати виконувати курсову роботу, студент 

повинен ознайомитися з основними вимогами до її виконання: 

1. Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської 

означає важливість, практичну значущість проблеми що 

розглядається. Курсова робота може претендувати на той чи інший 

ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним 

потребам розвитку бізнесу, а питання, що розкриваються в роботі, 

важливі для розуміння суті і структури діяльності бухгалтера. 

2. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент 

повинен розкрити вибрану тему курсової роботи на сучасному рівні 

розвитку економічної науки, використовуючи такі підходи й наукові 

знання, що пояснюють різні явища і події у практиці бізнесу з позиції 

сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити 

основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, 

включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні 

практичні приклади. 

3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись 

елементи дослідження: 

– вивчення достатньої кількості опублікованих джерел 

(нормативних документів, книг, журнальних статей та інших 

розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; 

– систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування 

власної точки зору на проблему що розглядається; 
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– порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності 

вітчизняних і зарубіжних фірм;  

– формулювання висновків та рекомендацій. 

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової 

роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних 

та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил 

цитування, оформлення посилань на літературні джерела. Крім того, 

виконання цієї вимоги виховує у студента культуру оформлення 

наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній 

діяльності. 

 

2.1. Організація виконання курсової роботи 

2.1.1. Вибір теми 
 

Визначальне значення під час вибору теми курсової роботи має 

підприємство (установа), на прикладі якого буде виконана курсова 

робота. Бажано, щоб це було те саме підприємство, на прикладі якого 

буде виконуватися дипломна робота. Для обґрунтованого вибору теми 

слід мати інформацію про діяльність підприємства (установи), 

підпорядкованість, організаційно-правову форму, особливості 

фінансування та оподаткування. 

Тема курсової роботи повинна бути розкрита на базі основних 

інформативних джерел – чинних вітчизняних актів з питань 

організації обліку та звітності в Україні, навчальних підручників та 

посібників, статей та публікацій відповідного профілю. 

 

2.1.2. Складання плану 

 

Наступний крок – складання плану курсової роботи.  

План повинен передбачати наявність вступу, основної частини, 

висновків, списку використаної літератури, додатків. 

План роботи повинен бути логічним, послідовним, допомагати в 

розкритті актуальності теми. В плані традиційно передбачається 

вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, 

додатки. 

При написанні необхідно зосередити увагу не стільки на організації 

звітності, скільки на її особливостях стосовно базового підприємства. 
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2.1.3. Підбір та опрацювання інформаційних джерел 

 

Далі підбирається література, яка буде потрібна для виконання 

курсової роботи. Це періодична преса, до якої належать такі 

професійні видання як «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс-

бюджет», «Дебет-кредит», «Бізнес-бухгалтерія», «Все про 

бухгалтерський облік», «Податки та бухгалтерський облік», «Вісник 

НБУ» та інші. Слід також використати монографії, навчальні 

посібники та підручники.  

Обробку літературних джерел слід починати з ознайомлення зі 

змістом останніх нормативних документів, які визначають склад, 

порядок подання і вимоги до звітності підприємств, а потім 

переходити до коментарів науковців та практиків.  

 

2.1.4. Збір практичного матеріалу 

 

Матеріал роботи підкріплюється повним переліком звітної 

документації, документами підготовчих робіт подання звітності, а при 

необхідності –  документами первинного обліку. 

Основні звітні форми повинні бути узгоджені з Головною книгою, 

реєстрами синтетичного та аналітичного обліку підприємства. 

Практичний матеріал для курсової роботи слід підбирати таким 

чином, щоб проілюструвати взаємозв’язок даних обліку і звітності 

протягом одного звітного року. Тому до складу додатків необхідно 

включити первинні документи, витяги з журналів (меморіальних) 

ордерів, відомостей, таблиць, головної книги (журналу-головної), 

інших реєстрів бухгалтерського обліку, де узагальнені обороти та 

залишки на рахунках бухгалтерського обліку протягом звітного року.  

У додатках повинні бути наведені документи, які підтверджують 

розподіл обов’язків щодо виконання облікових і аналітичних робіт, 

внутрішнього аудиту (контролю) серед персоналу підприємства та 

виконання відповідних процедур (наказ про облікову політику 

підприємства, посадові інструкції, графік документообігу, графік 

подання звітності, наказ про інвентаризацію перед складанням річної 

звітності, інвентаризаційні описи та інші первинні документи з обліку 

результатів інвентаризації, листи про погодження залишків 

дебіторської та кредиторської заборгованості, тощо). Доцільно 

скласти перелік додатків. 
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Інформація будується на дослідженні методики підготовки звітних 

форм, відповідності цих питань законодавчій базі.  

Облікову інформацію, балансове узагальнення показників звітних 

форм рекомендується показувати в табличній формі. Пропозиції по 

оптимізації питання, яке є темою роботи, повинні бути реальними, 

обґрунтованими. 

 

2.1.5. Написання курсової роботи 

 

Курсова робота готується за погодженим з керівником планом і 

періодично надається йому для ознайомлення. При цьому 

дотримуються вимог до змісту та оформлення, які наведені нижче.  

Стан виконання курсової роботи у призначений завідувачем 

кафедри обліку і аудиту термін, оцінюється спеціальною комісією, до 

складу якої входять викладачі кафедри обліку і аудиту.   

 

 

3. СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ  

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Структура курсової роботи 

 

Курсова робота складається з: 

- титульної сторінки (додаток 1); 

- завдання на курсову роботу (додаток 2); 

- плану курсової роботи; 

- вступу; 

- основної частини; 

- висновків; 

- списку використаних джерел; 

- додатків. 

 

3.2. Методичні вказівки до змісту курсової роботи 

 

Вступ 
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У вступі до курсової роботи слід розкрити такі питання: 
– актуальність теми; 
– мета та завдання курсової роботи;  
– предмет дослідження;  
– коротка характеристика підприємства (установи), яке є базою 

дослідження; 
– інформаційна база дослідження; 
– методи дослідження; 
– коротка характеристика змісту кожної структурної частини 
курсової роботи. 

Загальний обсяг вступу не повинен перевищувати 3 сторінок. 
1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

Організаційна структура підприємства. Статутна діяльність. 
Основні техніко-економічні показники. 

*Перший розділ курсової роботи, яка виконується студентами 
спеціальності 8.030509010 «Облік і аудит» має назву «Теоретико-

організаційні засади фінансової звітності» (за ініціативи студента 
та за погодженням керівника курсової роботи розділ може мати 
іншу назву) та носить загальнотеоретичний характер. В ньому, 
шляхом огляду літературних джерел, необхідно дослідити історико-
логічне становлення звітності; понятійний апарат бухгалтерського 
обліку в частині визначення понять «звітність», «бухгалтерська 
звітність», «фінансова звітність», «управлінська звітність», 

класифікацію звітності за різними ознаками; місце та роль 
фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення 
прийняття рішень. Зробити спробу визначити взаємозв’язок між 

якістю фінансової звітності та системою її нормативно-правового 
регулювання в Україні. 
Перший розділ служить основою для дослідження в наступних 

розділах. Його обсяг становить близько 20% обсягу основної частини 
курсової роботи. 

2. Підготовка та подання основних звітних форм на прикладі 
базового підприємства 

2.1. Класифікація звітності. Основні вимоги до заповнення 

звітних форм 

Характеристика фінансової, податкової, статистичної 
звітності, звітності підприємства до Пенсійного фонду та органів 
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соціального страхування. Основні вимоги до звітних форм. 

Підготовка документації зведеного бухгалтерського обліку (реєстрів, 
відомостей). Способи виправлення помилок. 

2.2.  Фінансова звітність підприємства 

Методика підготовки та терміни подання основних форм 

фінансової звітності. Балансове узагальнення звітної інформації та 

узгодження показників основних форм фінансової звітності між 

собою. Підтвердження звітних показників даними річної 
інвентаризації. 

2.3.  Податкова звітність підприємства 

Методика підготовки та терміни подання податкової звітності з 
урахуванням специфіки діяльності підприємства (наприклад: 

податкова декларація з податку на прибуток підприємства; 
податкова декларація з податку на додану вартість; декларація 
акцизного податку; податкова декларація з плати за землю; 

розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і 
хмелярства та ін.). 

2.4. Звітність підприємства до Пенсійного фонду та органів 

соціального страхування  
Методика підготовки та терміни подання звітності з єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а 
саме: Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб 
та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду 
України, а також звітності до Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань в Україні. 

2.5. Статистична звітність підприємства 

Форми статистичної звітності на прикладі підприємства. 

Методика заповнення та терміни подання основних статистичних 
звітних форм. 

3. Шляхи вдосконалення звітності на прикладі підприємства 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 
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*План курсової роботи, яку виконують студенти спеціальності 

8.03050901 «Облік і аудит», повинен містити 4 основних розділи. У 

четвертому розділі описати порядок перевірки якості складання 

звітів. Для проведення зіставності показників звітності 

досліджуваного підприємства рекомендується використати: 

1. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників 

фінансової звітності (наказ від 22 грудня 2008 року №1524 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності 

показників фінансової звітності (із змінами і доповненнями)») – для 

показників звітності підприємств всіх форм власності (крім банків, 

бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства 

складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності). та суб’єктів малого підприємництва (додаток 5); 

2. Додаток 35 до Порядку складання фінансової та бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (наказ 

№44 від 24.01.2012 року «Про затвердження Порядку складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів») – для показників звітності бюджетних установ 

(додаток 6). 

 

3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Курсова робота виконується українською мовою на одній стороні 

листа білого паперу формату А4 (210 х 297). 

Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: ліве 

– 30 мм; праве – 10 мм; верхнє та нижнє – по 20 мм. При 

комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту – 14 кегель. Відстань між рядками тексту 

складає один міжрядкових інтервали. Загальний обсяг тексту повинен 

складати не більше 40 сторінок. 

Текст поділяється на розділи та пункти. Рубрикація частин тексту 

здійснюється лише арабськими цифрами. Звертаємо увагу, що у кінці 

номера обов’язково ставиться крапка. Заголовок розділу (підрозділу) 

починається із великої літери. Крапка у кінці заголовку не 

проставляється. Відстань між заголовком частини тексту та наступним 

текстом дорівнює одному міжрядковому інтервалу.  

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається із титульної 

сторінки (додаток 1). Другою сторінкою є завдання на курсову роботу 
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(додаток 2), а третьою – зміст. Проте номер сторінки на титульній 

сторінці та завданні не проставляється. На інших сторінках номер 

сторінки вказується арабськими цифрами у правому верхньому кутку. 

Ілюстрації (таблиці, схеми, графіки), розташовані на окремих 

сторінках, також включають до загальної нумерації сторінок. 

Схеми, графіки, діаграми, рисунки позначають словом «Рис.» і 

нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу за 

виключенням наведених у додатках. Номер рисунку складається із 

номера розділу і порядкового номера рисунку, розділених крапкою. 

Наприклад, «Рис. 3.1.» Потім наводиться заголовок рисунку, в кінці 

якого крапка не проставляється. У заголовку слід обов’язково вказати 

назву підприємства (установи), дані якого наводяться, та звітний 

період, якого вони стосуються.  

Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами у межах 

розділу (за виключенням наведених у додатках). У правому верхньому 

кутку над заголовком робиться надпис «Таблиця» і проставляється її 

номер. Номер таблиці складається із номера розділу та номера 

таблиці. Крапка в кінці не проставляється. Кожна таблиця обов’язково 

повинна мати заголовок. Заголовок і слово «Таблиця» починаються з 

великої літери. Таблиця розташовується після першої згадки про неї у 

тексті таким чином, щоб її можна було прочитати без повороту роботи 

або з поворотом за годинниковою стрілкою. Заголовок таблиці 

повинен бути чітким та стисло розкривати її зміст. Заголовки до 

аналітичних таблиць повинні містити назву підприємства та періоди, 

яких вони стосуються. Приклад оформлення таблиці наведено в 

додатку 3. 

Посилання на джерело інформації у тексті повинне наводитись у 

вигляді порядкового номера цього джерела за списком використаної 

літератури у квадратних дужках. Якщо у курсовій роботі 

використовується цитата або цифрова інформація із літературного 

джерела, то після порядкового номера через кому зазначається номер 

сторінки, на якій вона містилась, наприклад: [1, с. 25]. Якщо 

описуються погляди різних авторів на вирішення спірних питань, то 

достатньо після прізвища та ініціалів автора у квадратних дужках 

навести лише порядковий номер. 

Список використаних джерел (до 30 джерел) починається із 

нормативних документів. Інші джерела інформації (посібники, 
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монографії, підручники, статті) вказуються за алфавітом. Іноземні 

видання зазначаються в кінці списку, або весь список за алфавітом. 

Приклад оформлення списку літературних джерел подано у 

додатку 4. 

Сторінки, на яких розташовані додатки, нумеруються як 

продовження курсової роботи. Кожний додаток починається з нової 

сторінки, у правому верхньому кутку якої наводиться слово 

«Додаток» з порядковим номером арабськими цифрами. Заголовок 

додатку пишеться з великої літери, крапка у кінці заголовку не 

ставиться. Посилання у тексті роботи на додаток оформлюється таким 

чином: (додаток 7). 

 

 

4. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсову роботу студент захищає у присутності студентів 

навчальної групи та членів комісії. Тези доповіді студент готує 

заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-8 хвилин. 

У доповіді необхідно: 

– назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та 

значущість; 

– сформулювати основну мету і завдання дослідження; 

– стисло розкрити зміст структури роботи; 

– доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені 

пропозиції. 

Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії. Під 

час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, 

рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння 

аналізувати практичну діяльність організації, логічно і аргументовано 

викладати думку, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну 

точку зору. 

Результати виконання та захисту курсової роботи оцінюються за 

чотирьох бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») та за шкалою ЕСТS (табл. 1-3).  
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Таблиця 1 

Критерії оцінювання курсових робіт 
 

Рівень 

компе-
тентності 

Критерії оцінювання 

Максима-

льна кіль-

кість балів 

1 2 3 

В
и
со
к
и
й

 

(т
в
ор
ч
и
й

) 

Виконання: 

- повна відповідність змісту курсової роботи завданню 

та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо 

її виконання; 

- творча самостійність розв’язання поставленої задачі, 
виконання розрахунків та таблиць без помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- використання комп’ютерних технологій при виконанні 

всіх розрахунків та таблиць; 

- якісне оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів. 

Захист: 
студент виявив глибокі знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, вміння творчо 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та творчі здатності аргументованого 

обґрунтування прийнятих рішень та розв’язків 

практичних задач й аналізувати достовірність одержаних 

результатів; продемонстрував глибокі знання Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», Податкового кодексу України, 

П(С)БО та інших законодавчих актів, що регулюють 

порядок формування бухгалтерської звітності 

підприємств. 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

Д
ос
та
тн
ій

 

(к
он
ст
р
ук
ти
в
н
о-
в
ар
іа
ти
в
н
и
й

) 

Виконання: 

- повна відповідність змісту курсової роботи завданню 

та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо 

її виконання; 

- самостійність розв’язання поставленої задачі, 

виконання розрахунків та таблиць з незначним 

відхиленням щодо вимог без помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- використання комп’ютерних технологій при виконанні 

всіх розрахунків та таблиць; 

якісне оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів.  

Захист: 
студент виявив достатні знання й розуміння навчального 

54 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

 

 
матеріалу за змістом навчальної дисципліни, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та здатності аргументованого 

обґрунтування прийнятих рішень та розв’язків 

практичних задач; продемонстрував достатні знання 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», Податкового кодексу України,  

П(С)БО та інших законодавчих актів, що регулюють 

порядок формування бухгалтерської звітності 

підприємств. 

 

Д
ос
та
тн
ій

 

(к
он
ст
р
ук
ти
в
н
и
й

) 

Виконання: 

- достатня відповідність змісту курсової роботи 

завданню та вимогам навчально-методичних 

рекомендацій щодо її виконання; 

- самостійність розв’язання поставленої задачі, 

виконання розрахунків та таблиць з незначним 

відхиленням щодо вимог та незначною кількістю 

помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- часткове використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів з незначними відхиленнями від вимог. 

Захист: 
студент виявив достатні знання й розуміння навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; продемонстрував знання окремих 

законодавчих актів, що регулюють порядок формування 

бухгалтерської звітності підприємств. 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

С
ер
ед
н
ій

 

(р
еп
р
од
ук
ти
в
н
и
й

) 

Виконання: 

- достатня відповідність змісту курсової роботи 

завданню та вимогам навчально-методичних 

рекомендацій щодо її виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, виконання розрахунків 

та таблиць з незначним відхиленням щодо вимог та 

значною кількістю помилок; 

- часткове використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів із значними відхиленнями від вимог. 

Захист: 
студент виявив середні знання основних положень 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

42 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

  
вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач на репродуктивному рівні, 

на мінімальному рівні володіє знанням нормативних 

актів, що регламентують порядок формування 

бухгалтерської звітності підприємства. 

 

Д
ос
та
тн
ій

 

(р
еп
р
од
ук
ти
в
н
и
й

) 

Виконання: 

- значні відхилення змісту курсової роботи від завдання 

та вимог навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, виконання розрахунків 

та таблиць із значними відхиленнями щодо вимог та 

значною кількістю помилок; 

- відсутність використання комп’ютерних технологій 

при виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів із значними помилками та відхиленнями від 

вимог. 

Захист: 
студент виявив знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни на мінімальному рівні, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач на репродуктивному рівні, 

фрагментарно володіє знанням нормативних актів, що 

регламентують порядок формування бухгалтерської 

звітності підприємства. 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Н
и
зь
к
и
й

 

(р
ец
еп
ти
в
н
о-
п
р
од
ук
ти
в
н
и
й

) 

Виконання: 

- значні відхилення змісту курсової роботи від завдання 

та вимог навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, виконання розрахунків 

та таблиць із значними відхиленнями щодо вимог та 

значною кількістю помилок; 

- відсутність використання комп’ютерних технологій 

при виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів із значними помилками та відхиленнями від 

вимог. 

Захист: 
студент виявив знання за змістом навчальної дисципліни 

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу, не володіє вміннями 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач, на низькому рівні володіє знанням 

нормативних актів, що регламентують порядок форму- 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

Продовження табл. 1 
1 2 3 

 вання бухгалтерської звітності підприємства.  
Н
и
зь
к
и
й

 (
н
еп
р
од
ук
ти
в
н
и
й

) 

Виконання: 

- невідповідність змісту курсової роботи завданню та 

вимог навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- не вірне розв’язання поставленої задачі, виконання 
розрахунків та таблиць; 

- відсутність використання комп’ютерних технологій 

при виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- невідповідність оформлення пояснювальної записки, 

графічних матеріалів вимогам. 

Захист: 
студент не виявив знань за змістом навчальної 

дисципліни, не володіє вміннями застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних 

задач, не володіє знанням нормативних актів, що 

регламентують порядок формування бухгалтерської 

звітності підприємства. 
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Таблиця 2 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та 

конвертація сумарної кількості набраних балів у підсумкові 
оцінки за національною шкалою 

Рівень компетентності  
та критерії оцінювання 

Кількість 

набраних балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Високий (творчий) 90…100 Відмінно 

Достатній (конструктивно-варіативний) 82…89 
Добре 

Достатній (конструктивний) 74…81 

Середній (репродуктивний) 64…73 
Задовільно 

Достатній (репродуктивний) 60…63 

Низький (рецептивно-продуктивний) 35…59 
Незадовільно 

Низький (непродуктивний) 1…34 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання курсової роботи для студентів  

денної та заочної форми навчання 
 

Модуль 2. Курсова робота 

Разом 
Вступ 

Основна 

частина 
Висновки 

Список 

викорис- 
таних 

джерел 

Додатки 
Захист 
роботи 

0-5 0-35 0-10 0-5 0-5 0-40 0-100 
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Додаток 1 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

 

Кафедра обліку і аудиту 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з дисципліни «Звітність підприємств» 

на тему: 

«Методика підготовки показників звітності на прикладі 
ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» 

 

 

 

 

Виконала: 

студентка 1 групи 5 курсу ФЕіП 

Спеціальності 7.03050901  

«Облік і аудит» 

Ващенко В.С. 

 

Перевірила: 

к.е.н., доцент кафедри  

обліку і аудиту 

Бондарєва Т.Г. 

 

 

 

 
Рівне – 2012 
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Додаток 2 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 
 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

   Факультет ФЕіП    Кафедра обліку і аудиту 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу студентці 

Ващенко Валентині Сергіївні 
 

1. Тема курсової роботи «Методика формування показників звітності на 

прикладі ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «__»_______200__ року 

3. Вихідні дані до роботи – звітність за 2010-2011 роки ТОВ «Рівненський 

насіннєвий завод (Євронасіння)» 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

підлягають розробці) Вступ. 1. Організаційно-економічна характеристика 

ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)». 2. Підготовка та 

подання основних звітних форм на прикладі ТОВ «Рівненський 

насіннєвий завод (Євронасіння)». 3. Шляхи удосконалення звітності 

підприємства. Висновки. Список використаних джерел. Додатки. 

5. Дата видачі завдання «__»_____________20__ року 
 

Керівник_____________________/_________________/ 

Завдання прийняв до виконання ___________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Назва етапів курсової роботи 

Строк виконання 

етапів роботи 

1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ 

«Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» 

 

2. Підготовка та подання основних звітних форм 

на прикладі ТОВ «Рівненський насіннєвий 

завод (Євронасіння)» 

 

3. Шляхи вдосконалення звітності на прикладі 

ТОВ «Рівненський насіннєвий завод 

(Євронасіння)» 

 

 

Студент ___________________________ 

Керівник _____________________________________ 
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Додаток 3 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦІ 
 

Таблиця 2.11 

Склад адміністративних витрат та відповідність кодів рядка  

Додатку АВ та статей ПКУ 

 

Види витрат 
Код рядка 

Додатка АВ 
Стаття ПКУ 

1 2 3 

Загальні корпоративні витрати 06.2.1 138.10.2(а) 

Витрати на службові відрядження й утримання 

апарату  управління 

06.2.2 138.10.2(б) 

Витрати на утримання основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів 

загальногосподарського використання, в тому числі: 

06.2.3 138.10.2(в) 

амортизація основних засобів 

загальногосподарського використання 
06.2.3.1 АМ 138.8 

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних 

засобів  

06.2.3.2 АМ 146.12 

Винагорода за консультаційні, інформаційні, 
аудиторські та інші послуги 

06.2.4 138.10.2(г) 

Витрати на оплату послуг зв'язку 06.2.5 138.10.2(ґ) 

Амортизація нематеріальних активів 

загальногосподарського використання 

06.2.6 АМ 138.10.2(д) 

Витрати на врегулювання спорів у судах 06.2.7 138.10.2(е) 

Плата за розрахунково-касове обслуговування та 

інші послуги банків 

06.2.8 138.10.2(є) 

Витрати на страхування 06.2.9 не знайдено 

Витрати на оплату праці 06.2.10 не знайдено 

Внески на соціальні заходи 06.2.11 не знайдено 

Інші витрати загальногосподарського призначення 06.2.12 138.10.2(ж) 
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Додаток 4 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ  

СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

1. Звітність підприємств : [навч. посібник] / Г.М. Давидов, Н.С. 

Шалімова. — К. : Знання, 2010. — 623 с.  

2. Звітність підприємств : [підручник] / За ред. В.С. Уланчука. — К. 

: Знання, 2008. — 492 с.  

3. Звітність підприємств : [підручник] / С.О. Левицька, Я.В. 

Лебедзевич, О.О. Осадча. — К. : «Центр учбової літератури», 

2012. — 240 с. 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України 

30 листопада 1999 року №291 / [Електронний ресурс] // Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/page 

5. Кучеренко Т.Є. Класифікація господарської звітності: генезис і 

проблеми сучасності [Електронний ресурс] / Т.Є. Кучеренко // 

Вісник ТНЕУ, — 2008. — №2. // Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vtneu/2008_2/pdf/ kucheren 

ko.pdf 

6. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VI / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України 

від 31 березня 1999 року №87 // Офіційний вісник України. — 

2009. — №15. — с. 479 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» : наказ 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://proaudit.com.ua 

9. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку від 24 травня 1995 року №88 : наказ 

Міністерства фінансів України / [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua 

10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 16 липня 1999 року №996-ХІV / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 
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11. Про державну статистику : Закон України від 17 вересня 1992 

року №2614-ХІІ / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

12. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на 

доходи фізичних осіб: наказ ДПА України від 31 січня 2011 року 

№58 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://www.profiwins.com.ua 

13. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування : Закон України від 08 липня 

2010 року №2464-VІ / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

14. Про подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних 

осіб : лист ДПАУ від 17 лютого 2011 року №4486/7/17-0217 / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.odpa.if.ua 
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Додаток 5 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників 

фінансової звітності 
 

№  

з/п 

Показники, що 

порівнюються 
Порівнювальні показники 

1 2 3 

Форма №1 і №1-м «Баланс» 

1.  Рядок 010, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 

3 і 4 

2.  Рядок 030, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 

3 і 4 

3.  Рядок 080, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 010, 020, 030, 035, 040, 

045, 050, 055, 060, 065, 070, 075, графи 3 і 4 

4.  Рядок 160, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 

3 і 4 

5.  Рядок 260, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 100-160, 170-250, 

графи 3 і 4 

6.  Рядок 280, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 080, 260, 270, 275 

графи 3 і 4 

7.  Рядок 380, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 300-340 плюс або 

мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, плюс 

або мінус рядок 375, графи 3 і 4 

8.  Рядок 430, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418, 

420 мінус рядок 416, графи 3 і 4  

9.  Рядок 480, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 440-470, графи 3 і 4   

10.  Рядок 620, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 500 - 600, 605, 610, 

графи 3 і 4 

11.  Рядок 640, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 380, 385, 430, 480, 620, 

630, графи 3 і 4   

Форма №2 «Звіт про фінансові результати» 

12.  Рядок 035, графа 3   Форма №2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 

025, 030 

13.  Рядок 050, графа 3   Форма №2, рядок 035 мінус рядок 040 

14. Рядок 055, графа 3   Форма №2, рядок 040 мінус рядок 035 

15. Рядок 100, графа 3   Форма №2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 

070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 

070, 080, 090 

16. Рядок 105, графа 3   Форма №2, сума рядків 055, 070, 080, 090 

мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 

мінус рядки 050 і 060 

17. Рядок 170, графа 3   Форма №2, сума рядків 100, 110, 120, 130 

мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 

120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160 
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Продовження додатку 5 
1 2 3 

18. Рядок 175, графа 3   Форма №2, сума рядків 105, 140, 150, 160 

мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 

150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130 

19. Рядок 190, графа 3   Форма №2, рядок 170 мінус рядок 180 

20. Рядок 195, графа 3   Форма №2, рядок 175 плюс рядок 180 або 

рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 «Дохід 

з податку на прибуток від звичайної 

діяльності» 

21. Рядок 220, графа 3   Форма №2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 

205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 

210 

22. Рядок 225, графа 3   Форма №2, рядок 205 мінус рядки 190 і 200 

або рядок 195 плюс рядки 205 і 210 мінус 

рядок 200 

23. Рядок 280, графа 3   Форма №2, сума рядків 230-270 

24. Рядки 010 - 280, графа 4   Форма №2 за попередній рік, рядки 010-280, 

графа 3 (якщо у звітному році не встановлено 

помилок за минулі роки) 

Форма №2-м «Звіт про фінансові результати» 

25. Рядок 030, графа 3 Форма №2-м, рядок 010 мінус рядок 020, 

графа 3 

26. Рядок 070, графа 3 Форма №2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, 

графа 3 

27. Рядок 170, графа 3 Податкова декларація з податку на прибуток 

підприємства 

28. Рядок 180, графа 3 Форма №2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 

130, 140, 150, 160, 170 плюс або мінус рядок 

080, графа 3 

29. Рядок 190, графа 3 Форма №2-м, рядок 070 мінус рядок 180, 

графа 3 

30. Рядки 010-190, графа 4 Форма №2-м за попередній рік, рядки 010-190, 

графа 3 

Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» 

31. Рядок 150, графа 3 Форма №3, сума рядків 010 - 080, графа 3, 

мінус сума рядків 090-145, графа 3 

32. Рядок 150, графа 4 Форма №3, сума рядків 010-080, графа 4, 

мінус сума рядків 090-145, графа 4 

33. Рядок 170, графа 3 Форма №3, рядок 150, графа 3, плюс або мінус 

рядок 160, графа 3 

34. Рядок 170, графа 4 Форма №3, рядок 150, графа 4, плюс або мінус 

рядок 160, графа 4 

35. Рядок 280, графа 3 Форма №3, сума рядків 180 - 230, графа 3, 

мінус сума рядків 240-270, графа 3 
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36. Рядок 280, графа 4 Форма №3, сума рядків 180-230, графа 4, 

мінус сума рядків 240-270, графа 4 

 37. Рядок 300, графа 3 Форма №3, рядок 280, графа 3, плюс або мінус 

рядок 290, графа 3 

38. Рядок 300, графа 4 Форма №3, рядок 280, графа 4, плюс або мінус 

рядок 290, графа 4 

39. Рядок 370, графа 3 Форма №3, сума рядків 310 - 330, графа 3, 

мінус сума рядків 340 - 360, графа 3 

40. Рядок 370, графа 4 Форма №3, сума рядків 310 - 330, графа 4, 

мінус сума рядків 340 - 360, графа 4 

41. Рядок 390, графа 3 Форма №3, рядок 370, графа 3, плюс або мінус 

рядок 380, графа 3 

42. Рядок 390, графа 4 Форма №3, рядок 370, графа 4, плюс або мінус 

рядок 380, графа 4 

43. Рядок 400, графа 3 Форма №3, рядок 170, графа 3, плюс або мінус 

рядок 300, графа 3, плюс або мінус рядок 390, 

графа 3 

44. Рядок 400, графа 4 Форма №3, рядок 170, графа 4, плюс або мінус 

рядок 300, графа 4, плюс або мінус рядок 390, 

графа 4 

45. Рядок 410, графа 3 Форма №1, сума рядків 230 і 240, графа 3 

46. Рядок 410, графа 3 Форма №3, рядок 430, графа 4 (якщо у 

звітному році не встановлено помилок за 

минулі роки) 

47. Рядок 410, графа 4 Форма №1, за попередній рік, сума рядків 230 

і 240, графа 3 (якщо у звітному році не 

встановлено помилок за минулі роки)  

48. Рядок 430, графа 3 Форма №1, сума рядків 230 і 240, графа 4 

49. Рядок 430, графа 3 Форма №3, рядок 410, графа 3, плюс або мінус 

рядок 400, графа 3, плюс або мінус рядок 420, 

графа 3 

50. Рядок 430, графа 4 Форма №1, за попередній рік, сума рядків 230 

і 240, графа 4 (якщо у звітному році не 

встановлено помилок за минулі роки)  

51. Рядок 430, графа 4  графа 4 

Форма №4 «Звіт про власний капітал» 

67. Рядок 010, графи 3-11 Форма №1 (на 31 грудня попереднього року), 

рядки 300-380, графа 4, відповідно 

68. Рядок 010, графи 3-11 Форма №4 (за попередній рік), рядок 300, 

графи 3-11 відповідно 

69. Рядок 050, графи 3-11 Форма №1 (на 31 грудня звітного року), рядки 

300-380, графа 3 відповідно (якщо у звітному 

році не встановлено помилок за минулі роки) 
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70. Рядок 050, графи 3-11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 

030 і 040, графи 3-11 відповідно 

71. Рядок 130, графа 8 Форма №2, рядок 220 або 225, графа 3 

72. Рядок 150, графа 3 

(позитивне значення) 

Форма №4, рядок 150, графа 8 (від'ємне 

значення) 

73. Рядок 160, графа 7 

(позитивне значення) 

Форма №4, рядок 160, графа 8 (від'ємне 

значення) 

74. Рядок 290, графи 3-11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 060-280, 

графи 3-11 відповідно 

75. Рядки 300, графи 3-11 Форма №4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, 

графи 3-11 відповідно 

76. Рядок 300, графи 3-11 Форма №1 (на 31 грудня звітного року), рядки 

300-380, графа 4 відповідно 

77. Рядки 010-300, графа 11 Форма №4, рядки 010-300, алгебраїчна сума 

граф 3-10 відповідно 

Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

78. Рядки 010-080, графа 14 Форма №5, рядки 010-080, графа 3, мінус 

графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 

6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, 

плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, 

плюс або мінус графа 12, мінус або плюс 

графа 13, плюс графа 15 відповідно 

79. Рядок 080, графи 3 і 14 Форма №1, рядок 011, графи 3 і 4 

80. Рядок 080, графи 4 і 15 Форма №1, рядок 012, графи 3 і 4 

81. Рядок 080, графи 3 - 15 Форма №5, алгебраїчна сума рядків 010 - 070, 

графи 3 - 15 відповідно 

82. Рядок 090, графа 14 Форма №5, рядок 090, графа 3 мінус графа 4 

плюс графа 5 мінус графа 8, плюс графа 9 

мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, 

мінус або плюс графа 13 

83. Рядок 090, графа 3 мінус 

графа 4 

Форма №1, рядок 065, графа 3 

84. Рядок 090, графа 14 Форма №1, рядок 065, графа 4 

85. Рядки 100 - 260, графа 14 Форма №5, рядки 100 - 260, графа 3, 

мінусграфа 4, плюс графа 5, плюс або мінус 

графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 

8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 

11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс 

графа 13, плюс графа 15 відповідно 

86. Рядок 105, графи 3 і 14 Форма №1, ряд. 055 плюс ряд. 057, графи 3 і 4 

87. Рядок 105 графа 14 мінус 

рядок 269 

Форма №1, рядок 056, графа 4 

88. Рядок 105, графи 4 і 15 Форма №1, рядок 057, графи 3 і 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Продовження додатку 5 
1 2 3 

89. Рядок 260, графи 3 і 14 

мінус ряд. 105 графи 3 і 14 

Форма №1, рядок 031, графи 3 і 4 

90. Рядок 260, графи 4 і 15 

мінус ряд. 105 графи 4 і 15 

Форма №1, рядок 032, графи 3 і 4 

91. Рядок 260, графи 3-19 Форма №5, алгебраїчна сума рядків 100-250, 

графи 3 - 19 відповідно 

92. Сума рядків 265 і 926 Форма №1, рядок 275 графа 4 (розбіжність на 

інші активи, призначені для продажу) 

93. Рядок 269 Форма №1, рядок 055 мінус рядок 056 плюс 

рядок 057, графа 4 

94. Рядок 340, графа 4 Форма №1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на 

суму авансових платежів підрядникам для 

фінансування капітального будівництва) 

95. Рядок 340, графи 3 і 4 Форма №5, сума рядків 280-330, графи 3 і 4 

96. Сума рядків 350-370, 

графа 4 

Форма №1, рядок 040, графа 4 

97. Сума рядків 380-410, 

графа 4 

Форма №1, рядок 045, графа 4 

98. Рядок 420, графа 5 Форма №1, рядок 220, графа 4 

99. Рядок 420, графи 3, 4, 5 Форма №5, сума рядків 350-410, графи 3, 4, 5 

99.1. Сума рядків 421-423 Форма №1, рядок 045, графа 4 

99.2. Сума рядків 424-426 Форма №1, рядок 220, графа 4 

100. Сума рядків 440-490, 

графа 3 

Форма №2, рядок 060, графа 3 

101. Сума рядків 440-490, 

графа 4 

Форма №2, рядок 090, графа 3 

102  Рядок 491, графа 4 Форма №5, рядок 775 графа 4 

103. Сума рядків 500-520, 

графа 3 

Форма №2, рядок 110, графа 3 

104. Сума рядків 500-520, 

графа 4 

Форма №2, рядок 150, графа 3 

105. Сума рядків 530, 550, 560, 

графа 3 

Форма №2, рядок 120, графа 3 

106. Сума рядків 540, 550 і 

560, графа 4 

Форма №2, рядок 140, графа 3 плюс Форма 

№5 рядок 342 плюс рядок 633 

107. Сума рядків 570-610, 630, 

графа 3 

Форма №2, рядок 130, графа 3 

108. Сума рядків 570 - 600, 

620, 630, графа 4 

Форма №2, рядок 160, графа 3 

109. Рядок 690, графа 3 Форма №5, сума рядків 640 - 680, графа 3 

110. Рядок 690, графа 3 Форма №3, рядок 430, графа 3 

111. Рядок 690, графа 3 Форма №1, сума рядків 230, 240, графа 4 
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112. Рядок 780, графи 3-9 Форма №5, сума рядків 710-775, графи 3-9 

113. Рядки 710-780, графа 9 Форма №5, рядки 710-780, сума граф 3, 4, 5 

мінус графи 6, 7 

114. Рядок 780, мінус рядок 

775, графи 3 і 9 

Форма №1, сума рядків 400, 410, 415, 417, 418 

мінус рядок 416, графи 3 і 4 

115. Сума рядків 800-860, 880, 

графа 3 

Форма №1, рядок 100, графа 4 

116. Рядок 870, графа 3 Форма №1, рядок 110, графа 4 

117. Рядок 890, графа 3 Форма №1, рядок 120, графа 4 

118. Рядок 900, графа 3 Форма №1, рядок 130, графа 4 

119. Рядок 910, графа 3 Форма №1, рядок 140, графа 4 

120. Рядок 920, графи 3, 4, 5 Форма №5, сума рядків 800-910, графи 3, 4, 5 

121. Рядок 940, графа 3 Форма №1, рядок 161, графа 4 

122. Рядок 1210 Форма №5, сума рядків 1241 і 1251 

123. Рядок 1210 Податкова декларація з податку на прибуток 

підприємства 

124. Рядок 1220, мінус рядок 

1230 

Форма №1, рядок 060, графа 3 

125. Рядок 1230, мінус рядок 

1220 

Форма №1, рядок 460, графа 3 

126. Рядок 1225 Форма №5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 

1242, мінус або плюс рядок 1252 

127. Рядок 1225, мінус рядок 

1235 

Форма №1, рядок 060, графа 4 

128. Рядок 1235, мінус рядок 

1225 

Форма №1, рядок 460 графа 4 

129. Рядок 1235 Форма №5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 

1243, плюс або мінус рядок 1253 

130. Рядок 1240 Форма №5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 

1242, плюс або мінус рядок 1243 

131. Рядок 1240 Форма №2, рядок 180, графа 3, плюс рядок 

210, графа 3 або рядок 210, графа 3, мінус 

вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на 

прибуток від звичайної діяльності», графа 3 

132. Рядок 1250 Форма №5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 

1252, плюс або мінус рядок 1253 

133.  Рядок 1300 Форма №5, сума рядків 080 і 260, графа 10, 

плюс рядок 1430, графа 8 

133.1. Рядок 1310 Форма №5, сума рядків 1311, 1312, 1314-1317 

134. Рядок 1410, графа 13 і 17 Форма №1 рядок 035 плюс рядок 037 мінус 

036 графа 3 і 4 
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135. Рядок 1410, графа 3 мінус 

графа 4 плюс графа 13 

Форма №1, рядок 035, графа 3 

136. Ряд. 1410, графа 11 мінус 

графа 12 плюс графа 17 

Форма №1, рядок 035, графа 4 

137. Рядок 1410, графа 3 і 11 Форма №1, рядок 036, графа 3 і 4 

138. Рядки 1410-1415, графа 11 Форма №5, рядки 1410-1415, графа 3, плюс 

графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс 

графа 10 

139. Рядки 1410-1415, графа 12 Форма №5, рядки 1410-1415, графа 4, мінус 

графа 7, плюс графа 8 

140. Рядки 1410-1415, графа 17 Форма №5, рядки 1410-1415, графа 13, плюс 

графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус 

графа 16 

141. Рядок 1410, графа 3 плюс 

графа 13, графа 11 плюс 

графа 17 

Форма №1, рядок 035 плюс рядок 037, графа 3 

і 4 відповідно 

142. Рядок 1410, графи 3-17 Форма №5, сума рядків 1411-1415, графи 3-17 

відповідно 

143. Рядок 1410, графи 4 і 12 Форма №1, рядок 037, графи 3 і 4 відповідно 

144  Рядки 1420-1424, графа 11 Форма №5, рядки 1420 - 1424, графа 3, плюс 

графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс 

графа 10 

145. Рядки 1420 - 1424, графа 

17 

Форма №5, рядки 1420 - 1424, графа 13, плюс 

графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус 

графа 16 

146. Рядок 1420, графа 3 плюс 

графа 13 

Форма №1, рядок 110 графа 3 

147. Рядок 1420, графа 3 плюс 

графа 13, графа 11 плюс 

графа 17 

Форма №1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно 

148. Рядок 1420, графа 11 

плюс графа 17 

Форма №1, рядок 110 графа 4 

149. Рядок 1420, графи 3-17 Форма №5, сума рядків 1421-1424, графи 3-17 

відповідно 

150. Рядок 1430, графи 3-17 Форма №5, сума рядків 1410 і 1420, граф 3-17 

відповідно 

151. Рядки 1500, 1520 і 1540, 

графа 3 мінус графа 4 

Форма №5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 

мінус графа 6 

152. Рядки 1500, 1520 і 1540, 

графа 11 

Форма №5, рядки 1500, 1520 і 1540, графа 5 

мінус графа 6 мінус графа 7 плюс або мінус 

графа 10 

153. Рядок 1500, графи 3-11 Форма №5, сума рядків 1510, 1513-1519, 

графи 3-11 
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154. Рядки 1510-1519, 1530-

1539, графа 11 

Форма №5, рядки 1510 - 1519, 1530-1539, 

графа 5, мінус графа 6, мінус графа 7, плюс 

або мінус графа 10 

155. Рядки 1510 - 1519, 1530 - 

1539, графа 5 

Форма №5, рядки 1510-1519, 1530-1539, графа 

3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графи 4 

156. Рядки 1510-1519, 1530-

1539, графа 6 

Форма №5, рядки 1510-1519, 1530-1539, графа 

4, мінус графа 3, якщо графа 3 < графи 4 

157. Рядок 1520, графи 3-11 Форма №5, сума рядків 1530, 1533-1539, 

графи 3-11 

158. Рядок 1540, графи 3-11  Форма №5, рядок 1500, плюс рядок 1520 

графи 3-11 

159. Рядок 1540, графа 5 Форма №2, рядок 061 

160. Рядок 1540, графа 6 Форма №2, рядок 091 

161. Рядки 1500 - 1540, графа 

10 

Форма №5, рядки 1500-1540, графа 8, мінус 

графа 9 

Форма №6 «Інформація за сегментами» 

162. Сума граф 3-16 за 

рядками 010-390 

відповідного року 

Форма №6, рядки 010-390, графи 17 і 18 

163. Рядок 010, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 011-013, графи 3-18 

164. Рядок 011, графи 17, 18 Форма №2, рядок 035, графи 3, 4 

165. Рядок 013, плюс рядок 

051, графи 17, 18 

Форма №2, рядок 060, графи 3, 4 

166. Рядок 020, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 021 і 022, графи 3-18 

167. Сума рядків 020 і 052, 

графи 17, 18 

Форма №2, сума рядків 110 і 120, графи 3 і 4 

168. Сума рядків 021, 022, 052, 

графи 17, 18 

Форма №2, сума рядків 110, 120, графи 3, 4 

169. Рядок 030, графи 17, 18 Форма №2, рядок 130, графи 3, 4 або різниця, 

включена до рядку 050 Форми №6 

170. Рядок 040, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3-

18 

171. Рядок 053, графи 17, 18 Форма №2, рядок 200, графи 3, 4 

172. Рядок 060, графи 3-18 Форма №6, рядок 012, графи 3 - 18 

173. Рядок 070, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 

060, графи 3-18 

174. Рядок 070, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 035, 060, 110, 120, 130, 

185, 200, графи 3 і 4 

175. Рядок 080, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 081, 082, графи 3 - 18 

176. Рядок 081, графи 17, 18 Форма №2, рядок 040, графи 3, 4 

177. Рядок 090, графи 17, 18 Форма №2, рядок 070, графи 3, 4 

178. Рядок 100, графи 17, 18 Форма №2, рядок 080, графи 3, 4 
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179. Рядок 110, графи 17, 18 Форма №2, рядок 090, графи 3, 4 

180. Рядок 120, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 140, 150, графи 3, 4 

181. Рядок 121, графи 17, 18 Форма №2, рядок 150, графи 3, 4 

182. Рядок 130, графи 17, 18 Форма №2, рядок 160, графи 3, 4 

183. Рядок 140, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 080, 090, 100, 110, 120, 

130, графи 3-18 

184. Рядок 153, графи 17, 18 Форма №2, рядок 205, графи 3 і 4 

185. Рядок 154, графи 17, 18 Форма №2, сума рядків 180, 210, графи 3 і 4 

186. Рядок 160, графи 3-18 Форма №6, рядок 082, графи 3-18 

187  Рядок 170, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 140, 150 мінус рядок 

160, графи 3-18 

188. Рядок 180, графи 3-18 Форма №6, рядок 040 мінус рядок 140, графи 

3-18 

189. Рядок 190, графи 3-18 Форма №6, рядок 070 мінус рядок 170, графи 

3-18 

190. Рядок 190, графи 17, 18 Форма №2, рядок 220 або 225, графи 3, 4 

191. Рядок 230, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 200 і 220, графи 3-18 

192. Рядок 230, графи 17, 18 Форма №1, рядок 280, графи 3, 4 

193. Рядок 270, графи 3-18 Форма №6, сума рядків 240 і 260, графи 3-18 

194. Рядок 270, графи 17, 18 Форма №1, сума рядків 430, 480, 620 і 630, 

графи 3, 4 

195. Рядок 280, графи 17, 18 Форма №5, рядок 340, графи 3 (за звітний і 

попередній рік) 

196. Рядок 290, графи 17, 18 Форма №5, рядок 1300 (за звітний і 

попередній рік) 

197. Рядок 300, графи 17, 18 Форма №6, рядок 011, графи 17, 18 

198. Рядок 310, графи 17, 18 Форма №6, рядок 230, графи 17, 18 

199. Рядок 320, графи 17, 18 Форма №6, рядок 280, графи 17, 18 

200. Рядок 350, графи 17, 18 Форма №6, рядок 300, графи 17, 18 

201. Рядок 360, графи 17, 18 Форма №6, рядок 310, графи 17, 18 

202. Рядок 370, графи 17, 18 Форма №6, рядок 320, графи 17, 18 

Примітка. У рядках 050, 150, 220 і 260 за графами 15 і 16 Форми №6 

наводяться ті показники, які не включені до відповідних показників у рядках 010, 

020, 030, 080, 090-120, 130, 200 і 240 за графами 15 і 16 Форми №6. 

Показники форм фінансової звітності №1 - №6 наводяться в тисячах гривень 

без десяткових знаків, а показники форм №1-м і №2-м - у тисячах гривень з одним 

десятковим знаком. 
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Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності 
 

№  

з/п 

Показники, що 

порівнюються 
Порівнювальні показники 

1 2 3 

I. Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм 

фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття 

елементів фінансової і бюджетної звітності 
Форма №1 «Баланс» 

1. Рядок 110, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 

3 і 4 

2. Рядок 120, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 

3 і 4 

3. Рядок 130, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 

3 і 4 

4. Сума рядків 110, 120, 130, 

140, графи 3 і 4 

Форма №1, рядок 330, графи 3 і 4 

52. Сума рядків 112, 122, 132, 

140, графи 3 і 4 

Форма №5, рядок 500, графи 3 і 4 

62. Рядок 150, графи 3 і 4 Форма №6, рядок 100, графи 3 і 4 

7. Рядок 160, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 340, графи 3 і 4 

8. Рядок 180, графи 3 і 4 Форма №1, сума ряд. від 181 до 187, графи 3 і 4 

9. Рядок 200, графи 3 і 4 Форма №7д.1, N 7м.1, рядок 010, графи 4 і 5 

(крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

10. Рядок 210, графи 3 і 4 Довідка про дебіторську та кредиторську 

заборгованість за операціями, які не 

відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами», 

рядок 070, графи 3 і 5 

11. Форма №1, рядок 180, 

графа 3 плюс рядок 190, 

графа 3 плюс рядок 210, 

графа 3 

Форма №7д, №7м, рядок 010, графа 4 плюс 

рядок 020, графа 4 плюс додаток 18, рядок 

130, графа 3 (крім форм одержувачів 

бюджетних коштів) 

12. Форма №1, рядок 180, 

графа 4 плюс рядок 190, 

графа 4 плюс рядок 210, 

графа 4 

Форма №7д, №7м, рядок 010, графа 5 плюс 

рядок 020, графа 5 плюс додаток 18, рядок 

130, графа 5 (крім форм одержувачів 

бюджетних коштів) 

13. Рядок 240, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 241-244, графи 3 і 4 

14. Рядок 243, графа 4 Довідка про залишки коштів в іноземній 

валюті, що перебувають на поточних 

рахунках, відкритих в установах банків, рядок 

«Разом», графа 4 
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15. Рядок 244, графа 4 Довідка про залишки бюджетних коштів на 

інших поточних рахунках в установах банків, 

рядок «Усього», графа 4 

16. Рядок 260, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків від 261 до 264, графи 

3 і 4 

17. Рядок 261, графи 3 і 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графи 5 і 14 

18. Рядок 262, графи 3 і 4 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графи 5 і 11 

19. Рядок 263, графи 3 і 4 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графи 6 і 11 

20. Рядок 264, графи 3 і 4 Форма №4-4д, рядок 010, графи 5 і 10 

211. Рядок 290, графа 4 Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 9 (крім 

форм одержувачів бюджетних коштів) 

221. Рядок 300, графа 4 Форма №1, сума рядків від 301 до 304, графа 4 

231. Рядок 301, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 070, графа 12 

241. Рядок 302, графа 4 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 060, графа 10 

251. Рядок 303, графа 4 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 10 

плюс форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, 

графа 16 

261. Рядок 304, графа 4 Форма №4-4д, рядок 040, графа 9 

27. Рядок 310, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 110, 120, 130, 140, 150, 

160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 

260, 270, 280, 290, 300, графи 3 і 4 

28. Рядок 350, графи 3 і 4 Форма №9д, №9м, рядок 090, графи 3 і 4 

29. Рядок 360, графи 3 і 4 Форма №9д, №9м, рядок 900, графи 3 і 4 

30. Рядок 420, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків від 421 до 429, графи 

3 і 4 

31. Рядок 440, графи 3 і 4 Форма №7д.1, №7м.1, рядок 010, графи 6 і 7 

(крім  

  форм одержувачів бюджетних коштів) 

321. Рядок 460, графа 4 Форма №1, сума рядків 461 і 464, графа 4 

331. Рядок 461, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 8 

341. Рядок 462, графа 4 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 040, графа 7 

плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, 

графа 8 

351. Рядок 463, графа 4 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 8 

плюс форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, 

графа 11 

361. Рядок 464, графа 4 Форма №4-4д, рядок 010, графа 7 

37. Рядок 380 плюс рядок 390 

плюс рядок 400 плюс 

рядок 410 плюс рядок 420 

плюс рядок 430, графа 3 

Форма №7д, №7м, рядок 010, графа 8 плюс 

рядок 020, графа 8 плюс додаток 18, рядок 

130, графа 4 (крім форм одержувачів 

бюджетних коштів) плюс рядок «Разом», 

графа 2, додаток 33 
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38. Рядок 380 плюс рядок 390 

плюс рядок 400 плюс 

рядок 410 плюс рядок 420 

плюс рядок 430, графа 4 

Форма №7д, №7м, рядок 010, графа 9 плюс 

рядок 020, графа 9 плюс додаток 18, рядок 

130, графа 6 (крім форм одержувачів 

бюджетних коштів) плюс рядок «Разом», 

графа 3, додаток 33 

39. Рядок 470, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 330, 340, 350, 360, 370, 

380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 

графи 3 і 4 

40. Рядок 470, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 310, графи 3 і 4 

Форма №9д, №9м «Звіт про результати фінансової діяльності»2 

1. Рядок 010, графа 4 Форма №2, рядок 010, графа 7 (крім форм 

одержувачів бюджетних коштів) 

2. Рядок 020, графа 4 Форма №2, рядок 010, графа 9 (крім форм 

одержувачів бюджетних коштів) 

3. Рядок 021, графа 4 Форма №2, рядок 020, графа 9 

4. Рядок 022, графа 4 Форма №2, рядок 350, графа 9 

5. Рядок 023, графа 4 Форма №2, рядок 560 плюс рядок 650, графа 9 

6. Рядок 041, графа 4 Форма №7д, №7м, рядок 010 плюс рядок 020, 

графа 7 

7. Рядок 042, графа 4 Форма №7д, №7м, рядок 010 плюс рядок 020, 

графа 12 

8. Рядок 090, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 350, графи 3 і 4 

9. Рядок 090, графа 4 Рядок 010 мінус рядок 020 мінус рядок 030 

плюс (мінус) рядок 040 плюс (мінус) рядок 

050 мінус рядок 060, графа 4 плюс (мінус) 

рядок 090, графа 3 

10. Рядок 110, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 8 

11. Рядок 120, графа 4 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 040, графа 7 

плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, 

графа 8 

12. Рядок 130, графа 4 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 8 

(крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

13. Рядок 140, графа 4 Форма №4-4д, рядок 010, графа 7 

14. Рядок 150, графа 4 Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 11 

(крім форм одержувачів бюджетних коштів) 

15. Рядок 200, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 6 

плюс форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 6 

плюс форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 7 

плюс форма №4-4д, рядок 010, графа 6 плюс 

форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 9 

16. Рядок 300, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 7 
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17. Рядок 400, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 070, графа 12 

плюс форма №4-2д, №4-2м, рядок 060, графа 

10 плюс форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, 

графа 10 плюс форма №4-4д, рядок 040, графа 

9 плюс форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, 

графа 16 

18. Рядок 401, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 080, графа 12 

плюс форма №4-2д, №4-2м, рядок 070, графа 

10 плюс форма №4-3д, №4-3м, рядок 020, 

графа 10 плюс форма №4-4д, рядок 050, графа 

9 плюс форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 020, 

графа 16 

19. Рядок 402, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 410, графа 12 

плюс форма №4-2д, №4-2м, рядок 400, графа  

10 плюс форма №4-3д, №4-3м, ряд. 350, графа 

10 плюс форма №4-4д, рядок 380, графа 9 плюс 

форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 350, графа 16 

20. Рядок 403, графа 4 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 550 плюс рядок 

640, графа 10 плюс форма №4-3д.1, №4-3м.1, 

рядок 550 плюс рядок 640, графа 16 

21. Рядок 601, графа 4 Форма №7д, №7м, рядок 010 плюс рядок 020, 

графа 7 

22. Рядок 602, графа 4 Форма №7д, №7м, рядок 010 плюс рядок 020, 

графа 14 

23. Рядок 900, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 360, графи 3 і 4 

24. Рядок 900, графа 4 Рядок 100 мінус рядок 200 плюс рядок 300 

мінус рядок 400 мінус рядок 500 плюс (мінус) 

рядок 600 плюс (мінус) рядок 700 мінус рядок 

800, графа 4 плюс (мінус) рядок 900, графа 3 

Звіт про рух грошових коштів2 

1. Рядок 100, за всіма 

графами 

Рядок 101 плюс рядок 102, за всіма графами 

2. Рядок 100, графа 3 Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 6 

3. Рядок 100, графа 8 Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 10 

4. Рядок 102, графа 3 Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 6 

5. Рядок 102, графа 8 Форма №2д, №2м, рядок 010, графа 10 

6. Рядок 102, графа 8 Форма №1, рядок 241, графа 4 плюс Довідка 

про залишки коштів в іноземній валюті, що 

перебувають на поточних рахунках, відкритих 

в установах банків (додаток 23), рядок 

«Разом», графа 5 

7. Рядок 200, за всіма 

графами 

Рядок 201 плюс рядок 202, за всіма графами 
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8. Рядок 200, за всіма 

графами 

Сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, за всіма 

графами 

9. Рядок 202, графа 8 Форма №1, рядок 242, графа 4 плюс Довідка про 

залишки коштів в іноземній валюті, що перебува-

ють на поточних рахунках, відкритих в устано- 

вах банків (додаток 23), рядок «Разом», графа 6 

10. Рядок 210, графа 3 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 5 

11. Рядок 210, графа 4 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 6 

12. Рядок 210, графа 5 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 7 

13. Рядок 210, графа 6 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 9 

14. Рядок 210, графа 7 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 070, графа 10 

15. Рядок 210, графа 8 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 14 

16. Рядок 201, графи 3 і 8 Форма №1, рядок 260, графи 3 і 4 

17. Рядок 211, графа 6 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 020, графа 9 

18. Рядок 212, графа 6 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 030, графа 9 

19. Рядок 213, графа 6 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 040, графа 9 

20. Рядок 214, графа 6 Форма №4-1д, №4-1м, рядок 050, графа 9 

21. Рядок 220, графа 3 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 5 

22. Рядок 220, графа 4 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 6 

23. Рядок 220, графа 6 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 8 

24. Рядок 220, графа 7 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 060, графа 9 

25. Рядок 220, графа 8 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 11 

26. Рядок 221, графа 6 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 020, графа 8 

27. Рядок 222, графа 6 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 030, графа 8 

28. Рядок 223, графа 6 Форма №4-2д, №4-2м, рядок 040, графа 7 

29. Рядок 230, графа 3 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 6 

30. Рядок 230, графа 6 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 8 

31. Рядок 230, графа 7 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 9 

32. Рядок 230, графа 8 Форма №4-3д, №4-3м, рядок 010, графа 11 

33. Рядок 240, графа 3 Форма №4-4д, рядок 010, графа 5 

34. Рядок 240, графа 4 Форма №4-4д, рядок 010, графа 6 

35. Рядок 240, графа 6 Форма №4-4д, рядок 010, графа 7 

36. Рядок 240, графа 7 Форма №4-4д, рядок 040, графа 8 

37. Рядок 240, графа 8 Форма №4-4д, рядок 010, графа 10 

38. Рядок 240, графи 3 і 8 Форма №1, рядок 264, графи 3 і 4 

39. Рядок 250, графа 3 Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 7 

40. Рядок 250, графа 4 Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 9 

41. Рядок 250, графа 6 Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 11 

42. Рядок 250, графа 7 Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 14 

43. Рядок 250, графа 8 Форма №4-3д.1, №4-3м.1, рядок 010, графа 18 

44. Рядок 300, за всіма 

графами 

Рядок 301 плюс рядок 302, за всіма графами 
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45. Рядок 301, графи 3 і 8 Форма №1, рядок 270, графи 3 і 4 

46. Рядок 302, графи 3 і 8 Форма №1, рядок 244, графи 3 і 4 

47. Рядок 400, за всіма 

графами 

Рядок 100 плюс рядок 200 плюс рядок 300, за 

всіма графами 

Форма №5 «Звіт про рух необоротних активів»
2 

1. Рядок 100, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 122, графи 3 і 4 

2. Рядок 200, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 132, графи 3 і 4 

3. Рядок 300, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 112, графи 3 і 4 

4. Рядок 400, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 140, графи 3 і 4 

5. Рядок 500, графи 3 і 4 Форма №1, сума рядків 112, 122, 132, 140, 

графи 3 і 4 

6. Рядок 500, графи 3 і 4 Форма №5, сума рядків 100, 200, 300, 400, 

графи 3 і 4 

7. Рядок 500, графа 4 Форма №5, рядок 500, графа 3 плюс рядок 

600, графа 3 мінус рядок 700, графа 3 

8. Рядок 600, графа 3 Форма №5, сума рядків 610, 620, 630, 640, 650, 

графа 3 

9. Рядок 700, графа 3 Форма №5, сума рядків 710, 720, 730, 740, 750, 

760, графа 3 

10. У зведених звітах 

розпорядників бюджетних 

коштів рядок  630, графа 3 

У зведених звітах розпорядників бюджетних 

коштів форма №5, рядок 721, графа 3 

Форма №6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування»
2 

1. Рядок 100, графи 3 і 4 Форма №1, рядок 150, графи 3 і 4 

2. Рядок 100, графа 4 Форма №6, рядок 100, графа 3 плюс рядок 

200, графа 3 мінус рядок 300, графа 3 

3. Рядок 200, графа 3 Форма №6, сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, 

графа 3 

4. Рядок 300, графа 3 Форма №6, сума рядків 310, 320, 330, 340, 350, 

360, 370, графа 3 

5. Рядок 100, графа 5 Форма №6, рядок 310, графа 3 

6. У зведених звітах 

розпорядників бюджетних 

коштів рядок 230, графа 3 

У зведених звітах розпорядників бюджетних 

коштів форма №6, рядок 330, графа 3 

Форма №15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і  
матеріальних цінностей»

2 

1. Рядок 011, графа 3 Форма №1, рядок 184, графа 3 

2. Рядок 012, графа 3 Форма №1, розшифровка позабалансових 

рахунків, рядок 4, графа 3 

3. Рядок 080, графа 3 Форма №15, рядок 010 плюс рядок 020 мінус 

рядок 030 мінус рядок 040 мінус рядок 060 

мінус рядок 070, графа 3 
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4. Рядок 081, графа 3 Форма №1, рядок 184, графа 4 

5. Рядок 082, графа 3 Форма №1, розшифровка позабалансових 

рахунків, рядок 4, графа 6 

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,  

які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами» 

1. Рядок 020, графи 3 і 5 Форма №1, рядок 190, графи 3 і 4 

2. Рядок 020, графи 4 і 6 Форма №1, рядок 430, графи 3 і 4 

3. Рядок 030, за всіма графами Рядок 031 плюс рядок 032, за всіма графами 

4. Рядок 031, графи 4 і 6 Форма №1, рядок 428, графи 3 і 4 

5. Рядок 040, графи 4 і 6 Форма №1, рядок 380, графи 3 і 4 

6. Рядок 050, графи 4 і 6 Форма №1, рядок 390, графи 3 і 4 

7. Рядок 060, графи 4 і 6 Форма №1, рядок 400, графи 3 і 4 

8. Рядок 070, графи 4 і 6 Форма №1, рядок 410, графи 3 і 4 

9. Рядок 120, за всіма графами Сума рядків 121 - 129, за всіма графами 

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного 

(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та 

поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери 

управління розпорядників вищого рівня2 

1. Підсумковий рядок, графа 4 Форма №1, рядок 260, графа 4 

2. Підсумковий рядок, графа 5 Форма №1, рядок 241, графа 4 

3. Підсумковий рядок, графа 6 Форма №1, рядок 242, графа 4 

II. Звірка показників форм бюджетної звітності з показниками форм 

фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття 

елементів бюджетної та фінансової звітності 
Форма №2д, №2м «Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду» 

1. Форма №2д, №2м, рядок 

010, графа 10 (крім форм 

одержувачів бюджетних 

коштів) 

Форма №1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 

4 плюс Довідка про залишки коштів в 

іноземній валюті, що перебувають на 

поточних рахунках, відкритих в установах 

банків (додаток 23), рядок «Разом», графа 5 

22. Форма №2д, №2м, рядок 

010, графа 9 (крім форм 

одержувачів бюджетних 

коштів) 

Форма №9д, №9м, рядок 020, графа 4 

31. Зведена форма №2д, №2м, 

рядок 010, графа 7 (крім 

форм одержувачів 

бюджетних коштів) 

Форма №1, рядок 450, графа 4 

4. Форма №2д, №2м, за всіма 

рядками, графа 10 

Форма №2д, № 2м, за всіма рядками, графа 6 

плюс графа 7 мінус графа 8 
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Форми №4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду 

1. Форма №4-1д, №4-1м, 

рядок 010, графа 14 

Форма №4-1д, №4-1м, рядок 010, графа 5 

мінус графа 6 плюс графа 7 плюс графа 9 

мінус рядок 070, графа 10 

2. Форма №4-2д, №4-2м, 

рядок 010, графа 11 

Форма №4-2д, №4-2м, рядок 010, графа 5 мінус 

графа 6 плюс графа 8 мінус рядок 060, графа 9 

3. Форма №4-3д, №4-3м, за 

всіма рядками, графа 11 

Форма №4-3д, №4-3м, за всіма рядками, графа 

6 мінус графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9 

4. Форма №4-4д, рядок 010, 

графа 10 

Форма №4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 

6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8 

5. Форма №4-3д.1, №4-3м.1, 

за всіма рядками, графа 17 

Форма №4-3д.1, №4-3м.1, за всіма рядками, 

графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус 

графа 13 

6. Форма №4-3д.1, №4-3м.1, 

за всіма рядками, графа 18 

Форма №4-3д.1, №4-3м.1, за всіма рядками, 

графа 7 мінус графа 9 плюс графа 11 мінус 

графа 14 

Форма №7д.1, №7м.1 «Звіт про заборгованість за окремими програмами» 

1. Форма №7д.1, №7м.1, 

рядок 010, графа 4 (крім 

форм одержувачів 

бюджетних коштів) 

Форма №1, рядок 200, графа 3 

2. Форма №7д.1, №7м.1, 

рядок 010, графа 5 (крім 

форм одержувачів 

бюджетних коштів) 

Форма №1, рядок 200, графа 4 

3. Форма №7д.1, №7м.1, 

рядок 010, графа 6 (крім 

форм одержувачів 

бюджетних коштів) 

Форма №1, рядок 440, графа 3 

4. Форма №7д.1, №7м.1, 

рядок 010, графа 7 (крім 

форм одержувачів 

бюджетних коштів) 

Форма №1, рядок 440, графа 4 

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 

1. Рядок «Разом», графа 3 Форма №7д, №7м, зведена, рядок 020, графа 4 

2. Рядок «Разом», графа 7 Форма №7д, №7м, зведена, рядок 020, графа 5 

3. Рядок «Разом», графа 6 Форма №7д, №7м, зведена, рядок 020, графа 7 

4. Рядок «Разом», графа 9 Форма №7д, №7м, зведена, рядок 020, графа 6 
1 Звірка показників, яка здійснюється при складанні квартальної фінансової та бюджетної 

звітності. 
2 Звірка показників, яка здійснюється при складанні річної фінансової та бюджетної звітності. 
Без позначки - звірка показників, яка здійснюється у квартальній і річній фінансовій та 

бюджетній звітності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


