
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра обліку і оподаткування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 
 

Робочий зошит 
для виконання практичних занять здобувачами вищої освіти освітнього 

ступеня «Молодший бакалавр» початкового рівня (короткий цикл) 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Миколаїв  
2021 



2 

 

УДК 657 
Б 94 
 
Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового 
факультету Миколаївського національного аграрного університету від 
16.12.2021 р., протокол № 5. 
 
 

Укладачі: 
Дубініна М. В. – докт. екон. наук,професор, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, Миколаївський національний 
аграрний університет; 

Кузьома В. В. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Миколаївський національний 
аграрний університет; 

Пісоченко Т. С. – канд. екон. наук, асистент кафедри обліку і 
оподаткування, Миколаївський національний 
аграрний університет; 

Сирцева С. В. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
оподаткування, Миколаївський національний 
аграрний університет; 

  
 

Рецензенти: 
С. М. Белінська – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і 

аудиту, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту 
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра 
Могили; 

О. І. Мельник – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів 
банківської справи та страхування, Миколаївський 
національний аграрний університет 

 
 

 
 

© Миколаївський національний аграрний університет, 2021 



3 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Бухгалтерська звітність підприємств має значний аналітичний 
потенціал, який може бути використаний у процесі прийняття рішень як 
поточного, так і перспективного характеру, від якості звітності залежить 
ефективність функціонування кожного підприємства. Будь-яка звітність 
складається на підставі системи обліку, тому її якість залежить насамперед 
від організації облікового процесу, завершальним етапом якого є складання 
звітності. Особлива увага при вивченні дисципліни звертається на значення 
звітності в побудові концептуальних основ бухгалтерського обліку, методику 
складання звітності, узгодженість окремих показників звітності, 
відображених у різних формах звітності. 

Без звітності підприємства неможливе функціонування жодного 
підприємства в Україні, оскільки ефективності господарювання неможливо 
досягти без належного інформаційного забезпечення. Сукупність облікових 
відомостей про стан і зміни господарських засобів і зобов'язань підприємства 
дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення. В умовах ринкової 
економіки України робота облікового персоналу підприємств наповнюється 
новим змістом. Це вимагає сучасних підходів в організації звітності суб’єктів 
господарювання, в підвищенні рівня знань її аналітичних можливостей. 

Мета вивчення дисципліни — здобути необхідні для фахівців з обліку 
і оподаткування теоретичні і методичні знання та сформувати навички 
складання бухгалтерської звітності підприємств. 

Завдання дисципліни: надання знань здобувачам вищої освіти про 
способи і методи заповнення, складання та подання бухгалтерської звітності 
підприємств різним її користувачам на основі даних аналітичного та 
синтетичного обліку, облікових реєстрів, документального оформлення 
господарських операцій з урахуванням специфіки виробництва та 
господарської діяльності підприємств у відповідності з існуючими 
регулятивами. 

Предмет дисципліни: організація і методика складання фінансової, 
стасистичної, податкової звітності підприємств та порядок її затвердження і 
подання. 

Дисципліна «Бухгалтерська звітність підприємства» входить до наук 
циклу професійної підготовки короткого циклу (початкового рівня) 
освітнього ступеня «Молодший бакалавр» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Вона логічно 
продовжує дисципліни «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік» та ін. 

Включені до робочого зошиту завдання для практичних занять і 
самостійної роботи мають комплексний характер і призначені для поетапного 
виконання практичних і самостійних завдань з усіх тем дисципліни, 
передбачених робочою програмою. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БАЗИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 1: Поняття та склад бухгалтерської звітності підприємств 
Мета заняття: розглянути законодавче і нормативно-правове 

забезпечення звітності , вивчити види, класифікацію та склад бухгалтерської 
звітності підприємства, розглянути організацію складання бухгалтерської 
звітності. 

Ключові поняття: бухгалтерська звітність, фінансова звітність, 
статистична звітність, податкова звітність, річна фінансова звітність, 
консолідована фінансова звітність, статут підприємства, облікова 
політика, зведена фінансова звітність, звітний період, звітність, принципи 
побудови фінансової звітності, користувачі фінансової звітності. 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її 
складання.  

2. Інформаційні потреби користувачів звітності.  
3. Види, класифікація та склад бухгалтерської звітності підприємства.  
4. Організація складання бухгалтерської звітності. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 1.1. Необхідно поєднати характеристики з лівої колонки  

таблиці 1.1 з відповідними термінами з правої колонки. 
Таблиця 1.1. Економічні характеристики 

Характеристика Терміни 
1 2 

Звітність,  що  містить  інформацію  про  
фінансовий стан, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період – 
це 

пріоритет оцінки активів, виходячи з  
витрат  на  їх  виробництво  та 
придбання 

Звітність  про  нарахування  та  сплату  суб’єктами 
господарської  діяльності  податків  та  зборів,  
визначених Податковим кодексом України – це 

для визначення фінансового 
результату звітного періоду слід 
зіставити доходи звітного періоду з  
витратами,  які  було  здійснено  для 
отримання цих доходів 

Принцип автономності підприємства передбачає, 
що статистична звітність 

Принцип історичної (фактичної) собівартості 
визначає, що фінансова звітність 

Офіційна документована державна інформація, яка 
дає кількісну характеристику масових явищ та 
процесів, щовідбуваютьсявекономічній,соціальній, 
культурній та інших сферах життя – це  

кожне підприємство розглядається як 
юридична особа, що відокремлена 
від власників 

Принцип  нарахування  та  відповідності  доходів  
і витрат визначає, що податкова звітність 
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1 2 

Перший звітний період новоствореного 
підприємства може бути 

початку   звітного   року   до   дати 
прийняття рішення про його 
ліквідацію 

Звітним  періодом  підприємства,  що  ліквідується  
є період з 

менш як 12 місяців, але не більш 
як15 місяців. 

 
Завдання 1.2. Надайте визначення видам звітності, використовуючи 

рекомендовані джерела для отримання інформації. Наведіть приклади форм 
звітності відповідно до кожного виду  

 
Завдання 1.3. Вказати форми бухгалтерської звітності відповідно 

законодавчо нормативних документів та НП(С)БО в таблиці: 

Види звітності Визначення 

Фінансова звітність  

Статистична 
звітність 

 

Податкова звітність  

Консолідована 
фінансова звітність 

 

Спеціальна звітність  

Номери форм 
звітності 

відповідно до 
нормативних 

актів 

Назви форм бухгалтерської звітності 
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Питання для обговорення: 
1. Яка основна мета ведення бухгалтерського обліку та складання і 

подання бухгалтерської звітності. 
2.  Якими нормативно – правовими актами регулюється складання та 

подання фінансової звітності в Україні? 
3. Якими нормативно – правовими актами регулюється складання та 

подання статистичної звітності в Україні? 
4. Якими нормативно – правовими актами регулюється складання та 

подання податкової звітності в Україні? 
5.  Дайте визначення звітності підприємств. 
6.  Які дані відображає фінансова звітність? 
7.  Які види звітності складають  і подають с/г підприємства? 
8.  Дайте визначення видам звітності. 
9. Інформаційні потреби користувачів звітності. 

 
Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1.4. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні« від 16.07.1999 № 996-XIV та Постанови 
КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності« від 
28.02.2000 № 419, підприємства зобов’язані подавати річну фінансову 
звітність користувачам. В заданій таблиці необхідно відобразити термін 
подання річної фінансової звітності та яким законодавчим актом це 
передбачено: 
Користувачі фінансової звітності Термін подання 

1 2 

Органи, до сфери управління 
яких належить підприємство 
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1 2 

Трудові колективи 
 

Власники (засновники) 
 

Органи державної статистики 
 

Державний реєстратор 
 

Органи державної фіскальної 
служби 

 

Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (для 

акціонерних товариств) 

 

 
Завдання 1.5. Підготувати презентацію на одну з перелічених тем: 
1. Звітність і комерційна таємниця підприємства.  
2. Відповідальність за якість складання і своєчасність подання звітності. 
3. Організація звітності на підприємстві. Табель звітності. Загальні 

положення порядку заповнення звітних форм. 
 

 
Тема 2: Фінансова звітність, її сутність та значення. 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання з основ складання 
фінансової звітності підприємствами.  

Ключові поняття: фінансова звітність, адресат звітності, склад 
фінансової звітності, елементи фінансової звітності, розкриття фінансової 
звітності, достовірність. 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Вимоги національних стандартів до складу і елементів фінансової 
звітності.  

2. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.  
3. Розкриття інформації у фінансової звітності. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 2.1. Вказати форми фінансової звітності до яких належать 
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наведені статті фінансової звітності (табл. 2.1). 
Таблиця 2.1 Структура форм фінансової звітності 

№ 
п/п Назва статті фінансової звітності Номер форми фінансової 

звітності 
1 2 3 

1 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
2 Залишкова вартість нематеріальних активів  
3 Вилучення капіталу  
4 Адміністративні витрати  
5 Анулювання викуплених акцій (часток)  
6 Дивіденди на одну просту акцію  
7 Векселі одержані  
8 Інші витрати  
9 Фінансові витрати звітних сегментів  
10 Довгострокові кредити банків  
11 Надходження від отриманих відсотків  
12 Витрати майбутніх періодів  
13 Списання необоротних активів  
14 Відстрочені податкові зобов’язання  
15 Інші операційні витрати  
16 Відрахування до резервного капіталу  
17 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
18 Витрачання на оплату праці  
19 Дооцінка (уцінка) необоротних активів  
20 Інший сукупний дохід  

 
Завдання 2.2. На основі наведених даних про господарські операції 

необхідно визначити, які статті будуть визнані у відповідних фінансових 
звітах:  
№ 
п/п Господарська операція 

Звіт про 
фінансовий 

стан 

Звіт про 
прибутки 
та збитки 

1 Нарахована заробітна плата працівникам підприємства   
2 Прийнято рішення про додаткову емісію акцій   
3 З початку року в експлуатації знаходиться обладнання   
4 Укладено договір на постачання готової продукції   
5 Взято в  операційну оренду офісне приміщення   
6 Придбані матеріали, що надійшли на склад   
7 Продано акції учасникам за номінальною вартістю   
8 Оголошено дивіденди учасникам   

 
Завдання 2.3. Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» в 
заданій таблиці відобразити склад, вимоги та форми фінансової звітності, які 
подають відповідні категорії підприємств: 
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Категорії підприємств Склад річної фінансової звітності 

Середні та великі підприємства 

 

Суб’єкти малого підприємництва  
(кількість працівників до 50 осіб, 

річний дохід не більше 10 млн. євро) 

 

Представництва іноземних суб’єктів 
господарської діяльності 

 

Суб’єкти малого підприємництва  
(платники єдиного податку 3-ї групи) 

 

Суб’єкти мікропідприємництва 
 (кількість працівників до 10 осіб, 

річний дохід не більше 2 млн. євро) 

 

 
Питання для обговорення: 
1. Види фінансової звітності за джерелами інформації; 
2. Класифікація та склад звітності підприємства; 
3. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності; 
4. Назвіть етапи підготовки до складання річної фінансової звітності; 
5. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації; 
6. Яка інформація обов’язково повинна бути розкрита у фінансовій 

звітності згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 
7. Склад і елементи фінансової звітності. 
8. Принципи підготовки фінансової звітності. 
9. Якісні характеристики фінансової звітності. 
10. Принципи побудови форм фінансової звітності. 
11. У чому полягає сутність звітності та які основні ознаки її 

класифікації? 
12. Що таке бухгалтерська інформаційна система та яке місце в ній 

займає звітність? 
13. Охарактеризуйте зміст основних етапів підготовки та подання 

звітності. 
14. Розкрийте значення звітності підприємства та мету її складання. 
15. Які дані повинна містити фінансова звітність, щоб бути зрозумілою 

користувачам? 
 
 

Тема 3: Основні етапи підготовки перед складанням фінансової 
звітності 

Мета заняття: засвоїти теоретичні основи складання звітності, знати 
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загальні вимоги та принципи складання звітності та її нормативно-правове 
забезпечення. 

Ключові поняття: фінансова звітність, бухгалтерська звітність, 
облікові дані, форми фінансової звітності, користувачі фінансової 
звітності, адресат звітності, елементи фінансової звітності, критерії 
фінансової звітності, принципи фінансової звітності, принцип, терміни 
подання фінансової звітності 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Принципи підготовки фінансової звітності.  
2. Засоби забезпечення достовірності звітних даних.  
3. Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності.  
4. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних форм.  
5. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності підприємств. 

 
Завдання для практичних занять 

Завдання 3.1. Використовуючи Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» визначте основні принципи 
бухгалтерського обліку, якими необхідно керуватись при веденні 
бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності, у відповідності до їх 
визначення. 

№ 
п/п Принцип Визначення 

1 2 3 

1 

 кожне підприємство розглядається як юридична особа, 
відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та 
зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій 
звітності підприємства 

2 
 фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні 

та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних 
вплинути на рішення, що приймаються на її основі 

3  оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється 
ґрунтуючись на припущенні, що його діяльність буде тривати далі 

4  постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної 
облікової політики  

5  припускається розподіл діяльності підприємства на певні періоди 
часу з метою складання фінансової звітності 

6 
 застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 
оцінки активів і доходів підприємства 

7 
 вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій 

підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній 
грошовій одиниці 

8  визначається пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх 
виробництво та придбання 

9  операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише залежно 
від юридичної форми 
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1 2 3 

10 
 для визначення фінансового результату звітного періоду 

необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були 
здійснені для отримання цих доходів 

 
Завдання 3.2. Необхідно визначити історичну собівартість, відновлену 

вартість і чисту вартість реалізації за наведеними даними. 
Торгове підприємство придбало 10000 од. товару по ціні 60 грн. за од. і 

оплатило транспортні витрати по доставці в сумі 30000 грн. Ціна реалізації 
товару складає 80 грн. за од., а витрати на збут – 7 грн. за од. На кінець 
звітного періоду придбані товари ще не продані. Контракт з постачальником 
на поставку товарів в наступному звітному періоді передбачає ціну 65 грн. за 
од., а витрати по транспортування суттєво не зміняться. 

 
Завдання 3.3. Необхідно визначити, які з наведених нижче витрат 

можуть бути капіталізовані в якості нематеріальних активів новоствореного 
підприємства. 

1. Організаційні витрати до початку діяльності. 
2. Рецепти, секретні формули, моделі та прототипи. 
3. Лояльність клієнтів і частка ринку. 
4. Розроблене власними силами програмне забезпечення. 
5. Дизайн пілотного проекту. 
6. Ліцензійна угода. 
7. Права на радіомовлення. 
8. Гудвіл, придбаний в результаті об'єднання бізнесу, 
9. Розроблені компанією і запатентовані медичні препарати, дозволені 

для використання. 
10. Ліцензії навиробництвопродукції, отриманоїу формі 

державногогранту. 
11. Телевізійна реклама для росту продажу. 
12. Вартість тренінгу для менеджерів. 
 
Завдання 3.4. На основі наведених даних про господарські операції 

необхідно визначити, які статті будуть визнані у відповідних фінансових 
звітах. При заповненні таблиці виходити з того, що в отриманих активах 
втілено майбутні економічні вигоди. 

№ 
п/п Операція (подія) Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 

Звіт про фінансові 
результати (Звіт про 
прибутки та збитки) 

1 2 3 4 
1    
2    

3    

4    
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1 2 3 4 

5 Працівники працювали на 
підприємстві на протязі кварталу   

6    

7 Продано продукцію покупцям (з 
гарантією) за Готівку   

8    

9 Під час інвентаризації виявлено 
невраховане обладнання   

10    
 

Питання для обговорення: 
1) Законодавче і нормативно-правове забезпечення фінансової звітності. 
2) Мета складання фінансової звітності. 
3) Інформаційні потреби користувачів фінансової звітності. 
4) Види фінансової звітності за джерелами інформації. 
5) Класифікація та склад фінансової звітності підприємства. 
6) Елементи та якісні характеристики фінансової звітності. 
7) Назвіть етапи підготовки до складання річної фінансової звітності. 
8) Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації. 
9) Яка інформація обов’язково повинна бути розкрита у фінансовій 

звітності згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
10) Що таке звітний період та яке значення має контроль за 

додержанням законодавства про фінансову звітність? 
11) У чому полягає суттєвість звітної інформації: визначення, 

обґрунтування, вимірювання? 
12) Розкрийте порядок передачі/приймання фінансової звітності до 

користувачів засобами електронного зв’язку. 
 

Завдання для самостійної роботи 
Завдання 3.5. Для зобов'язань, наведених нижче, вказати найбільш 

імовірний вид оцінки. 
1. Зобов'язання по сумі отриманого кредиту. 
2. Зобов'язання за відсотками за кредит. 
3. Зобов'язання перед постачальником за відвантажені запаси. 
4. Зобов'язання по оплаті праці адміністрації підприємства. 
5. Зобов'язання по сумі позову перед позивачем при незакінченому 

судовому процесі. 
6. Зобов'язання перед постачальником за підписаним договором 

на покупку запасів, які ще не отримані. 
7. Зобов'язання з гарантійного ремонту проданої продукції. 
8. Зобов'язання по оплаті праці виробничих робітників. 
9. Зобов'язання перед учасником при виході із товариства. 
10. Зобов'язання по дивідендах. 
11. Зобов'язання за векселями виданими. 
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Тема 4: Склад, структура та призначення Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) 

Мета заняття: засвоєння методики складання Балансу, набуття 
практичних навичок зі складання Балансу 

Ключові поняття: баланс, актив, пасив, господарські засоби, 
необоротні активи, оборотні активи, джерела господарських засобів, 
зобов’язання, капітал, власний капітал 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку та його 
значення.  

2. Види балансів.  
3. Структура бухгалтерського балансу та його зміст за НП(с)БО 1 

«Загальні вимоги до складання фінансової звітності».  
4. Визначення та оцінка статей балансу.  
5. Зміст та призначення статей балансу 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 4.1. Скласти баланс (ф. № 1) ТзОВ «Мрія» на 30-те 

листопада п.р. на підставі наведених даних (таблиця 4.1). 
Таблиця 4.1 Дані для заповнення Балансу 

№ 
п/п Дані для заповнення Балансу Сума, грн. 

1 2 3 
2 Основні засоби 41000 
3 Знос основних засобів 31230 
4 Довгострокові фінансові інвестиції 15140 
5 Товари 1120 
6 Нематеріальні активи 170 
7 Знос нематеріальних активів 20 
8 Виробничі запаси 1597 
9 Готова продукція 500 
10 Векселі одержані 800 
11 Поточні фінансові інвестиції 40000 
12 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 100 
13 Грошові кошти у національній валюті 25000 
14 Незавершене виробництво 1000 
15 Грошові кошти у іноземній валюті 5550 
16 Витрати майбутніх періодів 145 
17 Статутний капітал 85052 
18 Резервний капітал 2000 
19 Короткостроковий кредит банку 10000 
20 Нерозподілений прибуток звітного року 500 
21 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1500 
22 Поточна заборгованість за розрахунками оплати праці 700 
23 Поточна заборгованість з одержаних авансів 420 
24 Векселі видані 700 
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 К о д и 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство:  за ЄДРПОУ 13872548 
Територія:  за КОАТУУ 4810136900 
Форма власності:  за КФВ 20 
Орган державного управління:  за СПОДУ 07774 
Галузь:  за ЗКГНГ 71250 
Вид економічної діяльності:  за КВЕД 52.11.0 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) 
на  20__ р. 

Форма № 1 Код за ДКУД  1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1  2 3 4 
I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 
 

1000   

 первісна вартість  1001   
 накопичена амортизація  1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005   
Основні засоби 1010   
 первісна вартість  1011   
 знос  1012   
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших підприємств 1030   

інші фінансові інвестиції  1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040   
Відстрочені податкові активи  1045   
Інші необоротні активи  1090   
Усього за розділом I  1095   

II. Оборотні активи  
Запаси  1100   

Поточні біологічні активи  1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130   

з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155   
Поточні фінансові інвестиції  1160   
Гроші та їх еквіваленти  1165   
Витрати майбутніх періодів 1170   
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Інші оборотні активи  1190   
Усього за розділом II  1195   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200   

Баланс  1300   

Пасив Код 
рядка 

  

I. Власний капітал  
Зареєстрований капітал  

 
1400   

Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410   
Резервний капітал  1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420   
Неоплачений капітал  1425   
Вилучений капітал  1430   
Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500   

Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування  1525   
Усього за розділом II 1595   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600   

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610   

товари, роботи, послуги  1615   
розрахунками з бюджетом 1620   
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625   
розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов’язання 1690   
Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700   

Баланс 1900   
Керівник        _______________ _________________  
Головний бухгалтер   _______________  _________________ 
 
Завдання 4.2. Необхідно скласти баланс (ф.№1) на 31.03 п. р. За даними 

таблиці 4.2 
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Таблиця 4.2 Баланс машинобудівного заводу «Авангард» на 31.12 п. р. 
 АКТИВ Сума, 

грн. ПАСИВ Сума, 
грн. 

1. Основні засоби 3500,0 Статутний капітал 3000,0 
2. Сировина і матеріали 1200,0 Нерозподілений прибуток 2500,0 
3. Паливо 600,0 Короткострокові позики 2500,0 
4. Незавершене виробництво 900,0 Резервний капітал 400,0 
5. Готова продукція 400,0 Розрахунки за податками 440,0 
6. Каса 15,0 Розрахунки за страхуванням 500,0 

7. Поточні рахунки в національній 
валюті 2800,0 Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками 60,0 

8. Розрахунки з покупцями 750,0 Розрахунки з оплати праці 1015,0 
9. Розрахунки з підзвітними особами 250,0   
 БАЛАНС 10415,0 БАЛАНС 10415,0 

 
Таблиця 4.3 Господарські операції за березень поточного року 

№ 
п/п Зміст господарської операції Сума, грн. 

1. Надійшли гроші з поточного рахунка в касу 690 
2. Видано з каси під звіт на господарські витрати 12 
3. Видана з каси заробітна плата робітникам 520 
4. Надійшли на склад від постачальника матеріали 250 
5. Зарахована на поточний рахунок позика 230 
6. Внесена депонована заробітна плата на поточний рахунок ? 
7. Відпущені зі складу на виробництво матеріали 320 
8. Повернені на склад не використані на виробництві матеріали 40 

9. 

Погашена заборгованість: 
- бюджету 
- органам соціального страхування 

400 
650 

10. Отримані кошти від покупців за реалізовану продукцію 450 

11. 

Перераховано з розрахункового рахунка: 
- банку за позикою 
- постачальникам 

 
230 
250 

12. Видано з каси директору підприємства гроші на відрядження 70 
 К о д и 

Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство:  за ЄДРПОУ 13872548 
Територія:  за КОАТУУ 4810136900 
Форма власності:  за КФВ 20 
Орган державного управління:  за СПОДУ 07774 
Галузь:  за ЗКГНГ 71250 
Вид економічної діяльності:  за КВЕД 52.11.0 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    

 
БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) 

на  20__ р. 
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Форма № 1 Код за ДКУД  1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

 
1000   

 первісна вартість  1001   
 накопичена амортизація  1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005   
Основні засоби 1010   
 первісна вартість  1011   
 знос  1012   
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших підприємств 1030   

інші фінансові інвестиції  1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040   
Відстрочені податкові активи  1045   
Інші необоротні активи  1090   
Усього за розділом I  1095   

II. Оборотні активи  
Запаси  1100   

Поточні біологічні активи  1110   
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130   

з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155   
Поточні фінансові інвестиції  1160   
Гроші та їх еквіваленти  1165   
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи  1190   
Усього за розділом II  1195   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200   

Баланс  1300   

Пасив Код 
рядка 

  

I. Власний капітал  
Зареєстрований капітал  

 
1400   

Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410   
Резервний капітал  1415   
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Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420   
Неоплачений капітал  1425   
Вилучений капітал  1430   
Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500   

Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування  1525   
Усього за розділом II 1595   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600   

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610   

товари, роботи, послуги  1615   
розрахунками з бюджетом 1620   
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625   
розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов’язання 1690   
Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700   

Баланс 1900   
Керівник        _______________ _________________  
Головний бухгалтер   _______________  _________________ 

 
Питання для обговорення: 
1. Структура Балансу та вимоги до нього. 
2. Класифікація Балансів. 
3. Взаємозв’язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерського обліку. 
4. Визнання та оцінка статей Балансу. 
5. Зміст статей Балансу та методика його складання. 
6. Дайте характеристику статтям активу Балансу? 
7. Дайте характеристику статтям пасиву Балансу? 
8. Охарактеризуйте формулу балансового зв’язку. 
9. За яким принципом розміщені статті в активі Балансу? 
10. Чи можна в Балансі відображати згорнуто дебіторську і 

кредиторську заборгованість? 
 

Завдання для самостійної роботи 
Завдання 4.3. На основі даних про вартість активів, капіталу та суму 
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зобов’язань підприємства кінець звітного періоду сформувати баланс та 
визначити відхилення по кожній балансовій статті. 

Таблиця 4.4 Залишки по синтетичних рахунках ТОВ “Дорал” на початок 
звітного періоду 

№ 
п/п Назва рахунку Початок Кінець 

1 2 3 4 
1 Право на знаки для товарів і послуг 89,35 - 

2 Право на користування об’єктом промислової 
власності 105,25 - 

3 Знос нематеріальних активів - - 
4 Основні засоби (первісна вартість) 2296,7 7476,1 
5 Знос основних засобів 1204,8 1478,2 
6 Відстрочені податкові активи 31,1 49,6 
7 Інші необоротні активи - 194,6 
8 Будівельні матеріали 230,00 1858,00 
9 Сировина 641,59 1754,12 

10 Запасні частини 87,35 117,34 
11 Паливо 64,36 115,67 
12 Тара - 89,36 
13 Купівельні напівфабрикати - 1953,34 
14 Інші матеріали - 1766,87 
15 Придбання виробничого обладнання 295,5 - 
16 Будівництво приміщення цеху переробки 307,1 307,1 
17 Розрахунки з підзвітними особами 0,98 2,18 
18 Розрахунки за претензіями 14,8 54,87 
19 Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку 5,46 3,18 
20 Розрахунки з іншими дебіторами 26,76 1278,37 
21 Векселі видані - 10371,1 
22 Готова продукція 929,3 2700,1 
23 Грошові кошти в касі 0,45 0,37 
24 Поточний рахунок 42,85 26,73 
25 Товари відвантажені 42 96,9 
26 Розрахунки з постачальниками 9168,3 24687,4 
27 Розрахунки з покупцями і замовниками   
28 Чиста реалізаційна вартість 5944,5 19227,0 
29 Первинна вартість 6048,1 19330,6 
30 Резерв сумнівних боргів (103,6) (103,6) 

31 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом 21,1 14,7 

32 Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків - 38,5 
33 Заборгованість по сплаті податку на прибуток 65,12 112,3 
34 Заборгованість по сплаті ПДФО 3,18 18,2 
35 Заборгованість по сплаті ПДВ 14,80 36,7 
36 Розрахунки з позабюджетних платежів 33,2 30,5 
37 Заборгованість по пенсійному страхуванню 7,2 10,35 
38 Заборгованість по страхуванню на випадок безробіття 1,6 3,68 
39 Розрахунки за страхуванням майна 9,0 30,17 
40 Розрахунки з оплати праці 33,0 95,0 
41 Розрахунки з підзвітними особами 8,59 6,12 
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1 2 3 4 
42 Розрахунки за нарахованими відсотками 43,12 35,91 
43 Розрахунки з іншими кредиторами 36,69 4,37 
44 Прибуток не розподілений (непокритий збиток) (434,2) (422,1) 
45 Короткострокові кредити банків - 1625,3 
46 Відстрочені податкові зобов’язання - 19,7 
47 Статутний капітал 532,1 532,1 
48 Безоплатно одержані активи 121,3 121,3 
49 Дооцінка активів 215,9 215,9 
50 Інший додатковий капітал 112,8 112,8 

 
 К о д и 

Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство:  за ЄДРПОУ 13872548 
Територія:  за КОАТУУ 4810136900 
Форма власності:  за КФВ 20 
Орган державного управління:  за СПОДУ 07774 
Галузь:  за ЗКГНГ 71250 
Вид економічної діяльності:  за КВЕД 52.11.0 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) 
на  20__ р. 

Форма № 1 Код за ДКУД  1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

 
1000   

 первісна вартість  1001   
 накопичена амортизація  1002   
Незавершені капітальні інвестиції 1005   
Основні засоби 1010   
 первісна вартість  1011   
 знос  1012   
Інвестиційна нерухомість 1015   
Довгострокові біологічні активи 1020   
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших підприємств 1030   

інші фінансові інвестиції  1035   
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040   
Відстрочені податкові активи  1045   
Інші необоротні активи  1090   
Усього за розділом I  1095   

II. Оборотні активи  
Запаси  1100   

Поточні біологічні активи  1110   
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Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130   

з бюджетом 1135   
у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155   
Поточні фінансові інвестиції  1160   
Гроші та їх еквіваленти  1165   
Витрати майбутніх періодів 1170   
Інші оборотні активи  1190   
Усього за розділом II  1195   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200  

 

Баланс  1300   

Пасив Код 
рядка 

  

I. Власний капітал  
Зареєстрований капітал  

 
1400   

Капітал у дооцінках 1405   
Додатковий капітал  1410   
Резервний капітал  1415   
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420   
Неоплачений капітал  1425   
Вилучений капітал  1430   
Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 
1500   

Довгострокові кредити банків 1510   
Інші довгострокові зобов’язання 1515   
Довгострокові забезпечення 1520   
Цільове фінансування  1525   
Усього за розділом II 1595   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 
1600   

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610   

товари, роботи, послуги  1615   
розрахунками з бюджетом 1620   
у тому числі з податку на прибуток 1621   
розрахунками зі страхування 1625   
розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   
Доходи майбутніх періодів 1665   
Інші поточні зобов’язання 1690   
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Усього за розділом IІІ 1695   
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700   

Баланс 1900   
Керівник        _______________ _________________  
Головний бухгалтер   _______________  ______________ 

 
Завдання 4.4 Необхідно скласти Звіт про фінансовий стан належним 

чином за даними Звіту про фінансовий стан, який був підготовлений 
бухгалтером компанії «Корал» на 31 грудня 20__ року: 

Таблиця 4.5 Компанія «Корал» Звіт про фінансовий стан 31 грудня 20__, 
грн 

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн 
Грошові кошти 80000 Акціонерний капітал 218500 
Дебіторська заборгованість 
(нетто) 

52200 Кредиторська 
заборгованість 

75000 

Запаси 57000 Непоточні зобов’язання 100000 
Інвестиції 76300   
Обладнання (нетто) 96000   
Патенти 32000   
Баланс 393500 Баланс 393500 

Додаткова інформація: 
1 У грошових коштах враховані гроші, сплачені за страховим полісом в 

сумі 9400 грн., та банківський овердрафт в сумі 2 500 грн., який був 
вирахуваний. 

2. Залишок дебіторської заборгованості (нетто) включає, грн..: 
а) дебіторська заборгованість - дебетовий залишок 60000; 

б) дебіторська заборгованість - кредитовий залишок 4000; в) сумнівні 
та безнадійні рахунки - 3800. 

‒ В запаси не включені товари собівартістю 3000 грн., передані на 
консигнацію. Належні до отримання 3 000 грн. були віднесені на ці товари. 

‒ У інвестиції включені інвестиції в звичайні акції, торгові цінні папери 
на суму 19 000 грн. і наявні для продажу цінні папери на суму 48 300 грн., а 
також організаційні витрати - 9 000 грн.. 

Устаткування собівартістю 5 000 грн. з нарахованих зносом 4 000 грн. 
більше не використовується і утримується для продажу. Нарахований знос по 
іншому обладнанню становить 40000 грн. 

 
 

Тема 5: Звіт про фінансові результати та порядок його призначення 
Мета заняття: засвоєння методики складання Звіту про фінансові 

результати, набуття практичних навичок зі складання Звіту про фінансові 
результати 

Ключові поняття: звіт про фінансові результати, доходи, витрати, 
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прибутки, збитки, сукупний дохід, елементи витрат, статті витрат, 
фінансові результати, акції 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Загальні положення та характеристика НП(С)БО 1 “Загальні вимоги 
до фінансової звітності”.  

2. Класифікація доходів і витрат. 
3.  Джерела даних для складання звіту. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 5.1. Необхідно заповнити на підставі наведених даних Звіт про 

фінансові результати: 
Таблиця 5.1 Дані для заповнення Звіту про фінансові результати 

Показники Сума, грн 
Заробітна плата робітників основного виробництва 3200 
Заробітна плата адміністративного персоналу 1500 
Заробітна плата персоналу управління цехами 1800 
Нарахування на заробітну плату здійснено згідно з чинним 
законодавством ? 
Собівартість витрачених матеріалів 450 
Амортизація витрачених матеріалів 400 
Витрати на рекламу 230 
Витрати на доставку реалізованої продукції 150 
Вартість реалізованої продукції (з ПДВ) 9800 

 

 К о д и 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство:  за ЄДРПОУ  
Територія:  за КОАТУУ  
Форма власності:  за КФВ  
Орган державного управління:  за СПОДУ  
Галузь:  за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності:  за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за ________ 20_______ р. 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За 
аналогічний 

період    
попереднього 

року 
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Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (               ) (              ) 

Валовий: прибуток  2090   
     збиток  2095 (               ) (                 ) 
Інші операційні доходи  2120   
Адміністративні витрати  2130 (                ) (                 ) 
Витрати на збут 2150 (                ) (                  ) 
Інші операційні витрати  2180 (                ) (                  ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190   

     збиток   2195 (                ) (                  ) 
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати  2250 (                ) (                  ) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (                ) (                  ) 
Інші витрати  2270 (                ) (                  ) 
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток  2290   

збиток  2295 (                ) (                  ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305   

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350   

     збиток  2355 (                ) (                  ) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За аналогічний 
період    

попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415   

Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За аналогічний 
період    

попереднього 
року 

Матеріальні затрати 2500     
Витрати на оплату праці 2505     
Відрахування на соціальні заходи 2510     
Амортизація 2515     
Інші операційні витрати 2520     
Разом 2550   

 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За аналогічний 
період    

попереднього 
року 

Середньорічна кількість простих акцій  2600     
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605     
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610     
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615     

Дивіденди на одну просту акцію  2650     
 
Керівник                             _______________    _________________  
Головний бухгалтер          _______________     _________________ 

 
Завдання 5.2. Необхідно скласти Звіт про фінансові результати (розділ 

І) на підставі даних. Підприємством «Краєвид» за звітний період здійснено 
такі операції: 

1. Реалізовано товарів на суму 100000 грн. (в т.ч. ПДВ), собівартість 
товару – 80000 грн. 

2. Надано транспортні послуги на суму 50000 грн., собівартість послуг 
– 35000 грн.;  

3. Визнано дохід від операційних курсових різниць 10000 грн. та 
витрати від неопераційних курсових різниць 6000 грн.; 

4. Нараховано зарплату: 
- адмінперсоналу – 20000 грн.; 
- працівникам відділу збуту – 5000 грн. Виплачено заробітну плату. 
5. Нараховано амортизацію основних засобів – 1500 грн.; 
6. Реалізовано за звітний період: фінансові інвестиції – 20000 грн., 

балансова вартість – 8000 грн. 
7. Нараховано витрати за оренду приміщення – 5000 грн. 
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 К о д и 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство:  за ЄДРПОУ  
Територія:  за КОАТУУ  
Форма власності:  за КФВ  
Орган державного управління:  за СПОДУ  
Галузь:  за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності:  за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за ________ 20_______ р. 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За аналогічний 
період    

попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (               ) (              ) 

Валовий:   
     прибуток  2090   

     збиток  2095 (               ) (                 ) 
Інші операційні доходи  2120   
Адміністративні витрати  2130 (                ) (                 ) 
Витрати на збут 2150 (                ) (                  ) 
Інші операційні витрати  2180 (                ) (                  ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 

  

     збиток   2195 (                ) (                  ) 
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати  2250 (                ) (                  ) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (                ) (                  ) 
Інші витрати  2270 (                ) (                  ) 
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток  2290   

збиток  2295 (                ) (                  ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305   

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350   

     збиток  2355 (                ) (                  ) 
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Завдання 5.3. Необхідно визначити дохід, витрати і фінансовий 

результат діяльності підприємства за звітний рік. Протягом звітного року 
підприємство здійснило наступні операції: 

1. Придбано товари вартістю 400000 грн., половина з яких були продані 
за 280000 грн., але ще не оплачені покупцями. 

2. Нараховано заробітну плату персоналу в сумі 25000 грн., з яких 10000 
грн. були виплачені як аванс. 

3. На початку року було придбано торговельне обладнання вартістю 
50000 грн. і терміном корисного використання 5 років. 

На початку року було сплачено плату за оренду приміщення в сумі 4000 
грн. за першу половину року. 

 
Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення доходів; 
2. Сутність витрат підприємства; 
3. Мета складання Звіту про фінансові результати; 
4. Умови визнання доходів; 
5. Назвіть умови визнання витрат; 
6. Оцінка доходів і витрат; 
7. Чи допускається згортання доходів і витрат? 
8. Взаємозв’язок Звіту про фінансові результати з видами діяльності 

підприємства; 
9. Зміст статей Звіту про фінансові результати; 
10. Методика заповнення Звіту про фінансові результати 
 

Завдання для самостійної роботи 
Завдання 5.4. Необхідно визначити чистий дохід від реалізації компанії 

«Обрій» за останній рік. Змінюється така інформація про компанію «Обрій»: 
Сума рахунків, виставлених покупцям компанії «Обрій» за останній рік 

склала 15720000 грн.; повернення з продажів становить 370000 грн.; знижки з 
продажу склали 175000 грн.; транспортні витрати по доставці товарів 
покупцям – 140000 грн. 

 
Завдання 5.5. На підставі залишків та оборотів за рахунками 

бухгалтерського обліку, які узагальнені у таблиці 5.2, потрібно скласти Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1-й квартал поточного 
року. Інформація про підприємство: ТОВ «Тріумф», код ЄДРПОУ 22812555, 
код КОАТУУ – 7410136300, код КОПФГ – 240, код КВЕД 31.0 - виробництво 
меблів. Адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, 95. 
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Таблиця 5.2 Оборотна відомість за рахунками бухгалтерського обліку 

Рахунок 
Залишок на 
01.01.20__р. Оборот за місяць Залишок на 01.04.20__р. 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
10 402300,00  8950,00 52800,00 358450,00  
131  176000,00 27300,00 3642,00  152342,00 
152 - - 8950,00 8950,00 - - 
20 26600,00  33830,00 44088,00 16342,00  
23 7550,00  48906,79 28200,00 28256,79  
26 23000,00  28200,00 43800,00 7400,00  
28 18200,00  45000,00 23625,00 39575,00  
286 - - 25500,00  25500,00  
301 450,00  20150,00 19967,80 632,20  
311 9600,00  210730,00 137672,87 82657,13  
361 19900,00  109830,00 125730,00 4000,00  
372 - - 1700,00 1712,00  12,00 
38 - -  840,00  840,00 
40  270500,00 - -  270500,00 
42  16300,00 -   16300,00 
441  2720,00 - 2694,78  5414,78 
501  5450,00 5450,00 85000,00  85000,00 
631  22900,00 94990,00 98490,00  26400,00 
641  2505,00 21508,32 21527,66  2524,34 
651  4298,00 10916,55 6618,55 - - 
661  8927,00 21217,00 16300,00  2040,00 
681 - - 39890,00 39890,00 - - 
701 - - 71400,00 71400,00 - - 
702 - - 38430,00 38430,00 - - 
71 - - 5320,00 5320,00 - - 
901 - - 43800,00 43800,00 - - 
902 - - 23625,00 23625,00 - - 
685 - - 6505,00 6505,00  1440,00 
92 - - 17736,77 17736,77 - - 
93 - - 5972,11 5972,11 - - 
94 - - 840,00 840,00 - - 
95 - - 1460,00 1460,00 - - 
98 - - 716,34 716,34 - - 
791 - - 96845,00 96845,00 - - 

Разом 507600,00 507600,00 1075668,88 1075668,88 562813,12 562813,12 
 

 К о д и 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство:  за ЄДРПОУ  
Територія:  за КОАТУУ  
Форма власності:  за КФВ  
Орган державного управління:  за СПОДУ  
Галузь:  за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності:  за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за ________ 20_______ р. 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  Код  
рядка 

За звітний 
період  

За 
аналогічний 

період    
попередньог

о року 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (               ) (              ) 

Валовий:   
     прибуток  2090   

     збиток  2095 (               ) (                 ) 
Інші операційні доходи  2120   
Адміністративні витрати  2130 (                ) (                 ) 
Витрати на збут 2150 (                ) (                  ) 
Інші операційні витрати  2180 (                ) (                  ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190   

     збиток   2195 (                ) (                  ) 
Дохід від участі в капіталі  2200   
Інші фінансові доходи  2220   
Інші доходи 2240   
Фінансові витрати  2250 (                ) (                  ) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (                ) (                  ) 
Інші витрати  2270 (                ) (                  ) 
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток  2290   

збиток  2295 (                ) (                  ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305   

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350   

     збиток  2355 (                ) (                  ) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За аналогічний 
період    

попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
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Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415   

Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Назва статті  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За аналогічний 
період    

попереднього 
року 

Матеріальні затрати 2500     
Витрати на оплату праці 2505     
Відрахування на соціальні заходи 2510     
Амортизація 2515     
Інші операційні витрати 2520     
Разом 2550   

 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За  
аналогічний 

період    
попереднього 

року 
Середньорічна кількість простих акцій  2600     
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605     
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610     
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615     

Дивіденди на одну просту акцію  2650     
 
Керівник                             _______________    _________________  
Головний бухгалтер          _______________     _________________ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Тема 6: Звіт про рух грошових коштів та порядок його призначення 
Мета заняття: засвоєння методики складання Звіту про рух грошових 

коштів, набуття практичних навичок зі складання Звіту про рух грошових 
коштів 

Ключові поняття: звіт про рух грошових коштів, операційна 
діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність, готівка, 
безготівковий розрахунок, грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, 
грошові потоки 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Загальні положення та характеристика Звіту про рух грошових коштів.  
2. Види діяльності, за якими складається звіт.  
3. Визначення руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.  
4. Визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.  
5. Визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 6.1. Необхідно визначити чисті надходження коштів. 

Підприємство реалізувало продукцію на суму 240000 грн. Виручка 
підприємства містить такі елементи: 

‒ ПДВ – 40000 грн.; 
‒ матеріальні витрати – 120000 грн.; 
‒ оплата праці та страхування – 30000 грн.; 
‒ амортизація – 15000 грн.; 
‒ прибуток – 35000 грн. 
З отриманої виручки підприємство сплатило ПДВ, вартість витрачених 

матеріалів, зарплату та страхові внески. 
 
Завдання 6.2. На основі наведених нижче даних необхідно скласти Звіт 

про рух грошових коштів. Підприємство має залишок коштів на рахунку 
підприємства на 31.12.2020 року – 180,0 тис. грн., прибуток до 
оподаткування за 2020 рік – 950,0 тис. грн. Протягом 2021 року були 
здійснені такі операції (таблиця 6.1). 

Таблиця 6.1 Господарські операції протягом 2021 р. 
№ 
п/п Зміст операції Сума, тис. грн 

1. Придбані товари 2700 
2. Реалізовані товари (собівартість реалізованих товарів – 2400 грн.) 4200 
3. Надійшло від покупців 4000 
4. Перераховано постачальникам за придбані товари 1600 
5. Виплачена заробітна плата 1400 
6. Сплачені відсотки 180 
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7. Нарахована амортизація основних засобів 50 
8. Оплачені витрати обігу (оренда, освітлення) 180 
9. Нарахований податок на прибуток 180 
10. Придбане та оплачене обладнання 870 
11. Отриманий короткостроковий кредит 420 
12. Сплачений податок на прибуток 150 
13. Виплачені дивіденди 178 
14. Списані товари внаслідок нестачі 50 

 
 коди 

Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство__________________________________  
                                      (найменування) 

за ЄДРПОУ  

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 20____________р. 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього року 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000   

Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010   
Інші надходження 3095   
Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (                ) (                ) 

Праці 3105 (                ) (                ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (                ) (                ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (                ) (                ) 

Інші витрачання 3190 (                ) (                ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:  
фінансових інвестицій 

3200   

необоротних активів 3205   

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215   

дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Інші надходження 3250   
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (                ) (                ) 
необоротних активів 3260 (                ) (                ) 
Виплати за деривативами 3270 (                ) (                ) 
Інші платежі 3290 (                ) (                ) 
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Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   
Надходження від:  
Власного капіталу 

3300   

Отримання позик 3305   
Інші надходження 3340   
Витрачання на:  
Викуп власних акцій 

3345 (                ) (                ) 

Погашення позик 3350   
Сплату дивідендів 3355 (                ) (                ) 
Інші платежі 3390 (                ) (                ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   
Залишок коштів на початок року 3405   
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   
Залишок коштів на кінець року 3415   
 
Керівник                             _______________    _________________  
Головний бухгалтер          _______________     _________________ 

 
Завдання 6.3. На підставі інформація про рух грошових коштів 

підприємства за звітний рік, яка узагальнена у таблиці 6.2, потрібно скласти 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом). 

Інформація про підприємство: ТОВ «Едельвейс», код ЄДРПОУ 
24837524, код КОАТУУ – 7410136300, код КОПФГ – 240, код КВЕД 25.11 - 
виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. 
Адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 35. 

Таблиця 6.2 Інформація про рух грошових коштів 
№ 
п/п Зміст господарських  операції Сума, грн 

1 2 3 
1. На рахунок зарахований банківський кредит 85000,00 

2. Передплачено  транспортній  організації  вартість  послуг  із  доставки 
виробничого верстату 600,00 

3. Сплачено постачальнику за верстат та його монтаж 195350,00 

4. Перераховано   на   картковий   рахунок   кошти   на   відрядження 
працівникам 3540,00 

5. 
Зараховано виручку за товар відвантажений у грудні від:  
а) ТОВ «Колос»; 98900,00 
б) ПАТ «Ромашка». 67000,00 

6. Сплачено з поточного рахунку ПП «Гранд» за запасні частини 3840,00 

7. 

Перераховано  з   рахунку  в  погашення  заборгованості  за  отримані 
товари, послуги:  

а) ТОВ «Електронік»; 15000,00 
б) ПАТ «Автосервіс»; 1900,00 
в) ПАТ «Базіс»; 29000,00 
г) ТОВ «Лагрос». 18000,00 

8. Отримане цільове програмне фінансування з бюджету 50000,00 
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1 2 3 
9. Перераховано на карткові рахунки заробітну  плату 65250,00 

10. Перераховано до бюджету суму заборгованості з  податку на доходи 
фізичних  осіб 20955,00 

11. Перерахований єдиний соціальний внесок до органів фіскальної 
служби 14298,00 

12. Перераховано ТОВ «Меркурій» за отриманий товар 154000,00 

13. Перераховано до бюджету суму заборгованості з податку на додану 
вартість 1040,00 

14. Зарахована на рахунок виручка від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу 5670,00 

15. 
Зарахована на поточний рахунок попередня оплата за продукцію від:  
а) ТОВ «Колос»; 17568,00 
б) ПБВ «Купол». 22962,00 

16. Отримано дохід від реалізації фінансових інвестицій 13400,00 
17. Перераховано єдиний соціальний внесок до органів фіскальної служби 6618,00 
18. Зарахована сума відшкодування податку на додану вартість 45000,00 

19. Перераховано на картковий рахунок кошти на господарські потреби 
підзвітним працівникам 940,00 

20. 

Надійшла виручка від реалізації готової продукції від:  
а) ПП «Світанок»; 13800,00 
б) ТОВ «Чекан»; 11280,00 
в) ПАТ «Полісся» 15240,00 

21. Перераховано в погашення заборгованості за позиками 46840,00 
 

 коди 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство__________________________________  
                                      (найменування) 

за ЄДРПОУ  

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 20____________р. 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
Стаття Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього року 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000   

Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010   
Інші надходження 3095   
Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (                ) (                ) 

Праці 3105 (                ) (                ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (                ) (                ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (                ) (                ) 

Інші витрачання 3190 (                ) (                ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195   
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Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього року 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:  
фінансових інвестицій 

3200   

необоротних активів 3205   
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215   

дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Інші надходження 3250   
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (                ) (                ) 
необоротних активів 3260 (                ) (                ) 
Виплати за деривативами 3270 (                ) (                ) 
Інші платежі 3290 (                ) (                ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295   
Надходження від:  
Власного капіталу 

3300   

Отримання позик 3305   
Інші надходження 3340   
Витрачання на:  
Викуп власних акцій 

3345 (                ) (                ) 

Погашення позик 3350   
Сплату дивідендів 3355 (                ) (                ) 
Інші платежі 3390 (                ) (                ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395   
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400   
Залишок коштів на початок року 3405   
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   
Залишок коштів на кінець року 3415   
 
Керівник                             _______________    _________________  
Головний бухгалтер          _______________     _________________ 

 
Питання для обговорення: 
1. Мета складання Звіту про рух грошових коштів; 
2. Періодичність складання Звіту про рух грошових коштів; 
3. Що означає поняття «грошові потоки»? 
4. Структура Звіту про рух грошових коштів; 
5. Зміст статей Звіту про рух грошових коштів; 
6. За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів? 
7. Чи є взаємозв’язок окремих показників Звіту про рух грошових 

коштів з іншими формами фінансової звітності? 
8. Як подається надходження і вибуття грошових коштів від 

надзвичайних подій? 
9. Як розрахувати чистий рух грошових коштів від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності? 
10. Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до 

фінансової звітності 
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Завдання для самостійної роботи 
Завдання 6.4. Для наведених статей вкажіть їх розкриття у Звіті про рух 

грошових коштів (непрямий метод). Якщо стаття не розкривається, вкажіть 
«Не показується». Може бути більш ніж одна відповідь для декількох статей. 
Для статті, яка додається до чистого прибутку, вкажіть «Плюс», а для статей, 
які відраховуються із чистого прибутку, вкажіть «Мінус». Потоки від 
фінансової та інвестиційної діяльності покажіть в дужках. 

Наприклад,: Мінус 4700 грн. або Інвестиція (31000). Якщо стаття є 
негрошовою операцією, яку слід розкривати окремо, вкажіть «Негрошова 
стаття». 

а) Зобов'язання за відстроченими податками зменшилися на 12500 грн.; 
б) Залишок за статтею «Інвестиція в компанію «Ліон» збільшився на 15 

грн. внаслідок використання методу участі в капіталі; 
в) Випуск дивідендів акціями призвів до збільшення звичайних акцій на 

50000 грн. і додатково сплаченого капіталу на 22000 грн.; 
г) Амортизація дисконту за облігаціями - 2100 грн.; 
д) Комп'ютер, первісною вартістю 125000 грн. і зносом 60000 грн. був 

проданий за 70000 грн.; 
е) Випущені 3000 звичайних акцій (номінальна вартість 10 грн.) з 

ринковою вартістю 18 грн. за акцію в обмін на машину (також вкажіть суму); 
є) Амортизація патентів - 4000 грн.; 
ж) Виплачено грошові дивіденди - 75 000 грн.. 

 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство ____________________________________________  
                                                  (найменування) 

за ЄДРПОУ  

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 20___ р. 

  
 

Форма № 3-н 

 
Код за ДКУД 

1801006 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на:  
амортизацію необоротних активів 

 
3505 

  
Х 

  
Х 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510     

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515     
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збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520     

Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов’язань 

3560     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570     

Сплачений податок на прибуток 3580 Х  Х  
Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:  
фінансових інвестицій 

 
3200 

  
Х 

  
Х 

необоротних активів 3205  Х  Х 
Надходження від отриманих:  
відсотків 

 
3215 

  
Х 

  
Х 

дивідендів 3220  Х  Х 
Надходження від деривативів 3225  Х  Х 
Інші надходження 3250  Х  Х 
Витрачання на придбання:  
фінансових інвестицій 

 
3255 

 
Х 

  
Х 

 

необоротних активів 3260 Х  Х  
Виплати за деривативами 3270 Х  Х  
Інші платежі 3290 Х  Х  
Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:  
Власного капіталу 

 
3300 

  
Х 

  
Х 

Отримання позик 3305  Х  Х 
Інші надходження 3340  Х  Х 
Витрачання на:  
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
Х 

  
Х 

 

Погашення позик 3350 Х  Х  
Сплату дивідендів 3355 Х  Х  
Інші платежі 3390 Х  Х  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400     

Залишок коштів на початок року 3405  Х  Х 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     
 

Керівник                             _______________    _________________  
Головний бухгалтер          _______________     _________________ 



38 

 

Тема 7: Зміст та призначення Звіту про власний капітал 
Мета заняття: засвоєння методики складання Звіту про власний 

капітал, набуття практичних навичок зі складання Звіту про власний капітал. 
Ключові поняття: власний капітал, акції, капітал, звіт про власний 

капітал, баланс, пасив 
 

Питання, що розкривають зміст теми 
1. Характеристика Звіту про власний капітал.  
2. Складові власного капіталу, його джерела.  
3. Характеристика статей звіту про власний капітал. 

 
Завдання для практичних занять 

Завдання 7.1. Необхідно скласти звіт про власний капітал за минулий 
рік на підставі наведених даних у таблиці7.1. 

Таблиця 7.1 Витяг із балансу 
 Пасив  На початок року На кінець року 
Статутний капітал  52000  52000 
Додатковий капітал  2400  2436 
Інший додатковий капітал  3720  3772 
Резервний капітал  1200  1300 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  524  628 
Неоплачений капітал  11000  - 
Вилучений капітал  -  - 
Всього   48844  60136 

Протягом року відбулися наступні операції: 
- нараховані дивіденди – 242000 грн. 
- проведені відрахування до резервного капіталу на 100000 грн; 
- здійснена до оцінка основних засобів  на 52000 грн; 
- виявлена помилка попереднього року в оцінці засобів на 84000 грн; 
- реалізовано акцій на суму – 11036 грн. 
 

 К о д и 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство:  за ЄДРПОУ  
Територія:  за КОАТУУ  
Організаційно-правова 
форма господарювання :  за КФВ  

Орган державного управління:  за СПОДУ  
Галузь:  за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності:  за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    

 
Звіт про власний капітал  

за _________________ 20___ р. 
Форма № 4 Код за 

ДКУД 
1801005 
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Стаття Код 
рядка 

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал  

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додатко-
вий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 4000         

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005  
 

     
 

Виправлення 
помилок 4010         

Інші зміни 4090         
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095  
 

     
 

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100  
 

     
 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110  
 

     
 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200  

 

     

 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205  

 

     

 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210  
 

     
 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240  

 

     

 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245  
 

     
 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260  

 

     

 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265  
 

     
 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270  
 

     
 

Вилучення частки 
в капіталі 4275         

Інші зміни в 
капіталі 4290         

Разом змін у 
капіталі 4295         

Залишок 
на кінець року 4300         

Керівник _________________________     ________________________ 
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Головний бухгалтер ________________    ________________________ 
 

Завдання 7.2. Необхідно відобразити операції у Звіті про власний 
капітал. Підприємством визначено результат звітного року – прибуток 
100000 грн. Зборами засновників прийнято рішення про розподіл прибутку: 

- виплата дивідендів – 10 % чистого прибутку; 
- збільшення статутного капіталу – 7 % чистого прибутку; 
- відрахування до резервного капіталу – 5 % чистого прибутку; 
 

 К о д и 
Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство:  за ЄДРПОУ  
Територія:  за КОАТУУ  
Організаційно-правова 
форма господарювання :  за КФВ  

Орган державного управління:  за СПОДУ  
Галузь:  за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності:  за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:    

Звіт про власний капітал  
за _________________ 20___ р. 

Форма № 4 Код за 
ДКУД 

1801005 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал  

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додатко-
вий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок 
на початок року 4000         

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005  
 

     
 

Виправлення 
помилок 4010         

Інші зміни 4090         
Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095  
 

     
 

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100  
 

     
 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110  
 

     
 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200  

 

     

 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210  
 

     
 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240  

 

     

 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245  
 

     
 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260  

 

     

 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265  
 

     
 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270  
 

     
 

Вилучення частки 
в капіталі 4275         

Інші зміни в 
капіталі 4290         

Разом змін у 
капіталі 4295         

Залишок 
на кінець року 4300         

Керівник _________________________     ________________________ 
Головний бухгалтер ________________    ________________________ 
 
Питання для обговорення: 
1. Мета складання Звіту про власний капітал; 
2. Чим виступає власний капітал для підприємства? 
3. Статті власного капіталу та їх зміни; 
4. Зміст статей Звіту про власний капітал; 
5. Чи може в Балансі статутний капітал бути меншим, ніж зазначений в 

установчих документах 
6. Методика складання Звіту про власний капітал; 
7. За рахунок чого змінюється статутний капітал? 
8. Сутність неоплаченого капіталу; 
9. За рахунок яких статей здійснюється коригування залишку елементів 

власного капіталу на початок року? 
10. Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до фінансової 

звітності 
 

 
Тема 8. Зміст та призначення Приміток до річної фінансової 

звітності 
Мета заняття: засвоєння методики складання Приміток до фінансової 

звітності, набуття практичних навичок зі складання Звіту про фінансові 
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результати. 
Ключові поняття: примітки до Річної фінансової звітності, 

необоротні активи, основні засоби, капітальні інвестиції, грошові кошти, 
доходи, витрати, забезпечення, резерви, біологічні активи, дебіторська 
заборгованість, податки, амортизація, фінансові результати, облікова 
політика 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Склад та вимоги до Приміток до річної  фінансової звітності.  
2. Зміст розділів Приміток до річної фінансової звітності за формою № 

5. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 8.1. Необхідно заповнити відповідний розділ Приміток до 

річного фінансового звіту. За звітний рік відбулися такі операції: 
1) надійшли основні засоби на підприємство первісна вартість яких – 

450,0 тис. грн., знос – 8,0 тис. грн. 
2) нараховано амортизацію за рік – 39,0 тис. грн.; 
3) здійснено дооцінку основних засобів – 54,0 тис. грн.; 
4) реалізовано основні засоби (ціна реалізації – 80,0 тис. грн. (в т.ч. 

ПДВ), залишкова вартість – 54,5 тис. грн.; 
5) ліквідовано основні засоби, залишкова вартість яких 24,0 тис. грн.; 
6) залишок основних засобів на початок року – 1800,0 тис. грн., знос 

основних засобів – 197,4 тис. грн. 
 
Завдання 8.2. Необхідно заповнити відповідний розділ Приміток до 

річного фінансового звіту. За звітний рік відбулися такі операції: 
1) відображено реалізацію обладнання – 180,0 тис. грн.. (в т.ч. ПДВ), 

залишкова вартість – 97,0 тис. грн.; 
2) отримано штрафні санкції за результатами невиконання договірних 

угод – 45,0 тис. грн.; 
3) відображено витрати на утримання ЖКГ – 54,0 тис. грн.; 
4) сплачено орендну плату орендодавцю – 24,0 тис. грн. (в т.ч. ПДВ); 
5) отримано дивіденди на поточний рахунок – 37,0 тис. грн.; 
6) реалізовано матеріали, які не використано у виробництві – 65,0 тис. 

грн. (в т. ч. ПДВ), собівартість реалізованих матеріалів – 29,0 тис. грн.; 
7) безоплатно отримано активи – 31,0 тис. грн.; 
8) здійснено уцінку необоротних активів – 15,0 тис. грн. 
 
Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення Приміток до фінансової звітності? 
2. Які вимоги ставляться окремими П(С)БО до Приміток? 
3. Як можна підрозділити Примітки до річної фінансової звітності? 
4. Розкрийте сутність першої групи Приміток? 
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5. Розкрийте сутність другої групи Приміток? 
6. Розкрийте сутність третьої групи Приміток? 
7. Поясніть взаємозв’язок між Примітками та Балансом? 
8. Поясніть взаємозв’язок між Примітками і Звітом про фінансові 

результати? 
9. Розкрийте методику складання кожного розділу Приміток. 
 

Завдання для самостійної роботи 
Завдання 8.3. Необхідно заповнити відповідний розділ Приміток до 

річного фінансового звіту. Залишок грошових коштів на початок періоду 
в касі – 0,1 тис. грн.; На поточному рахунку – 350,0 тис. грн. За звітний 
рік відбулися такі операції: 

1)отримано грошові кошти на поточний рахунок від покупців за 
реалізовану продукцію – 1875,0 тис. грн.; 

2) перераховано грошові кошти постачальникам за отримані товарно-
матеріальні цінності – 1200,0 тис. грн.; 

3) отримано грошові кошти для виплати заробітної плати – 300,0 тис. 
грн.; 

4) виплачено заробітну плату – 285,0 тис. грн.; 
5) отримано передоплату від покупця – 650,0 тис. грн.; 
6) сплачено передоплату постачальникам – 215,0 тис. грн.; 
7) передано до банку грошові кошти для зарахування їх на поточний 

рахунок. 
 
Завдання 8.4. Необхідно заповнити відповідний розділ Приміток до 

річного фінансового звіту. 
За звітний рік відбулися такі операції: 
1) виявлена нестача виробничих запасів – 10,0 тис. грн.; 
2) за результатами інвентаризації встановлена винна особа; 
3) виставлено претензію постачальникам за неякісні товари – 25,0 тис. 

грн. 
 
 

Тема 9. Складові додатку до приміток до річної фінансової звітності 
«Інформація за сегментами» 

Мета заняття: засвоєння методики складання Звіту за сегментами, 
набуття практичних навичок зі складання Звіту за сегментами. 

Ключові поняття: сегмент, господарський сегмент, звітний сегмент, 
географічний сегмент 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Зміст та призначення Додатку до Приміток до річної фінансової 
звітності «Інформація за сегментами» за формою № 6.  

2. Порівняння показників звітності за сегментами з річною фінансовою.   
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3. Порівняння показників форм фінансової звітності. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 9.1. Необхідно визначити звітні сегменти. ПАТ «Електроніка» 

має три господарські сегменти. За кожним сегментом є така інформація про 
доходи, операційні результати та активи (таблиця 9.1): 

Таблиця 9.1 Доходи, операційні результати та активи господарських 
сегментів 

Стаття 
Господарські сегмент м 
А В С 

Доходи:    
Продаж зовнішнім покупцям 2 000 600 800 
Продаж іншим сегментам 400 50 300 
Операційний прибуток (збиток) 500 0 (150) 
Активи 4 000 1 000 8 000 

 
Завдання 9.2. Необхідно визначити: 
1) суттєвість сегмента на основі питомої ваги доходу від продажу; 
2) суттєвість сегмента на основі питомої ваги сегментного результату; 
3) суттєвість сегмента на основі питомої ваги активів. 
Підприємство включає чотири господарські сегменти. Нижче наведена 

інформація про кожний сегмент (млн. грн.) (таблиця 9.2). 
Таблиця 9.2 Інформація про сегменти підприємства 

Показник Напої Молочні 
продукти 

Харчові 
добавки 

Кондитерські 
вироби 

Доходи: 32,6 6,9 6,6 22,2 
Чистий дохід від продажу 
зовнішнім покупцям 6,6 1,2 0 0 
Чистий дохід сегмента від 
операцій з іншими сегментами 39,2 8,1 6,6 22,2 

Усього доходи 39,2 8,1 6,6 22,2 
Витрати     

Операційні витрати,пов’язані з 
продажем зовнішнім покупцям 17,1 3,6 7,3 24,0 
Операційні витрати,пов’язані з 
операціями з іншими 
сегментами 4,8 1,0 0 0 

Усього витрати 21,9 4,6 7,3 24,0 
Активи     
Основні засоби 9,6 1,1 0,8 10,9 

Нематеріальні активи 1,8 0,2 0,7 3,6 
Усього 11,4 1,3 1,5 14,5 

 
Питання для обговорення: 
1. Дайте визначення сегменту; 
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2. Дайте визначення господарського сегменту; 
3. Дайте визначення географічного сегменту; 
4. Вкажіть структуру форми №6 «Інформація за сегментами»; 
5. Яка послідовність заповнення форми №6 «Інформація за сегментами». 
 

 
Тема 10. Зміст та призначення консолідованої фінансової звітності 

Мета заняття: засвоєння методики складання зведеної і 
консолідованої фінансової звітності, набуття практичних навичок зі 
складання форм консолідованої фінансової звітності. 

Ключові поняття: консолідована фінансова звітність,консолідований 
баланс, материнська компанія, холдинг, гудвіл, злиття 

 
Питання, що розкривають зміст теми 

1. Нормативно-правове регулювання.  
2. Зміст та призначення консолідованої фінансової звітності.  
3. Терміни та строки подання консолідованої звітності 

 
Завдання для практичних занять 

Завдання 10.1. Виходячи з балансових даних підприємств, які 
об'єднуються шляхом злиття, скласти баланс об'єднаного підприємства 
(таблиця 10.1). При цьому зробити записи про зарахування на баланс 
підприємства А активів підприємства Б і, відповідно, про прийняття на 
баланс підприємства А власного капіталу та зобов'язань підприємства Б. 

Таблиця 10.1 Витяг з Балансу підприємства 

 Стаття 
Підприємство, тис. 
грн. 

  А Б 
 АКТИВ   
1. Основні засоби (залишкова вартість) 340000 234000 
2. Запаси 125000 119000 
3. Дебіторська заборгованість 145000 128000 
4. Грошові кошти 160000 126000 
Разом активів 770000 607000 

 ПАСИВ   
1. Статутний капітал 300000 250000 
2. Додатковий вкладений капітал 110000 120000 
3. Нерозподілений прибуток 150000 130000 
4. Кредиторська заборгованість за товари 110000 17000 
Чисті активи 770000 607000 

 
Питання для обговорення: 
1. Які підприємства складають консолідовану звітність? 
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2. Принципи консолідації фінансової звітності. 
3. Дайте визначення консолідованої фінансової звітності? 
4. Що таке гудвіл і як його визначити? 
5. За яких умов материнське підприємство не подає консолідовану 

фінансову звітність? 
6. Загальна економічна характеристика консолідованої звітності. 
7. Джерела інформації для складання консолідованої звітності. 
8. Принципи складання зведеної фінансової звітності. 
 
 

Тема 11. Зміст та призначення статистичної звітності 
Мета заняття: засвоєння методики складання статистичної звітності, 

набуття практичних навичок зі складання статистичної звітності. 
Ключові поняття: статистична звітність 
 
Питання, що розкривають зміст теми 
1. Нормативно-правове регулювання статистичної звітності. 
2. Зміст та призначення статистичної звітності.  
3. Терміни та строки подання статистичної звітності. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 11.1. Ознайомитись з порядком складання Звіту з праці 

(форма №1-ПВ – місячна, квартальна). За умовними даними скласти дану 
статистичну форму. 

 
Завдання 11.2. Ознайомитись з порядком складання Звіт про основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма № 
50-сг – річна). За умовними даними скласти дану статистичну форму. 

 
Завдання 11.3. Ознайомитись з порядком складання Звіт про площі та 

валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 
№ 29-сг – річна). За умовними даними скласти дану статистичну форму. 

 
Питання для обговорення: 

1) Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності; 
2) Який документ визначає перелік та обсяги статистичної звітності 
3) Які встановлені вимоги до складання статистичної звітності; 
4) Порядок складання форм статистичної звітності (звіту про основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, 
звіту з праці, звіту про площі та валові збори сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід і винограду); 

5) Загальні вимоги до складання звітності до органів соціального 
страхування; 

6) Порядок складання звітності за єдиним соціальним внеском; 
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7) Відповідальність підприємств за неналежне складання статистичної 
звітності. 

 
 

Тема 12. Зміст та призначення податкової звітності 
Мета заняття: засвоєння методики складання податкової звітності, 

набуття практичних навичок зі складання податкової звітності. 
Ключові поняття: податкова звітність 
 
Питання, що розкривають зміст теми 
1. Нормативно-правове регулювання податкової звітності.  
2. Зміст та призначення податкової звітності.  
3. Терміни та строки подання податкової звітності. 
 

Завдання для практичних занять 
Завдання 12.1. Необхідно скласти Декларацію з ПДВ за наведеними 

даними. У ТОВ «Гармонія» у вересні 2020 р. були такі операції: 
– 12.09.2020 р. придбало товар у платника ПДВ на суму 30000,00 грн 

ут.ч. ПДВ. Оплата в розмірі 50% була перерахована постачальнику 
18.09.2020 р. 

– 20.09.2020 р. підписана додаткова угода з постачальником (ІПН 
2222222222), згідно з якою загальна вартість раніше отриманого товару 
збільшується на 6000,00 грн у т.ч. ПДВ. Розрахунок коригувань був 
зареєстрований постачальником у ЄРПН 

25.09.2020 р. Сума коригування підлягає відображенню в додатку 1 до 
декларації. Доплату здійснено 27.09.2020 р. 

– 22.09.2020 р. – придбано товар у неплатника ПДВ на суму 7000,00 грн; 
– 18.09.2020 р. – відвантажено товар платнику ПДВ (ІПН 333333333333) 

на суму 60000,00 грн у т.ч. ПДВ; 
–  відвантажено товар неплатнику ПДВ (ІПН 100000000000)  на суму 
2400,00 грн у т.ч. ПДВ; 
– експортовано товар нерезиденту. База оподаткування на дату митного 

оформлення декларації 43000,00 грн. 
Крім того у підприємства є перехідне від’ємне значення попереднього 

звітного періоду в сумі 40000,00 грн (ряд. 21 декларації за серпень 2020 
року). Товари (послуги) при отриманні яких було сформоване перехідне 
від’ємне значення, надійшли: 

– від постачальника ТОВ «Меркурій» – на суму 90000,00 грн у т.ч. ПДВ 
у квітні. ТОВ «Гармонія» розрахувалося за цю поставку повністю; 

- від постачальника ТОВ «ІКС» (ІПН 131313131313) – на суму 150000,00 
грн у т.ч. ПДВ у вересні. ТОВ «ІКС» оплатило поставку частково в сумі 

72000,00 грн у т.ч ПДВ. 
Також із суми від’ємного значення попередніх звітних періодів 

(40000,00 грн): 
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– 1000,00 грн – це сума переплати в ІКП, яка виникла станом на 
01.01.2020 р. і була перенесена в рядок 21 декларації за січень 2020 року; 

– 27000,00 грн – це сума фактично сплачена постачальникам. 
За підсумками звітного періоду (вересень 2020 р.) сума від’ємного 

значення становить 35600,00 грн (46000,00 грн (ряд. 17 декларації) – 
10400,00 грн (ряд. 9 декларації). Із цієї суми було сплачено постачальникам 
30500,00 грн (27000,00 грн +2500,00 грн + 1000,00 грн). Ці 30500,00 ТОВ 
«Гармонія» має право заявити до бюджетного відшкодування. 

Візьмемо за умову, що ТОВ «Гармонія» відповідає критеріям, 
наведеним у п.200.19 ПК, і бюджетне відшкодування буде заявлене для 
одержання на поточний рахунок підприємства. 

При цьому ТОВ «Гармонія» повинне заповнити додатки 3 і 4 до 
декларації ПДВ. На електронному ПДВ-рахунку підприємства ліміт 
реєстрації на дату подання декларації – 32000,00 грн. 

 
Завдання 12.2. Необхідно скласти Декларацію про прибуток 

підприємства за І квартал та ІІ квартал (в графі наростаючим підсумком). 
Здійснити всі обов’язкові розрахунки.  

Інформація на початок 2019 р. по підприємству ТзОВ «Явір». Балансова 
вартість основних засобів на початок 2019 р.): 

- приміщення магазину - 180000 гри., 
- складська будівля - 70000 грн.; 
- автомобіль «Газель» - 60000 гри.; 
- комп’ютер - 2000 грн. 
Протягом 1-го кварталу відбулися наступні господарські операції з 

основними засобами: 
- придбано автомобіль ВАЗ - 24000 грн., 
- нараховано знос основних засобів 
- проведено поточний ремонт автомоіля «Газель» на станції технічного 

обслуговування - 230 грн. 
Протягом ІІ кварталу відбулися наступні господарські операції з 

основними засобами: 
- реалізовано компютер – 3000 без ПДВ; 
- нараховано знос основних 
- взято в оренду приміщення під офіс. Сума орендної плати (сплаченої) – 
2000 грн; 
Інформація про залишки TMЦ на початок 2019 року 
- паливо - 2500 грн. 
- товари на складі - 30000 грн 
- товари в торгівлі - 55000 грн . 
- торгова націнка - 35000 грн 
Протягом 1-го кварталу 2019 року відбулися наступні господарські 

операції: 
- надійшли товари на склад підприємства торгівлі - 70000 грн. без ПДВ. 
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- передано на реалізацію товар — 80000 грн., 
- нарахована націнку на товар, шо надійшов — 40000 грн., 
- протягом 1-го кварта реалізовано товар на суму 116000 грн. з 
ПДВ. Протягом ІІ кварталу 2019 р. відбувалися наступні операції 
- проведено уцінку товарів в межах нарахованої націнки — 2000 грн.: 
- придбано товарів на суму 80000 грн. без ПДВ; 
- нараховано націнку на придбані товари - 50000 грн.; 
- реалізовано товар на суму 120000 грн. без ПДВ. 
Операції за І квартал 2019 року: 
- нараховано заробітну плату працівникам - 50000 грн.; 
- здійснено нарахування на фонд оплати праці (ФОП) (22 %) - 11000 

грн.: 
- нараховано та сплачено суму податку з власників транспортних засобів 
- 1000 грн.; 

- нараховано та сплачено суму комунального податку - 200 грн 
- нараховано та сплачено збір за право використання символіки - 100 
грн Операції за ІІ квартал 2019 р.: 

- нараховано заробітну плату шанівникам -40000 грн.; 
- здійснено нарахування на ФОП (22 %) - 8800 грн.; 
- нараховано та сплачено суму податку з власників 
транспортних засобів 1000 грн.; 
- нараховано та сплачено суму комунального податку - 200 грн.: 

використано паливо - 1000 грн 
 
Завдання 12.3. Підприємство в серпні виготовило 100 холодильників. 

60 холодильників було реалізовано за контрактною ціною 8000 грн. за 
одиницю, 5 – передано до їдальні, яка знаходиться на балансі підприємства, 
а 15 – реалізовано працівникам цього ж підприємства за ціною 5000 грн. за 
одиницю (без ПДВ). Собівартість одиниці виробу становить 5000 грн. 

Розрахувати суму податкових зобов’язань з ПДВ за вересень та 
заповнити податкову декларацію з ПДВ 

 
Питання для обговорення: 
1) Які види податкової звітності передбачено системою оподаткування? 
2) Які види податкової звітності вважаються деклараціями? 
3) Дайте визначення «податкового зобов’язання» та «узгодженого 

податкового зобов’язання»? 
4) Який порядок відстрочення терміну податкової звітності? 
5) Який порядок подання уточнених форм податкової звітності? 
6) Який порядок визначення об’єкта, бази та ставок окремих податків, 

платників та строків подання податкової звітності і сплати податків (податку 
на прибуток, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, 
акцизного податку тощо); 
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7) Хто здійснює контроль за поданням звітності та які штрафні санкції з 
боку контролюючих органів застосовуються? 

8) Яка відповідальність платників податків за невчасне подання звітності 
та за перекручування даних податкової звітності 
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13. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку біологічних активів : наказ Міністерства фінансів України від 
29.12.2006р. № 1315 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

14. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку запасів : наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007р. № 2 
URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

15. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України від 16 
листопада 2009 р. № 1327 URL: http//zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 
01.05.2020). 

16. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку основних засобів : наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 
р. № 561 URL: http//zakon.rada.gov.ua .  

17. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 
обліку фінансових витрат : наказ Міністерства фінансів України від 
01.11.2010 № 1300 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

18. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств : наказ Міністерства аграрної політики України від 18 травня 
2001р. № 132 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 
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19. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування 
регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських 
підприємств : наказ Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. 
№ 390.  URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

20. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та 
Інструкції про його застосування   : наказ Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 р. № 291 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

21. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 
«Податок на прибуток» : наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 
2000 р. № 353 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

22. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 
«Зобов'язання»  : наказ Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 
20 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

23. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 
«Фінансові інвестиції» : наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 
2000 р. № 91 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

24. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 
«Фінансові інструменти» : наказ Міністерства фінансів України від 30 
листопада 2001 р. № 559 (зі змінами і доповненнями). URL: 
http//zakon.rada.gov.ua . 

25. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 
«Оренда» : наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 
URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

26. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 
«Вплив змін валютних курсів» : наказ Міністерства фінансів України від 10 
серпня 2000 р. № 193 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

27. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 
«Виплати працівникам» : наказ Міністерства фінансів України від 28 жовтня 
2003 р. № 601 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

28. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 
«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» : 
наказ Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 617 URL: 
http//zakon.rada.gov.ua . 

29. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 
«Фінансова звітність за сегментами» : наказ Міністерства фінансів України 
від 19 травня 2005 р. № 412 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

30. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 
«Фінансові витрати» : наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 
р. №  415 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

31. Про затвердження Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку : наказ Міністерства фінансів України від 
24.05.95 № 88 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 
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32. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати : 
постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 URL: 
http//zakon.rada.gov.ua . 

33. Про затвердження Порядку подання документів для застосування 
податкової соціальної пільги : постанова Кабінету Міністрів України  від 29 
грудня 2010 р. № 1227. URL: http//zakon.rada.gov.ua . 

34. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі 
статистики праці : наказ Держкомстату від 5 грудня 2008 року № 489. URL: 
http//zakon.rada.gov.ua . 

35. Про оплату праці : закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР URL: 
http//zakon.rada.gov.ua . 

36. Про порядок подання фінансової звітності : постанова Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2000 р.№ 419 URL: http//zakon.rada.gov.ua . 
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