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ВСТУП 

 
Всі явища і процеси, що відбуваються у фінансово-економічній 

діяльності кожного підприємства, не можуть бути сприйняті без певної їх 

систематизації на основі логічного впорядкування за допомогою показників  

звітності даних підприємств. Розвиток міждержавних зв'язків у соціально-

економічній сфері, політичні події та процеси інтеграції країн у світову 

економіку тільки підтверджують важливість і актуальність використання,  

удосконалення засобів і методів надання економічної та соціальної інформації.  

З метою постійного фіксування і відслідковування змін, що відбуваються 

у фінансово-економічній діяльності, суб'єкти господарювання використовують 

численні форми фінансової, податкової і статистичної звітності. Дані дії, за 

допомогою методів обробки облікової інформації, дозволяють ефективно 

досліджувати закони руху фінансових, кредитних, грошових ресурсів, а також 

вивчати фінансові аспекти функціонування окремих підприємств, організацій і 

установ. 

Метою вивчення курсу «Звітність підприємств» є набуття знань про 

склад, структуру, зміст і порядок складання та використання фінансової, 

податкової і статистичної звітності підприємства. 

Завданням курсу «Фінансова статистика» виступає вивчення методики й 

техніки складання фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності,  

передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. 

Предметом курсу є інформація про фінансові результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємств України. 
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ПРОГРАМА КУРСУ «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 
Змістовий модуль 1.1. Баланс підприємства 

Навчальні елементи: 

1. Мета і завдання звітності. Склад і структура звітності: фінансова, 

податкова, статистична і спеціальна. Вимоги національних стандартів до складу 

та елементів фінансової звітності. 

2. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки 

фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Засоби 

забезпечення достовірності звітних даних. 

3. Принципи побудови форм звітності. Підготовка облікових даних для 

складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних 

форм. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств.  

4. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Баланс». 

Принципи побудови та структурування балансу (форми №1). Аналітичні 

можливості балансу. Побудова і зміст чинної форми балансу.  

5. Визнання статей балансу. Характеристика розділів і статей балансу. 

Загальні принципи оцінювання статей балансу. Узгодженість нового плану 

рахунків зі статтями активу і пасиву форми №1.  

6. Особливості оцінювання і відображення в балансі необоротних і 

оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов'язань.  

7. Загальні характеристика пасиву балансу. Підготовка облікових даних 

для складання балансу; методика і техніка заповнення форми балансу.  

 

Змістовий модуль 1.2. Звіт про фінансові результати 

Навчальні елементи: 

1. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Звіт про 

фінансові результати». Структура і зміст звіту про фінансові результати (форми 

№2). Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у 

формі №2. 
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2. Джерела даних для складання звіту. Визначення показника виручки 

(доходу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду 

діяльності.  

3. Порядок визнання показників податку на додану вартість, розміру 

акцизного збору та інших вирахувань з доходу. Визначення собівартості 

реалізованої продукції і узгодження визначених показників з даними 

відповідних декларацій і розрахунків. 

4. Розрахунок валового прибутку (збитку). Визначення фінансових 

результатів від операційної діяльності. Розрахунок фінансових результатів від 

звичайної діяльності. Сутність надзвичайних доходів і витрат. Порядок  

визначення чистого прибутку (збитку) підприємства. 

5. Склад і структура елементів операційних витрат. Показники 

прибутковості акцій і порядок їх розрахунку. 

6. Удосконалення інформаційної бази для складання звіту про фінансові 

результати. Аналітичні можливості форми №2 та їх використання.  

Узгодженість статей (показників) звіту про фінансові результати з новим 

планом рахунків. 

 

Змістовий модуль 1.3. Звіт про рух грошових коштів. 

      Звіт про власний капітал 

Навчальні елементи: 

1. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Звіт про рух 

грошових коштів». Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових 

коштів (форма №3). Джерела інформації для складання звіту. 

2. Методи складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визначення 

даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі 

застосування прямого і непрямого методів. 

3. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 

інвестиційної діяльності. Порядок визначення грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності. 
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4. Розрахунок зміну обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період.  

Узгодження показників форми №3 з балансом (формою №1). Розкриття 

інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності. 

5. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Звіт про 

власний капітал». Складники власного капіталу. Зміст статей про власний 

капітал. Порядок складання звіту про власний капітал (форми №4). 

6. Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу,  

додатково вкладеного і резервного капіталу. Розкриття інформації про зміни у 

власному капіталі у примітках до фінансової звітності. 

 

Змістовий модуль 1.4. Виправлення помилок і зміни  

у фінансових звітах. Зведена і консолідована фінансова  

звітність. Фінансовий звіт малого підприємства 

Навчальні елементи: 

1. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах». Виправлення помилок і зміни в 

облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Події після дати балансу. 

Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів. 

2. Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку «Консолідована 

фінансова звітніс ть». Порядок складання консолідованої фінансової звітності.  

Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у 

примітках до звітності. 

3. Відбиття об'єднання підприємств у фінансовій звітності. Загальні 

положення П(С)БО № 19 «Об'єднання підприємств». Особливості складання 

зведеної звітності міністерств і відомств. 

4. Склад суб'єктів малого підприємництва. Структура і зміст фінансового 

звіту суб'єкта малого підприємництва. Відмінності структури і змісту балансу 

за формою № 1-м від традиційної форми балансу. Відмінності структури й 

змісту звіту про фінансові результати за формою № 2-м від традиційної форми 

звіту про фінансові результати. 
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5. Порядок формування даних для складання балансу за формою № 1-м і 

звіту про фінансові результати за формою № 2-м. Алгоритм визначення чистого 

прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва. 

 
Змістовий модуль 1.5. Податкова звітність. Статистична 

і спеціальна звітність 

Навчальні елементи: 

1. Склад податкової звітності, правила і періодичність її подання.  

Структура і зміст Декларації про податок на прибуток підприємства. Порядок  

складання декларації і джерела інформації.  

2. Структура і зміст Податкової декларації з податку на додану вартіс ть 

(ПДВ). Порядок складання декларації і джерела інформації. Особливості 

побудови й подання Податкової декларації з ПДВ за спрощеною формою. 

3. Правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і 

утриманих з них податків фізичних осіб за формою № 8-ДР. 

4. Інші форми податкової звітності підприємств. Особливості податкової 

звітності підприємств, які сплачують єдиний податок. 

5. Склад статистичної звітності, правила і періодичність її подання.  

Статистична звітність з продукції, її зміст, джерела інформації і порядок  

подання. Статистична звітніс ть з праці, її зміст, джерела інформації і порядок  

подання. Статистична звітніс ть із зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, її зміст, джерела інформації і порядок подання.  

6. Звітність про відрахування на соціальні потреби: форма № 4-ПФ «Звіт 

про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інших 

надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду», форма № 4-ФСС 

«Розрахункова відомість щодо коштів Фонду державного соціального 

страхування», форма №4-ФССЗТВП «Звіт про нарахування внесків та витрати,  

пов'язані із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності», «Розрахункова відомість про 
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нарахування і перерахування страхових внесків в Фонд загальнообов'язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття» тощо. 

 

 

ВКАЗІВКИ ТА ПОЯСНЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1.1. Баланс підприємства 

Вивчивши цей модуль, Ви зрозумієте: 

● сутність, мету ведення і види звітності підприємств України; 

● призначення принципів підготовки та якісних характеристик фінансової 

звітності; 

● нормативні вимоги до порядку подання та оприлюднення звітності 

підприємств, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2000 р. № 419; 

● встановлені чинним законодавством України види відповідальності за 

несвоєчасне подання фінансової звітності; 

● основні вимоги Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 2 

«Баланс»;  

● принципи побудови, зміст чинної форми та аналітичні можливості 

балансу (форми № 1); 

● особливості оцінювання і відображення в балансі необоротних і 

оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов'язань; 

● порядок підготовки облікових даних для складання балансу; методика і 

техніка заповнення форми балансу; 

Ключові терміни: 

Бухгалтерська звітність; фінансова звітність підприємств; статистична,  

податкова, спеціальна звітність; адмініс тративна, карна та дисциплінарна 

відповідальність; звітний період складання фінансової звітності; терміни 

подання звітності; перелік підприємств, зобов'язаних оприлюднювати 

фінансову звітність. 
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Перелік завдань: 

Завдання 1. Згідно з встановленими вимогами чинного законодавства 

України підприємства у балансі (формі №1) відображають розмір дебіторської 

заборгованості за вирахуванням суми резерву сумнівних боргів. Якому 

принципу підготовки фінансової звітності відповідає ця вимога? 

Завдання 2. Передбачена необхідність відображення підприємствами у 

примітках до фінансових звітів подій після дати балансу є дотриманням одного 

з принципів підготовки фінансової звітності. Який принцип мається на увазі? 

Завдання 3. Пункт 24 П(С)БО № 9 «Запаси» встановлює, що запаси 

«відображаються у звітності за нижчою з двох оцінок : первісною вартіс тю або 

чистою вартіс тю реалізації». Якому принципу підготовки фінансової звітності 

відповідає ця вимога? 

Завдання 4. Якому принципу підготовки фінансової звітності відповідає 

вимога оцінки активів у балансі (формі № 1) переважно на підставі витрат на їх 

придбання або виробництво? 

Завдання 5. Яким чином створення резерву сумнівних боргів впливає на 

розмір дебіторської заборгованості підприємства та власно розміру резерву 

сумнівних боргів у формі № 1. Яка з цих економічних категорії збільшить свій 

розмір, а яка зменшить? 

Завдання 6. Використовуючи відомі параметри скласти формулу й 

здійснити необхідні розрахунки. На кінець звітного періоду підприємство 

«Зоря» мало таку інформацію про дебіторську заборгованість: первісна вартість – 

72 000 грн., розмір резерву сумнівних боргів – 58 000 грн. Який розмір чистої 

реалізаційної вартості дебіторської заборгованості буде відображено у балансі 

даного підприємства та за якою статтею? 

Завдання 7. У підприємства «Терпак» залишок за статтею «Резерв 

сумнівних боргів» на кінець звітного періоду зріс, а валова сума дебіторської 

заборгованості за товари (роботи, послуги) зменшилась. Яким чином зміниться 

вартість дебіторської заборгованості даного підприємства? 
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Завдання 8. Підприємство «Конрод» у листопаді 2007 р. отримало аванс 

від замовника – підприємства «Енергія» за продукцію, що буде вироблена і 

відвантажена протягом 1-го півріччя 2008 р. На вашу думку, дана операція буде 

відображена у балансі підприємства «Конрод» за 2007р.: як  витрати майбутніх 

періодів чи як поточні зобов'язання; або буде розкрита у Примітках (формі № 5) 

як така, що не має відношення до звітного періоду? 

Завдання 9. 31 липня підприємством був виданий постачальнику 10%-й 

вексель номінальною вартіс тю 200 000 грн. строком на 1 рік. Яка сума 

зобов'язань за нарахованими відсотками буде відображена у формі № 1 на 

кінець року (31 грудня)? 

Завдання 10. Підприємство «Віра» придбало виробниче обладнання 

ціною 425 000 грн. Сплатило витрати на його доставку 12 000 грн., витратило  

11 000 грн. на монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації.  

Яку суму визнає підприємство в обліку як собівартість цього обладнання? 

Завдання 11. Валюта балансу підприємства «Фортуна» складає 7 377 грн., 

а розмір власного капіталу – 2 555 грн. Визначити розмір суми зобов'язань 

даного підприємства. 

 
Запитання для самоперевірки знань: 

1. У чому полягає сутність бухгалтерської і фінансової звітності 

підприємства? 

2. Яке місце займає статистична, податкова й спеціальна звітність 

підприємств у бухгалтерській звітності? 

3. Охарактеризувати сутніс ть принципів підготовки та якісних 

характеристик фінансової звітності. 

4. У чому полягають нормативні вимоги до порядку подання та 

оприлюднення звітності підприємств? Перелічити звітні періоди складання та 

терміни подання фінансової звітності. 



 11 

5. Пояснити особливості оцінювання і відображення в балансі 

необоротних і оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і 

поточних зобов'язань. 

6. Перелічити встановлені чинним законодавством України основні види 

відповідальності за несвоєчасне подання фінансової звітності. 

Перелік літературних джерел для вивчення модулю 1.1: Основна: №№ 3,  

4, 5, 6, 20, 21. Додаткова: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

 

Змістовий модуль 1.2. Звіт про фінансові результати 

Вивчивши цей модуль, Ви зрозумієте: 

● сутність основних положень П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати»; 

● мету складання, структуру і зміст Звіту про фінансові результати 

(форми № 2); 

● значення принципів визнання доходів і витрат. Прийняту у формі № 2 

класифікацію доходів і витрат; 

● порядок визначення показника виручки (доходу) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). Послідовність розрахунку валового прибутку 

(збитку) та визначення фінансових результатів від операційної й звичайної 

діяльності. Порядок визначення чистого прибутку (збитку) підприємства; 

● сутність і структуру елементів операційних витрат;  

● основні кроки з  розрахунку показників прибутковості акцій; 

● перелік основних аналітичних можливостей форми № 2 та їх використання. 

Ключові терміни: 

Фінансові результати; доходи; витрати; виручка (доход) від реалізації; 

валовий прибуток (збиток); надзвичайні доходи та витрати; чистий прибуток  

(збиток); потенційна проста акція та розбавляюча потенційна проста акція; 

часовий зважений коефіцієнт; чисельник і знаменник ПНА. 
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Перелік завдань: 

Завдання 1. Навести формулу розрахунку та визначити розмір 

необхідного показника. Маємо відомі нам дані про доходи і витрати 

підприємства «Сонячне сяйво»: Дохід від реалізації продукції складає 75 264 

грн., у тому числі ПДВ – 12 544 грн.; Собівартість реалізованої продукції 

дорівнює 37 632 грн.  

Виходячи з наведених даних, розрахувати розмір валового прибутку 

(збитку) діяльності підприємства «Сонячне сяйво». 

Завдання 2. Маємо дані про доходи і витрати підприємства «Меркурій»: 

Собівартіс ть продукції – 1 300 грн.; Адмініс тративні витрати – 1 600 грн.; 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 28 854 грн.; Податок на 

прибуток від звичайної діяльності – 7 213,5 грн. Навести формулу розрахунку 

та визначити розмір прибутку (збитку) від звичайної діяльності.  

Завдання 3.  Маємо наступні дані про доходи і витрати підприємства «8 

Березня»: Собівартість реалізації його продукції – 579 грн.; Витрати на збут – 

777 грн.; Інші операційні доходи – 20 000 грн.; Прибуток від звичайної 

діяльності – 23 309,25 грн.; Надзвичайні витрати – 5 371 грн. 

Розрахувати й обґрунтувати порядок визначення чистого прибутку 

(збитку) діяльності підприємства «8 Березня». 

Завдання 4. Відомо, що у підприємства «Вінчі» є наступні показники його 

доходів : дохід від реалізації готової продукції – 200 000 грн., дохід від 

реалізації основних засобів – 50 000 грн., дохід від реалізації іноземної валюти 

– 30 000 грн., дохід від неопераційної курсової різниці – 5 000 грн., дохід від 

списання кредиторської заборгованості – 6 000 грн., одержані штрафи за 

невиконання умов договору – 4 000 грн., дохід від реалізації МШП – 2 000 грн. 

та дохід від безоплатно отриманих необоротних активів – 30 000 грн.   

Визначити, які з перелічених видів доходів відносяться до складу іншого 

операційного доходу підприємства та визначити його розмір. 

Завдання 5. Підприємство «Прогрес» станом на 01.01.2007р. сплатило 

2 400 грн. за передплату періодичної преси на наступний рік. За яким рядком і у 
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якому розмірі дані витрати будуть відображені у звіті про фінансові результати 

підприємства за підсумками І кварталу 2007р.? 

Завдання 6. Підприємство «Альфа» придбало за рахунок коштів цільового 

фінансування основні засоби. За якою статтею форми № 2 буде відображувати 

підприємство нараховану протягом звітного року амортизацію цих основних 

засобів? 

Завдання 7. За якою статтею у звіті про фінансові результати 

підприємством «Трін» будуть відображені нараховані за користування 

короткостроковим банківським кредитом відсотки, якщо термін їх сплати не 

перевищує дванадцяти місяців з дати балансу? 

Завдання 8. На підприємстві «Батискаф» під час проведення 

інвентаризації були виявлені надлишки готівки в касі (джерела походження 

якої лишилися невизначеними). До якої статті форми №2 підприємством буде 

віднесена сума надлишку після її оприбуткування? 

Завдання 9. Підприємство «Конгломерат» отримало дивіденди по акціях,  

які воно обліковує і відображує у звітності як поточні фінансові інвестиції. За 

якою статтею звіту про фінансові результати підприємством «Конгломерат» 

будуть відображені ці дивіденди? 

 

Запитання для самоперевірки знань: 

1. Сформулювати сутніс ть основних положень П(С)БО № 3 «Звіт про 

фінансові результати» . 

2. Назвати та пояснити принципи визнання доходів і витрат. 

3. Перелічити основні етапи визначення показника виручки (доходу) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

4. Розкрити послідовність розрахунку валового прибутку (збитку) та 

визначення чистого прибутку (збитку) підприємства 

5. З якою метою встановлюється класифікація елементів операційних 

витрат? 
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6. Перелічити основні кроки з  розрахунку показників прибутковості 

акцій. 

Перелік літературних джерел для вивчення модулю 1.2: Основна: №№ 4,  

7, 11, 20, 21, 22. Додаткова: №№ 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17. 

 

Змістовий модуль 1.3. Звіт про рух грошових коштів. Звіт 

про власний капітал 

Вивчивши цей модуль, Ви зрозумієте: 

● основні нормативні вимоги П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових 

коштів»; 

● побудову звіту про рух грошових коштів (форма № 3) та необхідні 

джерела інформації для його складання; 

● відмінності й переваги прямого і непрямого методів складання форми 

№3; 

● основні кроки визначення даних про рух грошових коштів у результаті 

операційної діяльності; 

● послідовність визначення даних про рух грошових коштів у результаті 

інвестиційної та фінансової діяльності; 

● розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до 

фінансової звітності; 

● загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку № 5 «Звіт про 

власний капітал»; 

● порядок складання звіту про власний капітал (форми № 4); 

● особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу,  

додатково вкладеного і резервного капіталу. 

Ключові терміни: 

Власний капітал; статутний капітал; пайовий капітал; додатково 

вкладений капітал; нерозподілений прибуток; резервний капітал; інший 

додатковий капітал; неоплачений капітал; вилучений капітал; джерела 

формування власного капіталу.  



 15 

Перелік завдань: 

Завдання 1. Підприємство «Познань» придбало основні засоби в обмін на 

запаси, справедлива вартість яких на дату обміну дорівнювала 4 000 грн., і 

додатково сплатило 2 500 грн. За яким розділом звіту про рух грошових коштів  

(форми №3) та в якій сумі підприємством буде відображено цю операцію? 

Завдання 2. Підприємство «Коваль» має такі фактичні грошові операції: 

1) Надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт,  

послуг); 2) Виплати грошових коштів за договорами страхування; 3) Придбання 

за грошові кошти товарів, сировини, матеріалів та послуг; 4) Надходження 

грошових коштів за договорами страхування; 5) Надходження грошових коштів  

у вигляді доходів від авторських прав, роялті, комісійних; 6) Перерахування 

грошових коштів на сплату податку на прибуток (якщо він не ототожнюється з 

фінансовою/інвестиційною діяльністю), інших податків та обов'язкових зборів 

та платежів. 

Здійснити класифікацію наведених операцій у розрізі «Надходження 

грошових коштів за операційною діяльністю» та «Видатки грошових коштів за 

операційною діяльніс тю», обґрунтувати послідовність дій. 

Завдання 3. Маємо визначений перелік основних господарських операцій 

підприємства, що обумовлюють витрати грошових коштів (див. табл. 1). 

Визначити, які з господарських операцій (ліва колонка таблиці) виступають 

прикладом, відповідно, операційної, інвестиційної або фінансової діяльності 

(права колонка таблиці). 

Завдання 4. Підприємство «Дюна» отримало кошти від дебіторів за 

товари (роботи, послуги). Прикладом надходження грошових коштів від якого 

виду діяльності є дана операція? 

Завдання 5. Маємо наступні показники з форми №3 підприємства «Снім»: 

1. Зміна оборотних активів та поточної заборгованості підприємства. 2. Збіль-  

шення коштів внаслідок руху коштів від надзвичайних подій. 3. Чистий рух 

коштів від операційної діяльності. 4. Амортизація необоротних активів, збитку 
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від нереалізованих курсових різниць та відсотків. 5. Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності. 6. Чистий рух коштів від фінансової діяльності. 

Необхідно визначити розмір загального потоку грошових коштів  

підприємства «Снім» (розмір чистого руху коштів за звітний період – ряд.400 

форми №3). 

Таблиця 1 

Господарські операції Рух грошових коштів 

1) придбання основних засобів та інших необоротних 

активів за грошові кошти; 

2) придбання за грошові кошти товарів (сировини, 

матеріалів, послуг); 

3) сплата грошових коштів в результаті випуску 

власних акцій або часток у капіталі; 

4) грошові виплати працівникам; 

5) надання грошових авансів та позик, якщо 

кредитування не є основною діяльніс тю; 

6) перерахування грошових коштів на сплату податку 

на прибуток; 

7) придбання часток у статутному капіталі інших 

підприємств. 

А) Є прикладом витрат 

грошових коштів в 

результаті операційної 

діяльності; 

Б) Є прикладом витрат 

грошових коштів в 

результаті 

інвестиційної 

діяльності; 

В) Є прикладом витрат 

грошових коштів в 

результаті фінансової 

діяльності. 

Завдання 6. 01.07.2007р. підприємство «Небосхил» отримало 

безкоштовно меблі справедливою вартіс тю 60 000 грн. Керівництво 

підприємства оцінило строк їх корисного використання у 6 років, ліквідаційну 

вартість у 10 000 грн. Яким чином дана операція буде відображена у звіті про 

власний капітал за 2007р.? 

Завдання 7. Маємо визначений перелік основних господарських операцій 

підприємства, які впливають на елементи власного капіталу (див. табл. 2). 

Визначити, які з господарських операцій (ліва колонка таблиці) виступають 

прикладом, відповідно, зростання або зменшення власного капіталу (права 

колонка таблиці). 
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Таблиця 2 

Господарські операції Вплив на статті 

1) збільшення номінальної вартості акцій; 

2) випуск нових акцій; 

3) здійснення внесків власників; 

4) зменшення номінальної вартості акцій; 

5) спрямування прибутку до статутного капіталу; 

6) оплата дивідендів акціями. 

А) Призводить до 

зростання статутного 

капіталу; 

В) Призводить до 

зменшення статутного 

капіталу. 

 

Завдання 8. Маємо визначений перелік основних господарських операцій 

підприємства, які впливають на елементи власного капіталу (див. табл. 3). 

Визначити, які з господарських операцій (ліва колонка таблиці) виступають 

прикладом, відповідно, зростання або зменшення неоплаченого та  вилученого 

капіталу (права колонка таблиці). 

 

Таблиця 3 

Господарські операції Вплив на статті 

1 2 

1) перепродаж акцій власної емісії, які були 

викуплені; 

2) зростання дебіторської заборгованості за 

внесками статутного капіталу; 

3) викуп акцій власної емісії; 

4) зменшення дебіторської заборгованості за 

внесками статутного капіталу; 

5) вилучення капіталу внаслідок виходу учасника. 

А) Обумовлює зростання  

(виникнення) неоплаченого 

капіталу; 

Б) Обумовлює зменшення  

неоплаченого капіталу; 

В) Обумовлює збільшення 

вилученого капіталу; 

Г) Обумовлює зменшення 

вилученого капіталу. 

 

Завдання 9. У підприємства «Буран» у звіті про власний капітал за 

статтею «Інший додатковий капітал» на початок звітного року відображено 



 18 

залишок дооцінки необоротних активів на суму 20 000 грн. Протягом року 

балансова вартість даних необоротних активів знизилася на 9 000 грн., окрім 

того, у звітному році були оприбутковані безкоштовно отримані основні засоби 

за справедливою вартістю 3 000 грн. Яка зміна суми іншого додаткового 

капіталу відбудеться у підприємства «Буран» станом на кінець звітного року? 

 

Запитання для самоперевірки знань: 

1. Перелічити основні розділи звіту про рух грошових коштів. 

2. Обґрунтувати, які операції не включаються до звіту про рух грошових 

коштів. 

3. Навести приклади господарських операцій, які обумовлюють 

надходження та витрачання коштів за операційною, інвестиційною та 

фінансовою діяльністю підприємства. 

4. У чому полягає сутніс ть прямого та непрямого методів складання 

форми №3? 

5. Розкрити основну послідовність дій непрямого методу заповнення 

звіту про рух грошових коштів. 

6. Перелічити основні П(С)БО, які (окрім П(С)БО №5) регулюють 

складання звіту про власний капітал (форми №4). 

7. Сформулювати сутніс ть економічних категорій «власний капітал»,  

«статутний капітал», «пайовий капітал», «додатково вкладений капітал»,  

«нерозподілений прибуток», «резервний капітал», «інший додатковий капітал»,  

«неоплачений капітал», «вилучений капітал».  

8. Навести приклади господарських операцій підприємства, які 

обумовлюють збільшення або зменшення складових елементів власного 

капіталу підприємства. 

Перелік літературних джерел для вивчення модулю 1.3: Основна: №№.  

№№ 1, 2, 8, 9, 14, 17. Додаткова: №№ 10, 12, 13, 14, 16. 
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Змістовий модуль 1.4. Виправлення помилок і зміни 

 у фінансових звітах. Зведена і консолідована фінансова 

 звітність. Фінансовий звіт малого підприємства 

Вивчивши цей модуль, Ви зрозумієте: 

● основні нормативні вимоги П(С)БО №6 «Виправлення помилок і зміни 

у фінансових звітах»; 

● порядок здійснення згідно з вимогами чинного законодавства 

виправлення помилок у фінансової звітності і зміни в облікових оцінках 

підприємства; 

● істотність відображення подій після дати балансу; 

● загальні положення П(С)БО № 20 «Консолідована фінансова звітніс ть» 

та порядок складання консолідованої фінансової звітності;  

● встановлені нормативні вимоги П(С)БО П(С)БО №19 «Об'єднання 

підприємств», а також порядок  відбиття об'єднання підприємств у фінансовій 

звітності; 

● загальні положення П(С)БО № 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва»; 

● принципові відмінності у складі й структурі фінансового звіту суб'єкта 

малого підприємництва від традиційних форм звітності підприємств; 

● порядок формування даних для складання балансу за формою №1-м і 

звіту про фінансові результати за формою №2-м. Алгоритм визначення чистого 

прибутку (збитку) суб'єкта малого підприємництва. 

Ключові терміни: 

Помилка; облікова політика; облікова оцінка; зведена фінансова звітніс ть; 

консолідована фінансова звітність; об'єднання підприємств через злиття; 

об'єднання підприємств через придбання; гудвіл; частка меншості; суб'єкти 

малого підприємництва (СМП).  

Перелік завдань: 

Завдання 1. Підприємством «Домбра» на початок 2001р. в затвердженому 

наказі про облікову політику планувалося здійснювати облік вибуття основних 
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матеріалів за методом Ліфо. Бухгалтер підприємства, відображаючи операції з  

вибуття запасів, застосовував метод середньозваженої собівартості. Внаслідок  

цього мало місце заниження розміру залишку основних матеріалів (субрах.201) 

на 300 000 грн., та відповідне завишення розміру витрат, що були накопичені на 

рахунках класу 9 протягом всього 2001р.  

Помилку було виявлено в липні 2002р. 

Визначити, як можна кваліфікувати дану помилку. Обґрунтувати основну 

послідовність дій з виправлення цієї помилки. 

Завдання 2. Відкрите акціонерне товариство «Нелар» оцінювало свої 

запаси за статтею «Товари» (субрахунок 281) на суму 1 млн. грн. станом на 30 

червня 2007р. (собівартість цих товарів становила 1,1 млн. грн.). 

1 грудня 2007р. товарознавцями підприємства було зроблено розрахунок 

чистої вартості реалізації тих самих залишків товарів і було встановлено, що 

вона дорівнює 800 000 грн.  

Встановити, як даний факт можна кваліфікувати – як зміну облікової 

оцінки або облікової політики? Визначити, які зміни необхідно відобразити в  

обліку й звітності. 

Завдання 3. Підприємство роздрібної торгівлі з 2004р. реалізує 

медикаменти. Облік на даному підприємстві здійснюється «вручну». Вибуття 

товарів оцінювали за методом ціни продажу. Керівництво підприємства 

вирішило з 2005р. замість методу ціни продажу використовувати метод Фіфо з  

міркувань, що останній в бухгалтерському обліку точніше відображає операції 

з товарами.  

Визначити, як даний факт можна кваліфікувати – як зміну облікової 

оцінки або облікової політики? Пояснити, які зміни необхідно відобразити в  

обліку та звітності. 

Завдання 4. Підприємство «Кордан» здійснює торгівлю будівельними 

матеріалами. Керівництво підприємства приймає рішення відкрити ще й салон 

краси. До статуту внесено відповідні зміни. 
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Встановити, як даний факт можна кваліфікувати – як зміну облікової 

оцінки або облікової політики? Визначити, які зміни необхідно відобразити в  

обліку та звітності. 

Завдання 5. 1 січня 1999р. підприємством «Рендом» було придбане 

виробниче устаткування на суму 160 000 грн. Дана операція була помилково 

включена в загальновиробничі витрати, замість оприбуткування устаткування 

як основні засоби. Помилку було виявлено при складанні звітності за 2001р.  

Які дії повинно здійснити підприємство для виправлення даної помилки? 

Завдання 6. Виходячи з наведених нижче даних, визначити справедливу 

вартість придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань та будь-який гудвіл,  

який виникає в результаті придбання підприємства. 

За придбане підприємство покупцем сплачено 4 000 тис. грн.  

 

Таблиця 4 

Дані про вартість активів і зобов'язань 

придбаного підприємства, тис. грн. 

Вартість 
Стаття  

балансова справедлива

Актив  
1. Основні засоби (залишкова вартість) 

2 000 2 950 

2. Запаси 1 200 1 300 

3. Дебіторська заборгованість за товари 450 440 

4. Грошові кошти 50 50 

Разом активів  3 700 4 740 

Пасив 
1. Векселі видані 

140 145 

2. Кредиторська заборгованіс ть за товари 1 210 1 195 

Разом зобов'язань 1 350 1 340 

Розмір чистих активів ? ? 
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Запитання для самоперевірки знань: 

1. Розкрити сутність економічних категорій «помилка» (з точки зору 

відображення інформації в бухгалтерському обліку та звітності), «неналежне 

відображення інформації». 

2. У чому полягає порядок здійснення виправлення помилок у фінансової 

звітності і зміни в облікових оцінках підприємства? 

3. Обґрунтувати, яка різниця є між категоріями «облікова політика» і 

«облікова оцінка»? 

4. Пояснити характер впливу подій після дати балансу на порядок  

внесення змін у звітності підприємства. 

5. Перелічити види діяльності, щодо яких складається зведена фінансова 

звітність (згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2000 р. 

№37). 

6. Які форми фінансової звітності включає в себе консолідована 

фінансова звітніс ть? 

7. В чому полягає різниця між зведенням та консолідацією, як методами 

узагальнення облікової інформації у фінансовій звітності об'єднання 

підприємств? 

8. Розкрити відмінності між  двома методами об'єднання компаній – 

злиття часток та придбання. 

9. Перелічити основні етапи порядку складання консолідованої звітності.  

10. Навести принципові відмінності у складі і структурі фінансового звіту 

суб'єкта малого підприємництва від традиційних форм звітності підприємств. 

11. Обґрунтувати порядок формування даних для складання формою №1-

м «Баланс» і форми №2-м «Звіт про фінансові результати». 

12. Розкрити алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) суб'єкта 

малого підприємництва. 

Перелік літературних джерел для вивчення модулю 1.4: Основна 3, 4, 6, 

10, 11, 12, 13, 15, 16, 20. Додаткова: №№ 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17. 
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Змістовий модуль 1.5. Податкова звітність. Статистична 

і спеціальна звітність 
 

Вивчивши цей модуль, Ви зрозумієте: 
 

● склад податкової звітності, правила та періодичність її подання; 

● зміст Декларації про податок на прибуток підприємства; порядок  

складання декларації та джерела інформації; 

● структуру й зміст Податкової декларації з податку на додану вартіс ть 

(ПДВ); 

● правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і 

утриманих з них податків фізичних осіб за формою №8-ДР; 

● зміст інших форм податкової звітності підприємств; 

● склад статистичної звітності (з продукції, з праці, із  

зовнішньоекономічної діяльності), правила та періодичність її подання; 

● звітність про відрахування на соціальні потреби (форма №4-ПФ, форма 

№4-ФСС, форма №4-ФССЗТВП та ін.). 
 

Ключові терміни: 
 

Податкова звітність; декларація про прибуток підприємства; декларація з  

ПДВ; статистична звітніс ть; звіт про нарахування збору на обов'язкове 

державне пенс ійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів  

Пенсійного фонду; розрахункова відомість щодо коштів Фонду державного 

соціального страхування. 

 

Перелік завдань: 
 

Завдання 1. Використовуючи дані табл.5 вказати необхідну періодичність 

надання і строки надання відповідних форм податкової звітності підприємств  

України. 
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Таблиця 5 

Форми податкової звітності  

Назва форми 
Періодич- 

ність 
надання 

Термін 
подання 

1 2 3 

1. Податкова декларація з податку на додану 
вартість (ПДВ) 

? ? 

2. Податковий розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь платника 
податків, і сум, утриманих з них податку (форма 
№1-ДФ) 

? ? 

3. Місцеві податки (Податковий розрахунок: 
комунального податку, податку з реклами, збору 
за право використання місцевої символіки, збору 
за паркування автотранспорту тощо) 

? ? 

4. Декларація про податок на прибуток 
підприємства 

? ? 

5. Розрахунок акцизного збору  ? ? 

6. Податковий розрахунок земельного податку ? ? 

7. Звіт про суму нарахованого збору на розвиток 
виноградарства, садівництва та хмелярства 

? ? 

8. Звіт №1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні 
юридичних та фізичних осіб – суб'єкт ів 
підприємницької діяльності» 

? ? 

9. Податкова декларація орендної плати за 
земельні ділянки державної та комунальної 
власності 

? ? 

  
Завдання 2. Підприємство «Зеленбуд» у вересні 2007р. здійснило 

гарантійну заміну товару, реалізованого 29.08.2007р. покупцю-платнику ПДВ 

на суму 12 000 грн. (без ПДВ – 10 000 грн.; ПДВ 20% – 2 000 грн.).  

У тому ж місяці постачальнику повернуто бракований товар на суму 

9 600 грн. (без ПДВ – 8 000 грн.; ПДВ 20% – 1 600 грн.). 
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Крім того, у вересні 2007р. підприємство самостійно виявило, що у 

декларації з ПДВ за серпень 2007р. була занижена сума податкового кредиту на 

3 000 грн. 

Які записи повинно здійснити підприємство «Зеленбуд» (згідно з  

Наказом ДПАУ «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану 

вартість» №213 від 15.06.2005р.) у Декларації з ПДВ та Додатку 1 «Розрахунок  

коригувань сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ»? 

Завдання 3. Підприємство «Небосхил» здійснює поставку лікарських 

засобів. Такі товари у звітному періоді придбано: у платника ПДВ – на суму 

24 000 грн. (без ПДВ), у підприємства, що не є платником ПДВ, на суму 10 000 

грн. Придбані товари продано на суму 42 500 грн. (без ПДВ). Відомо, що 

операції з поставки лікарських засобів звільнено від обкладання ПДВ.  

Який розмір пільги щодо ПДВ повинно відобразити підприємство 

«Небосхил» у графі 6 Звіту №1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні 

юридичних і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності»?  

Завдання 4. Використовуючи дані табл.6, вказати необхідну 

періодичність надання і строки надання відповідних форм статистичної 

звітності підприємств України. 

Таблиця 6 

Форми статистичної звітності  

Назва форми 

Періодич- 

ність 

надання 

Термін 

подання 

1 2 3 

1. Форма №1-Б «Звіт про фінансові результати 

та дебіторську і кредиторську заборгованість» 
? ? 

2. Форма №1-послуги «Звіт про обсяги 

реалізованих послуг»  
? ? 
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3. Форма №1-П «Звіт про виробництво 

промислової продукції (робіт, послуг)» 
? ? 

4. Форма №1-ПВ «Звіт з праці» ? ? 

5. Форма №3-ПВ «Звіт про використання 

робочого часу» 
? ? 

6. Форма №11-ОЗ «Звіт про наявність та рух 

основних засобів, амортизацію (знос)» 
? ? 

7. Форма №1-торг «Звіт про товарообіг» ? ? 

8. Форма №3-торг «Звіт про продаж та запаси 

товарів у торговельній мережі та мережі 

ресторанного господарства» 

? ? 

 

Завдання 5. Використовуючи дані табл.7, вказати необхідну 

періодичність надання і строки надання відповідних форм спеціальної звітності 

підприємств України. 

Таблиця 7 

Форми спеціальної звітності  

Назва форми 
Періодич- 

ність 
надання 

Термін 
подання 

1 2 3 

1. Форма №4-ФССЗТВП «Звіт про нарахування 
внесків та витрати, пов'язані із 
загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою 
працездатності» 

? ? 

2. Форма №4-ПФ «Звіт про нарахування збору 
на обов'язкове державне пенс ійне страхування 
та інших надходжень та витрачання коштів 
Пенсійного фонду» 

? ? 
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3. Розрахункова відомість про нарахування і 
перерахування страхових внесків у Фонд 
загальнообов'язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття 

? ? 

4. Розрахункова відомість про нарахування і 
перерахування страхових внесків та витрачання 
коштів Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві і професійних 
захворювань України 

? ? 

 

Запитання для самоперевірки знань: 
 

1. Навести приклади форм податкової звітності; обґрунтувати основні 

правила її подання. 

2. Розкрити призначення основних розділів Декларації про податок на 

прибуток підприємства. 

3. Перелічити основні розділи Податкової декларації з податку на додану 

вартість (ПДВ). 

4. Який склад статистичної звітності (з продукції, з праці, із  

зовнішньоекономічної діяльності), правила та періодичність її подання? 

5. З якою метою підприємства України заповнюють і подають у 

відповідні державні органи звітніс ть про відрахування на соціальні потреби 

(форма №4-ПФ, форма №4-ФСС, форма №4-ФССЗТВП та ін.)? 

Перелік літературних джерел для вивчення модулю 1.5: Основна: №№ 1,  

2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 19, 21. Додаткова: №№ 11, 13, 14, 17. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ І ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
 

Виступаючи однією з форм здійснення навчального процесу студентів  

усіх форм навчання, виконання курсової роботи спрямовано на набуття 
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студентами навичок і вмінь досліджувати й узагальнювати літературні джерела,  

аналізувати дані звітних форм і здійснювати відповідні розрахунки.  

Метою курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств» є: 

- закріплення теоретичних знань; 

- надбання студентами навичок та вмінь аналізувати вимоги нормативних 

актів, методичних рекомендацій у процесі заповнення відповідних форм 

звітності підприємств; 

- опанування студентами досвіду аналітичної і критичної оцінки існуючої 

практики ведення обліку і звітності підприємствами України. 

Курсова робота оформляється рукописним чи друкованим способом на 

одному звороті сторінки паперу А4 (297 х 210 мм). Усі сторінки роботи та 

додатків повинні мати єдину порядкову нумерацію і прошиті швидкозшивачем. 

Нумерацію проставляють, починаючи зі змісту роботи; титульний аркуш  

вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставлять. У кінці роботи 

студент обов'язково ставить свій підпис. 

Під час оформлення роботи необхідно дотримуватись відповідних вимог. 

Таблиці й схеми повинні бути змістовними і супроводжуватись висновками. 

Розрахунки треба пояснювати й характеризувати методику, що 

використовується. Розділи й окремі питання роботи необхідно чітко визначити,  

матеріал викладати послідовно, конкретно і чітко. Форма титульного аркуша 

звіту наведена в Додатку 1. 

Загальний обсяг теоретичної частини роботи не повинен бути меншим за 

10 сторінок. Теоретична частина повинна ґрунтуватися на аналізі 7-10 

літературних джерел. У тексті обов'язковим є посилання на джерела, наведені в  

переліку літератури. 

З дисципліни «Звітність підприємств» студенти виконують курсову 

роботу, яка складається з двох частин: 

1. Теоретична частина – дослідження і узагальнення літературних джерел 

за відповідною темою курсової роботи. 

2. Практична частина – складання звітних форм. 
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Перелік тем курсових робіт: 

1. Склад і структура річної і поточної звітності в Україні. Загальна 

характеристика форм звітності. 

2. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. 

3. Підготовка облікових даних для складання звітності. 

4. Особливості побудови й змісту фінансової звітності суб'єктів малого 

підприємництва.  

5. Способи виправлення помилок (перекручень), що допущені у звітах.  

Аналіз прикладів виправлених проведень та записів у звітності. 

6. Принципи побудови і зміст діючої форми №1 «Баланс». 

7. Характеристика розділів балансу і основних статей кожного розділу.  

Узгодженість з показниками інших форм фінансової звітності. 

8. Принципи оцінки статей балансу. Особливості оцінки та 

переоцінювання основних статей активу форми №1.  

9. Особливості відображення у балансі фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

10. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і 

техніка заповнення форми №1. 

11. Порядок складання ліквідаційного балансу при банкрутстві 

підприємства. 

12. Структура і зміст форми №2 «Звіт про фінансові результати».  

Джерела даних для її складання. 

13. Структура, зміст і порядок складання форми №3 «Звіт про рух 

грошових коштів». Джерела даних для складання. 

14. Структура, зміст і порядок складання форми №4 «Звіт про власний 

капітал». 

15. Призначення і структура форми №5 «Примітки до річної фінансової 

звітності». Джерела даних для її складання. 

16. Зміст і особливості побудови форми №6 «Інформація за сегментами». 
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17. Нормативні вимоги і порядок складання форм скороченої фінансової 

звітності суб'єктів малого підприємництва.  

 

Порядок виконання практичної частини курсової роботи: 
 

Практичну частину курсової роботи виконують шляхом складання на 

підставі облікових даних реального підприємства наступних форм фінансової 

звітності: 

- форми №1 «Баланс»; 

- форми №2 «Звіт про фінансові результати»; 

- форми №3 «Звіт про рух грошових коштів»; 

- форми №4 «Звіт про власний капітал». 

Студенти, які виконують курсову роботу на базі даних малого 

підприємства, складають форми звітності у складі форми №1-м й форми №2-м. 

Облікові дані підприємства обов'язково наводяться у змісті курсової 

роботи та можуть охоплювати період кварталу, півріччя, дев'яти місяців або 

року. Вони можуть бути подані у вигляді Витягу (виписки) з Головної книги 

даного підприємства. Форму такого Витягу (виписки) можна представити у 

вигляді шахової оборотної відомості або наступним чином: 
 

Рахунок «_____» «________________» «_______». 
                   (шифр)                         (назва)                            (сума) 
 

Обов'язковим складовим елементом курсової роботи є аналіз даних 

фінансової звітності підприємства у вигляді Таблиці з перевірки порівнянності 

показників звітності, яка складається за формою, наведеною у «Методичних 

рекомендаціях з перевірки порівнянності показників фінансової звітності 

підприємства» (Лист Міністерства фінанс ів України від 30.12.2005р. №31-

34000-10-5/28987). 

Курсова робота перевіряється викладачем, рецензується і оцінюється за 

результатами захисту. 
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Порядок виконання індивідуальних науково-дослідних 

завдань курсової роботи: 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) виконують під 

керівництвом викладача самостійно протягом всього періоду вивчення 

дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.  

Основною метою ІНДЗ є закріплення, поглиблення і узагальнення знань,  

які одержав студент під час вивчення дисципліни, і їх застосування в процесі 

вирішення окремих питань фінансового обліку й порядку ведення звітності 

підприємств. 

Вибір теми ІНДЗ з дисципліни «Звітніс ть підприємств» пропонується 

здійснювати згідно наведеного переліку. Студент, за погодженням з 

викладачем, має можливість запропонувати тему, яка не наведена у наведеному 

нижче переліку, але дозволяє вивчити особливості підготовки тієї чи іншої 

форми звітності підприємств та дозволяє закріпити теоретичні й практичні 

навички за фахом. 

Перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань: 

1. Звіт про рух грошових коштів. 

2. Звіт про власний капітал. 

3. Примітки до річної фінансової звітності. 

4. Статистична звітність з праці. 

5. Статистична звітність з фінансів. 

6. Статистична звітність із зовнішньоекономічної діяльності. 

7. Статистична звітність з продукції. 

8. Звітність про збори та внески до Пенс ійного фонду України. 

9. Звітність про внески до Фонду соціального страхування з тимчасової 
    втрати працездатності. 
 

10. Звітність по внесках до Фонду загальнообов'язкового державного 
    страхування на випадок безробіття.  
 

11. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 

12. Консолідована фінансова звітніс ть. 

13. Зведений звіт підприємства. 
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ПРИКЛАДИ ТЕСТ-ЗАВДАНЬ ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ КУРСУ 

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 
 

Тест-завдання до змістового модуля 1.1.  
 

1. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив. 

Бухгалтерська звітність – це: 

а) звітність, надання інформації якої є суттєвою для користувачів; 

б) звітність, яка побудована на сукупності показників і пояснень, що 

забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів; 

в) звітніс ть, що містить систему взаємозв'язаних узагальнених 

показників, які відбивають фінансовий стан та результати діяльності 

підприємства; 

г) звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для 

задоволення потреб певних користувачів. 

 
2. Чи правильне наведене твердження: 

«Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 

за звітний період»: 

а) так            б) ні. 

 
3. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«Звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для 

визначення макроекономічних показників, має назву _____________ звітності». 

 
4. Перелічіть не менше п'яти форм фінансової звітності підприємств 

України. 
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5. На наведене запитання вибрати декілька правильних відповідей. 

Обведіть літеру: 

А Б В Г Д 
якщо 

правильне 
тільки 1, 3 

якщо 
правильне 
тільки 2, 4 

якщо 
правильне 
тільки 3, 5 

якщо 
правильне 
тільки 1, 5 

якщо усе 
правильне 

 
Критеріями, згідно з якими певна стаття наводиться у фінансовій звітності 

підприємства, є: 

1. Відсутність інформації за цією статтею може суттєво вплинути на 

рішення користувачів. 

2. Існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних 

вигод, пов'язаних з даною статтею.  

3. Стаття відповідає вимогам П(С)БО України. 

4. Оцінка статті може бути достовірно визначена. 

5. Існує ймовірніс ть, що стаття суттєво вплине на обсяг капіталу 

підприємства.  

 
6. Чи правильне наведене твердження: 

«Баланс підприємства (форма №1) – це звіт про фінансовий стан підприємства, 

який відображає активи, зобов'язання і власний капітал підприємства за звітний 

період»: 

а) так            б) ні 

 
7. Чи правильне наведене твердження: 

«Проміжна звітніс ть (квартальна, місячна) складається з наростаючим 

підсумком з початку звітного періоду»: 

а) правильно            б) неправильно 
 

8. Перелічіть не менше чотирьох дат складання Балансу підприємства. 
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9. Чи правильне наведене твердження: 

«Нормативним документом, що регламентує терміни й порядок надання 

фінансової звітності в Україні, є «Порядок подання фінансової звітності» 

(затверджений постановою КМУ від 28.02.2000р. №419)»: 

а) так            б) ні 

 
10. Зробіть правильний вибір з наведеного переліку. 

Основою розподілу активів і зобов'язань у Балансі підприємства виступає: 

а) відношення до операційного циклу і строк реалізації (споживання) – 

для активів, а також строк погашення – для зобов'язань; 

б) імовірність отримання економічних вигод у майбутньому в результаті 

систематичного розподілу вартості; 

в) можливість отримання протягом поточного або попередніх звітних 

періодів доходів; 

г) можливість визначення впливу на фінансову, господарську і 

комерційну політику підприємства. 

 

11. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив. 

Для заповнення рядка «Первісна вартість основних засобів» використовують: 

а) дебет рахунку 12 «Нематеріальні активи»; 

б) кредит рахунку 133 «Знос нематеріальних активів»; 

в) дебет рахунку 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»; 

г) дебет рахунку 10 «Основні засоби» і дебет рахунку 11 «Інші 

необоротні матеріальні активи». 

 

Тест-завдання до змістового модуля 1.2. 
 

1. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства, який 

складається наростаючим підсумком з початку звітного року та подається у 
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складі річної та квартальної звітності, носить назву ___________________ 

(форма №__)».  

 
2. Перелічіть не менше чотирьох дат або періодів складання Звіту про 

фінансові результати. 

 
3. Перелічіть не менше чотирьох П(С)БО, які регламентують порядок 

розкриття статей, зміст та структуру форми №2.  

 

4. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«Для обліку основної діяльності використовують рахунки доходів №№_______,  

рахунки витрат №№_______. Для обліку іншої операційної діяльності 

використовують рахунки доходів №№_______, рахунки витрат №№_______.  

Для обліку інвестиційної та фінансової діяльності використовують рахунки 

доходів №№_______, рахунки витрат №№_______». 

 
5. Установити принципову послідовність формування чистого прибутку 

підприємства, використовуючи вказані нижче етапи. 

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операції до складання Звіту 

про фінансові результати  може бути поділений на такі етапи: 

1) Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності 

2) Визначення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

3) Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності 

4) Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

5) Визначення чистого прибутку (збитку) 

6) Визначення прибутку (збитку) від звичайної діяльності до 
оподаткування 

7) Визначення валового прибутку (збитку) 
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6. Перелічіть не менше п'яти елементів операційних витрат підприємства.  

 

7. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«1) Розрахунок середньорічної кількості простих акцій, які знаходилися в обігу 

протягом звітного періоду, – здійснюються при кроці № ______ розрахунку 

показника «прибуток на акцію»; 

2) Визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду та здійснення 

вирахувань з чистого прибутку (збитку) звітного періоду дивідендів, 

нарахованих власникам привілейованих акцій, є діями, що здійснюються при 

кроці № ______ розрахунку показника «прибуток на акцію»; 

3) Ділення чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на 

середньорічну кількість цих акцій в обігу, – здійснюються при кроці № ______ 

розрахунку показника «прибуток на акцію». 

 
8. Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. 

Зміст всіх видів діяльності підприємства. 

Перелік  
Відношення до видів 

діяльності 

1) діяльніс ть, що призводить до зміни розміру і складу 

власного та позикового капіталу підприємства; 

2) подія або операція, яка відрізняється від звичайної 

діяльності підприємства, і не очікується, що вона 

повторюватиметься періодично або в кожному 

наступному звітному періоді; 

3) будь-яка основна діяльність підприємства, а також 

операції, що її забезпечують або виникають внаслідок 

її проведення; 

4) придбання і реалізація тих необоротних активів, а 

також тих фінансових інвестицій, які не є складовою 

А) Являє собою 

основну діяльність; 

В) Являє собою 

фінансову діяльність; 

Г) Являє собою 

інвестиційну 

діяльніс ть; 

Д) Являє собою 

операційну 

діяльніс ть; 

Є) Являє собою 
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частиною еквівалентів грошових коштів; 

5) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією 

продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 

створення підприємства і забезпечують основну частку 

його доходу; 

6) основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 

діяльніс тю. 

звичайну діяльність; 

Ж) Являє собою 

надзвичайну 

діяльніс ть. 

 
Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4) і т.д. 
 

 

Тест-завдання до змістового модуля 1.3. 
 

1. Зробіть правильний вибір з наведеного переліку. 

Форма річної фінансової звітності, що надає додаткову інформацію щодо змін,  

які сталися у балансі підприємства, а також відносно того, наскільки суттєвими 

є статті доходів і витрат, що були отримані й сплачені грошовими коштами,  

називається: 
 

а) Звіт про власний капітал; 

б) Звіт про фінансові результати; 

в) Баланс підприємства; 

г) Примітки до річної фінансової звітності; 

д) Звіт про рух грошових коштів. 

 
2. Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. 
 

Перелік і зміст основних розділів Звіту про рух грошових коштів. 

Перелік  
Відношення до 

розділів 
1) Розділ, що надає інформацію щодо можливих вимог 
сплатити грошових коштів з боку тих, хто надає капітал 
підприємству; 
 
 

А) Являє собою 
Розділ №1 Звіту 
про рух грошових 
коштів; 
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2) Розділ, який містить ключові показники оцінки 
здатності підприємства генерувати грошові потоки, 
достатні для погашення позик, підтримки операційної 
потужності підприємства, виплати дивідендів та 
здійснення нових інвестицій без залучення зовнішніх 
джерел фінансування; 
 

3) Інформація даного розділу показує, якою мірою 
підприємство витрачає грошові кошти на придбання 
активів, за рахунок використання яких в майбутньому 
отримуються доходи.  

В) Являє собою 
Розділ №2 Звіту 
про рух грошових 
коштів; 
 

С) Являє собою 
Розділ №3 Звіту 
про рух грошових 
коштів. 

 
Відповіді записують у такому вигляді (приклад): А) – 1), 3); В) – 2), 4) і т.д. 

 

3. Чи правильне наведене твердження: 

«Не включаються до звіту про рух грошових коштів внутрішні зміни у складі 

грошових коштів, а також негрошові операції»: 

а) вірно            б) невірно 

 

4. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«Відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для складання 

Звіту про рух грошових коштів застосовують два методи _______ і _________».  

 

5. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«Непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів застосовується для 

заповнення розділу № ___ звіту про рух грошових коштів, тобто щодо 

___________ діяльності».  

 

6. Перелічіть не менше чотирьох П(С)БО України, що регламентують 

порядок заповнення та надають основні визначення форми №4.  
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7. Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку. 

Елементами власного капіталу, які розкриваються у Звіті про власний капітал 

та у Балансі, виступають: 

а) акціонерний капітал та еміс ійний капітал; 

б) статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал; 

в) надзвичайний капітал; 

г) інший додатковий капітал; 

д) резервний капітал, нерозподілений прибуток, неоплачений капітал та 

вилучений капітал. 

 

8. Використовуючи відомі параметри, скласти формулу. 

Виведіть формулу розрахунку підсумку рядку «Разом» Звіту про власний 

капітал підприємства, виходячи з наведених компонентів власного капіталу: 

- Статутний капітал; 

- Пайовий капітал. 

- Додатковий вкладений. 

- Інший додатковий капітал. 

- Резервний капітал. 

- Нерозподілений прибуток. 

- Неоплачений капітал; 

- Вилучений капітал. 

 

Тест-завдання до змістового модуля 1.4. 
 

1. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«Зміна методу оцінки запасів, методу розрахунку резерву сумнівних боргів – є 

прикладами зміни облікової ____________ підприємства».  
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2. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«Прикладом зміни облікових _________ підприємства може бути перегляд 

терміну корисного використання активу, вибір іншого методу амортизації,   

перегляд коефіцієнтів сумнівності при розрахунку резерву сумнівних боргів  

тощо». 

 
3. Позначте правильну відповідь. 

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у 

попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо 

нерозподіленого прибутку на початок звітного року: 

а) вірно            б) невірно 

 

4. Зробіть правильний вибір із запропонованих альтернатив. 

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів за поточний 

період, здійснюється шляхом: 

а) повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних 
періодів; 
 

б) коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного 
року; 
 

в) сторнування або додаткових записів на відповідних рахунках 
бухгалтерського обліку. Помилки, що мають вплив на доходи або витрати 
поточного періоду, відображаються при цьому на відповідних рахунках 
доходів і витрат; 
 

г) вірної відповіді немає. 
 

5. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«__________ фінансова звітність – звітність, що відображає фінансовий стан та 

результати діяльності групи підприємств (компаній, юридичних осіб), та яка 

подається як фінансова звітніс ть єдиної компанії». 
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6. Доповнити твердження, вписавши назву економічної категорії у 

відповідному відмінку: 

«____________ фінансова звітніс ть — це звітність, що відображає фінансовий 

стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як  

єдиної економічної одиниці». 

 

7. Знайдіть декілька правильних відповідей із запропонованого переліку. 

Консолідована звітність не складається, якщо: 

а) наявний контроль над дочірнім підприємством; 

б) діяльніс ть дочірнього підприємства відрізняється від діяльності 

підприємств, що входять у групу, або у випадку, коли передбачається 

тимчасовий контроль, оскільки дочірнє підприємство придбане з метою 

продажу найближчим часом; 

в) діяльність дочірнього підприємства пов'язана або подібна з діяльністю 

головної компанії; 

г) дочірнє підприємство працює в умовах суворих обмежень, що суттєво 

понижує можливість передачі фондів материнській компанії; 

д) дочірнє підприємство не є значним для групи. 

 

8. Чи правильне наведене твердження: 

«Форми №1-м «Баланс» та №2-м «Звіт про фінансові результати» заповнюють 

суб'єкти малого підприємництва і представництва іноземних підприємств»: 

а) правильно            б) неправильно 

 
9. Установити принципову послідовність формування чистого прибутку 

суб'єкта малого підприємництва, використовуючи вказані нижче етапи. 

Весь цикл бухгалтерського обліку від здійснення операції до складання форми 

№2-м «Звіт про фінансові результати»  може бути поділений на такі етапи: 

1) Визначення розміру збільшення (зменшення) залишків НЗВ і готової 

продукції №3. 
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2) Визначення доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) №1. 

3) Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) №2. 

4) Вирахування (віднімання) показників операційних витрат, інших 

звичайних витрат і надзвичайних витрат №4 (або №5). 

5) Визначення чистого фінансового результату звітного періоду 

(прибуток або збиток) №7. 

6) Сумування показників інших операційних доходів, інших звичайних 

доходів та надзвичайних доходів №5 (або №4). 

7) Вирахування (віднімання) суми податку на прибуток №6. 

 

Тест-завдання до змістового модуля 1.5. 
 

1. Позначте правильну відповідь. 

Податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків та 

податкового органу зі складання, ведення і подання документів встановленої 

форми, які містять інформацію про результати діяльності платника податків, 

його майновий стан і фіксують процес нарахування податку, а також суму, яка 

підлягає сплаті до бюджету: 

а) вірно           б) невірно 

 

2. Доповніть твердження, вписавши одне слово: 

«Податкова звітність здійснюється через подання платником податків   

______________  декларацій або розрахунків, тобто документів, які містять 

інформацію про нарахування й сплату податку». 

 

3. Чи правильне наведене твердження: 

«Платник податків має право обрати один з двох способів подання податкової 

декларації: особисто у паперовому чи електронному вигляді (з відміткою про 
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дату надання на копії декларації), або поштою (датою подання декларації буде 

вважатися дата відправлення замовного листа)»: 

а) так                      б) ні 

 

4. Позначте правильну відповідь. 

Звітність з нарахування і сплати Податку на прибуток підприємств включає в  

себе Декларацію про прибуток підприємства (складається наростаючим 

підсумком з початку року) і відповідні Додатки до Декларації: 

а) вірно           б) невірно 

 

5. Зробіть правильний вибір з наведеного переліку. 

Декларація з податку на прибуток підприємства подається: 
 

а) не пізніше 1-го числа кварталу, наступного за звітним роком; 

б) не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

в) протягом 30 календарних днів після звітного кварталу; 

г) вірної відповіді немає. 

 

6. Чи правильне наведене твердження: 

«Сплата податку на додану вартість і подання до податкового органу за місцем 

знаходження Податкової декларації з податку на додану вартість здійснюється 

не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним періодом»: 

а) так                      б) ні 

 

7. Зробіть правильний вибір з наведеного переліку. 

Статистична звітність – це: 

а) звітніс ть, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для 

задоволення потреб певних користувачів; 

б) бухгалтерська звітність, що складається на підставі даних податкового 

обліку для розрахунку податків; 
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в) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан,  

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; 

г) звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для 

визначення макроекономічних показників. 

 

8. Знайти приклади класифікаційних ознак. 

Знайдіть відповідніс ть компонентів групи «А» компонентам групи «Б»: 

Група «А» Група «Б» 

а) Розділ «Демографія підприємства»; 

б) Розділ «Склад фонду оплати праці та інші 

виплати»; 

в) Розділ «Рух робочої сили»; 

г) Розділ «Інформація про укладання колективних 

договорів»; 

д) Розділ «Чисельність та фонд оплати праці окремих 

категорій працівників». 

1) Входить до складу 

Звіту з праці (форми 1-

ПВ термінова 

квартальна); 

2) Не входить до складу 

Звіту з праці (форми 1-

ПВ термінова 

квартальна). 
 

Відповіді записують у такому вигляді (приклад): 1) – а, в, ...; 2) – д, ж, .... 

 

9. Чи правильне наведене твердження: 

«Звіт про основні показники діяльності підприємства (форма 1-П річна)  

включає в себе наступні розділи: Демографія підприємства; Розподіл обсягу 

виробленої продукції та операційних витрат на виробництво продукції (робіт,  

послуг); Окремі види витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); Запаси; 

Чисельність працівників та оплата їх праці; Валові інвестиції в основний 

капітал; Витрати підприємства на інновації та інформатизацію»: 

а) вірно                     б) невірно 
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