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Мета: 

    Знати:  

• призначення та склад фінансової звітності; 

• якісні характеристики звітності та вимоги до її складання; 

• порядок виправлення помилок у звітності. 

           Вміти: 

• класифікувати та характеризувати основні форми фінансової звітності; 

• складати форми фінансової звітності. 

 
 

 

План уроку: 

 

1. Поняття та класифікація звітності 

2. Принципи та вимоги до звітності 

3. Порядок складання та подання звітності 

4. Характеристика основних форм фінансової звітності 

 

 

 

1. Поняття та класифікація звітності 

 

Звітність — це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку, 

які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період. 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, тобто період з 1 січня по 31 

грудня. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. 

Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу або року.  

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може 

бути більшим 15 місяців. Тобто першим звітним роком є період до 31 грудня з дати набуття прав 

юридичної особи, а для тих, що набули цього права після 1 жовтня — по 31 грудня наступного року. 

Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до моменту ліквідації 

підприємства. 

Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона 

розрахована насамперед на таких користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не 

можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.  

Консолідована фінансова звітність відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної 

особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. 

Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають зведену фінансову звітність 

щодо всіх підприємств, які входять до їхнього складу. Об'єднанням підприємств є з'єднання окремих 

підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання 

контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Об'єднання 

підприємств може відбуватися у вигляді придбання або у вигляді злиття (у цьому випадку жодна зі 



сторін не може бути визначена як покупець). 

 

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття обґрунтованих рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 

     

Класифікація фінансової звітності: 

 

За будовою: 

• звітність, у якій інформація наводиться станом на певну дату (вона містить моментні показники); 

• звітність, що містить інформацію за певний (звітний) період (її складають інтервальні 

показники). 

 

За змістом і джерелами формування: 

• Статистична звітність містить інформацію, що є необхідною для статистичного вивчення 

господарської діяльності підприємств та побудови макроекономічних показників. 

• Фінансова звітність містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та 

рух грошових коштів підприємства за звітний період. її складають з дотриманням 

балансового узагальнення облікової інформації. Цей принцип закладено у структуру звітних 

форм, у внутрішній і міжформовій ув'язці показників. Податкова звітність містить 

інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум 

податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно сплачених сум, що підлягають 

відшкодуванню. 

• Спеціальна звітність подається з питань розрахунків І використання коштів фонду 

соціального страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості тощо. 

• Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність відображає необхідну інформацію для 

прийняття рішень на рівні структурних підрозділів і розробляється підприємством 

самостійно. 

 

За термінами подання 

• нормативна подається на певну дату  

• строкова — у термін до 25 днів після закінчення звітного періоду. 

 

За ступенем узагальнення  

• первинна, що подається підприємствами, 

• зведена, що узагальнює дані первинної звітності у межах міністерств і відомств. 

 

За обсягами відображених результатів діяльності  

• повна  

• скорочена 

 

За періодичністю подання 

• річна  

• проміжна (щоквартальна, щомісячна). 

 

За характером спрямування  

• внутрішня звітність, призначену для внутрішнього управління підприємством,  

• зовнішня, яка виходить за межі підприємства і подається органам виконавчої влади, іншим 

користувачам. 

 

За способом подання користувачам поділяють на подану:  



• поштовим зв'язком,  

• телеграфом,  

• електронною поштою  

• подану власноруч. 

 

  

2. Принципи та вимоги до звітності 

 

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: 

— автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що 

відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у 

фінансовій звітності підприємства; 

— безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з 

припущення, що його діяльність триватиме далі; 

—  періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою 

складання фінансової звітності; 

— історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат 

на їх виробництво та придбання; 

—  нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового 

результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які було здійснено для 

отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх 

виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей; 

—  повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на 

її основі; 

— послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної 

облікової політики. Зміна облікової політики має бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності; 

— обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, мають 

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

— превалювання змісту над формою, за яким операції мають обліковуватись відповідно до їх 

сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; 

— єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій 

підприємства в його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. 

 

Фінансові звіти відображають фінансові результати операцій та інших подій, об'єднуючи їх в основні 

класи згідно з економічними характеристиками. Ці основні класи мають назву елементи фінансових 

звітів.  

• Елементи, що безпосередньо пов'язані з визначенням фінансового стану підприємства: 

активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як 

очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому (економічна вигода є потенційною 

можливістю отримання підприємством грошових коштів внаслідок використання активів). 

зобов'язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої 

в майбутньому, як очікується, зумовить зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі еко-

номічні вигоди. 

власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 

зобов'язань. 

• Елементи, які безпосередньо пов'язані з оцінкою результатів діяльності підприємства: 

доходи — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, 

які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

власників). 

витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які 



призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками). 

 

Вимоги до звітності підприємств: 

 

Для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо задоволення інформаційних потреб 

користувачів звітність має відповідати певним вимогам. Залежно від потреб управління, чинних за-

конодавчих та нормативно-правових актів можна сформувати систему вимог до звітності (рис. 2) 

   
Рис. 2. Вимоги до звітності 

 

Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у фінансових звітах, є її зрозумілість 

для користувачів. З цією метою припускається, що користувачі мають відповідні знання з бізнесу, 

економічної діяльності та бухгалтерського обліку і прагнуть вивчати інформацію з достатньою 

ретельністю. Проте інформація про складні поняття, які мають бути включені до фінансових звітів у 

зв'язку з їх доречністю для прийняття економічних рішень користувачами, не повинна вилучатися 

тільки на тій підставі, що певним користувачам буде важко її зрозуміти. 

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона має містити дані про: 

— підприємство (повну назву, організаційно-правову форму, місцезнаходження, назву органу 

управління, якому підпорядковується підприємство, назву материнської (холдингової) компанії тощо); 

— дату звітності та звітний період. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від 

звітного періоду, передбаченого Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього мають бути 

розкриті у примітках до фінансової звітності; 

— валюту звітності та одиницю її виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій 

ведеться бухгалтерський облік, то підприємство має розкрити причини цього і методи, використані для 

переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу; 

—  відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду. Така інформація необхідна для 

порівняння показників у динаміці, розрахунку та аналізу зрушень у структурі, побудові динамічних 

рядів для потреб економічного аналізу; 

—  облікову політику підприємства і її зміни. Підприємство має висвітлювати обрану облікову 

політику шляхом опису принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей 

звітності; 

—  іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). 

Щоб бути корисною, інформація має бути доречною, відповідати потребам користувачів під час 

прийняття рішень. 

 Інформація є доречною, якщо впливає на економічні рішення користувачів, допомагаючи 



оцінюванню ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій, або допомагає їм підтвердити чи виправити 

їх минулі оцінки. Передбачувальна та підтверджувальна ролі інформації пов'язані між собою. 

Наприклад, інформація стосовно поточного рівня та структури утримуваних активів має цінність для 

користувачів, коли вони намагаються спрогнозувати здатність підприємства вигідно користуватися 

можливостями та здатність реагувати на несприятливі ситуації. Та сама інформація підтверджує минулі 

прогнози, наприклад, щодо структури підприємства або результату запланованих операцій. 

Інформація щодо фінансового стану та результатів діяльності часто використовується як основа для 

прогнозування майбутнього фінансового стану, результатів діяльності та інших питань, якими 

безпосередньо зацікавлені користувачі (виплатою дивідендів та заробітної плати, рухом цін на цінні 

папери та спроможністю підприємства виконати свої зобов'язання вчасно). Щоб мати прогнозну 

цінність, інформація не повинна набирати форми чіткого прогнозу. Проте можливість робити прогнози, 

виходячи з фінансових звітів, посилюється завдяки способу викладу інформації стосовно минулих 

операцій та подій. Наприклад, передбачувана цінність звіту про фінансові результати підвищується, 

якщо окремо розкриваються надзвичайні статті доходу чи витрат. 

На доречність інформації впливають її характер та суттєвість. У деяких випадках достатньо самого 

характеру інформації для визначення її доречності. Наприклад, звітність нового підрозділу може 

вплинути на оцінку ризиків і можливостей, властивих підприємству, незалежно від суттєвості 

результатів, досягнутих новим підрозділом за звітний період. 

Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на 

економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від обсягу 

статті та помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним 

відображенням. Таким чином, суттєвість скоріше виступає певним порогом або точкою відсікання, а не 

основною якісною характеристикою, яка має бути притаманною інформації, аби вона стала корисною. 

Інформація є достовірною, коли вільна від суттєвих помилок та упередженості, і користувачі 

можуть покластися на неї тією мірою, якою вона відображає або, як очікується, буде відображати 

дійсний стан справ. 

Інформація може бути доречною, але настільки недостовірною за своїм характером або внаслідок 

подання, що її визнання може стати потенційно помилковим. Наприклад, якщо триває судова справа 

щодо правомірності та суми претензій за збитки, для підприємства може бути недоцільним визнавати 

повну суму претензій у балансі, хоча буде доцільно розкрити цю суму й обставини висунення претензії. 

Щоб бути достовірною, інформація має правдиво відображати операції та інші події, які вона 

розкриває або, як очікується, зможе розкрити. Таким чином, баланс, наприклад, має правдиво 

відображати всі операції та інші події, результатом яких є зміна активів, зобов'язань або капіталу 

підприємства на дату звітності, що відповідають критеріям визнання. 

Інформація буде більш корисною для користувачів за наявності рівноваги між доречністю та 

достовірністю. 

Є два обмеження доречності й достовірності інформації. 

Своєчасність. У випадку надмірної затримки з наданням звітної інформації вона може втратити 

свою доречність. Керівництву необхідно знайти оптимальне співвідношення між відносними перевага-

ми своєчасного надання звітності та забезпеченням достовірності інформації. Зі своєчасним наданням 

інформації може виникати необхідність складати звіт раніше, ніж стануть відомі всі аспекти операції 

або іншої події, що може поставити під загрозу достовірність інформації. І навпаки, якщо затримати 

звітність до моменту, коли стануть відомі всі аспекти, інформація може бути абсолютно достовірною, 

але малокорисною для користувачів, які мали прийняти рішення раніше. Для досягнення оптимального 

співвідношення між доречністю та достовірністю перш за все слід керуватися необхідністю 

задовольняти потреби користувачів, які приймають економічні рішення. 

Співвідношення вигід і витрат. Вигоди, отримані від інформації, мають перевищувати витрати на її 

надання. Але оцінка вигід та витрат значною мірою робиться на основі міркувань. Більше того, витрати 

необов'язково несуть ті, хто отримує вигоди. Вигоди можуть отримувати не тільки користувачі, для яких 

готується інформація; наприклад, надання подальшої інформації кредиторам може знизити витрати 

підприємства на позику. 

Порівнянність. Фінансова звітність має надавати можливість користувачам порівнювати: 



— фінансові звіти підприємств за різні періоди; 

— фінансові звіти різних підприємств. 

Важливою передумовою забезпечення якісної характеристики зіставності є надання користувачам 

інформації щодо облікової політики, якою керується підприємство при складанні фінансових звітів, 

будь-яких змін у цій політиці та впливу таких змін. Користувачі мають бути спроможні визначати 

відмінні риси різних облікових політик щодо схожих операцій та інших подій, які використовуються 

одним і тим же підприємством у різні проміжки часу та різними підприємствами. 

Оскільки користувачі бажають із часом порівнювати фінансовий стан, результати діяльності та зміни 

у фінансовому стані підприємства, важливо, аби фінансові звіти відображали відповідну інформацію за 

попередні періоди. 

 

 

3. Порядок складання і подання звітності  

 

Підприємство складає квартальну та річну фінансову звітність, яку подає користувачам відповідно 

до чинного законодавства. Найбільшим за обсягом й інформативністю є річний звіт у складі: балансу, 

звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та 

приміток до звіту. 

Якісна відмінність між квартальним і річним фінансовим звітом полягає в тому, що перший 

складають в основному за даними поточного обліку, а показники річної звітності підтверджуються 

результатами інвентаризації активів та зобов'язань, що забезпечує їх достовірність.  

Підприємства подають фінансову звітність таким адресатам: 

— органам, до сфери управління яких належать підприємства; 

—  трудовим колективам на їх вимогу; 

— власникам (засновникам) відповідно до установчих документів; 

— іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики щодо використання 

бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету, органам Державного казначейства, а щодо 

використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, — відповідно фінансовим відділам 

держадміністрацій. 

Термін подання фінансової звітності визначає уряд.  

Так, квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами 

адресатам не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 20 лютого 

наступного за звітним року. Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань підприємства 

подають не пізніше 5 числа, наступного за звітним, квартальний — не пізніше 15 числа місяця, що 

настає за звітним кварталом, а річний — не пізніше 22 січня наступного за звітним року. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про 

виконання кошторисів доходів і видатків розпорядниками бюджетних коштів Державному казначейству 

та Рахунковій палаті щокварталу не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку 

не пізніше 1 березня наступного за звітним року. 

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські 

операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними 

терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного 

за звітним року. 

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за 

належністю, а в разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штем-

пелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на 

неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день. 

Форми фінансової звітності підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, а у 

випадку відсутності на підприємстві бухгалтерської служби — керівником спеціалізованої організації 

або фахівцем-бухгалтером, які за угодою виконували роботу з ведення бухгалтерського обліку і 

складання звітності. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за достовірність 

звітних даних. 



Фінансова звітність підприємства є відкритою, крім випадків передбачених законодавством.  

Оприлюднення звітності — це офіційне подання фінансової звітності до органів Державного 

комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, Фонду державного майна, 

Антимонопольного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших установ і організацій, які відповідно до 

законодавчих актів України вповноважено для отримання бухгалтерської звітності від суб'єктів 

господарювання, а також офіційна публікація звітів про фінансовий стан підприємства в засобах масової 

інформації, якщо це передбачено законодавством. 

Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, 

валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні 

пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше 1 червня 

наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність 

шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюджувати її у вигляді окремих друкованих 

видань. 

Затвердження звітності підприємства відповідним органом оформлюється актом (протоколом), у 

якому дається також оцінка діяльності підприємства та пропозиції щодо поліпшення його діяльності. 

 

3. Характеристика основних форм фінансової звітності 

 

Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 

грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб'єктів малого підприємництва і 

представництв суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) 

встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові ре-

зультати. 

Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлює Міністерство фінансів 

України. Методологія та форми складання фінансової звітності регулюються в Україні затвердженими 

Міністерством фінансів такими національними Положеннями (стандартами): 

—  П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; 

—  П(С)БО 2 "Баланс"; 

—  П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"; 

—  П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"; 

—  П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". 

 

Форми фінан-

сової звітності 
Зміст Використання інформації 

Баланс Наявність економічних 

ресурсів, які контролюються 

підприємством, на дату балансу 

Оцінка структури ресурсів підприємства, 

їх ліквідності та платоспроможності 

підприємства 

Прогнозування майбутніх потреб у 

позиках 

Оцінка та прогнозування змін 

економічних ресурсів, які підприємство, 

ймовірно, контролюватиме в майбутньому 

Звіт про 

фінансові резуль-

тати 

Доходи, витрати і фінансові 

результати діяльності 

підприємства за звітний період 

Оцінка та прогноз прибутковості 

діяльності підприємства, структури доходів 

та витрат 

Звіт про влас-

ний капітал 

Зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом 

звітного періоду 

Оцінка та прогноз змін у власному 

капіталі 

Звіт про рух 

грошових коштів 

Генерування та вико-

ристання грошових коштів 

Оцінка та прогноз операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності 



протягом звітного періоду підприємства 

Примітки до 

звіту 

Обрана облікова політика 

Інформація, не наведена 

безпосередньо у фінансових 

звітах, але обов'язкова за 

П(С)БО Додатковий аналіз ста-

тей звітності, необхідний для 

забезпечення її зрозумілості 

Оцінка та прогноз облікової політики 

ризиків або непевності, які впливають на під-

приємство, його ресурси та зобов'язання; 

діяльності підрозділів підприємства тощо 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку.  

- Додатково до уроку виконати контрольну роботу (додаток 1). Переслати на  e-mail  

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Додаток 1 

 

Контрольна роботу виконати у форматі текстового редактора з дотриманням вимог діловодства 

(шрифт Times Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5). Перший аркуш титульний (додаток 2). 

Завдання має теоретичне питання та задачу. Варіант вибору завдання згідно  таблиці 1. Теоретичне 

питання має бути розкрите в повному обсязі з наведеними зразками формул, таблиць, схем тощо.  

Практичне завдання – розв’язок задачі в повному обсязі з поясненнями. БО форму заповнювати в 

оригінали бланку (колір заповнення – червоний), який можна завантажити за посиланнями: 

http://vobu.ua/ukr/templets  або https://buhgalter911.com/uk/blanki/  

 

Таблиця 1 

№ в 

журналі 

№ варіанту 

контрольного 

завдання 

№ в 

журналі 

№ варіанту 

контрольного 

завдання 

№ в 

журналі 

№ варіанту 

контрольного 

завдання 

1 І 5 І 15 І 

2 ІІ 9 ІІ 16 ІІ 

3 І 10 І 17 І 

4 ІІ 11 ІІ 18 ІІ 

5 І 12 І 19 І 

6 ІІ 13 ІІ 20 ІІ 

7 І 14 І   

 

Контрольна робота по курсу «Бухгалтерський облік» 

Варіант № 1 

 

Теоретична частина: 

1. Яка роль та значення звітності в умовах ринкової економіки в управлінні господарством? Поняття 
фінансової звітності та її мета. 

2. Класифікація звітності. 
3. Охарактеризуйте вимоги, що ставляться перед звітністю. 

 

 

Практична чсатина: 

Задача 1:  Підприємством протягом місяця здійснені наступні операції: 

1) продані акції власної емісії на суму 20 000 грн за грошові кошти,  

2) придбано обладнання на суму 4000 грн. Протягом зазначеного періоду сплачено в оплату 

заборгованості за обладнання 1000 грн; 

3) придбані запаси на суму 12 000 грн, на умовах відстрочення платежу; 

4) сплачена оренда складського приміщення за звітний період 5 000 грн; 

5) сплачено страховій компанії послуги зі страхування майна за наступний місяць — 600 грн; 

http://vobu.ua/ukr/templets
https://buhgalter911.com/uk/blanki/


6) надійшли кошти від покупців в оплату заборгованості за готову продукцію, реалізовану в 

попередньому місяці — 5 500 грн; 

7) нарахована амортизація обладнання за поточний місяць. 

Необхідно: визначити, які зміни (збільшення або зменшення) викликають зазначені операції в 

структурі балансу підприємства. 

Задача 2:  Визначити як зазначені операції відображаються на рахунках бухгалтерського обліку: 

 Дебет рахунка  Кредит рахунка 

1. Відвантажена покупцям готова 

продукція (кошти не надійшли) 

2. Придбані запаси у постачальників за 

грошові кошти 

3. Виплачена працівникам заробітна 

плата за попередній місяць 

4. Отримані кошти від покупців за 

продукцію, відвантажену в 

минулому місяці 

5. Отримано грошові аванси від 

покупців 

6. За рахунок короткострокової 

банківської позики сплачена 

заборгованість постачальнику за 

раніше отримані товари 

7. Нараховано проценти за 

користування банківською позикою 

за поточний місяць 

8. Нарахована заробітна плата 

працівникам за поточний місяць 

9. Сплачено вартість підписки на 

періодичне видання на наступний 

квартал 

10. В оплату заборгованості за раніше 

отримані акції внесено устаткування 

  

 



Контрольна робота по курсу «Бухгалтерський облік» 

Варіант № 2 

 

Теоретична частина: 

1. Розкрити призначення та сутність балансу як методу бухгалтерського обліку та форми звітності. 
2. Які зміни в балансі викликають різні господарські операції? 
3. Дайте характеристику та визначте будову активних, пасивних та активно-пасивних рахунків. 

 

 

Практична частина: 

На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства скласти відомість 

групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функціональною участю в 

процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням. 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС НАЯВНОСТІ  

ГОСПОДАРСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ УТВОРЕННЯ  

на 1 жовтня 20__ р. 

№ 
з/п Показники Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Готова продукція на складі 90 000 

2 Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 60 000 

3 Грошові кошти в касі в національній валюті 5 500 

4 Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті 1 600 
000 

5 Матеріали на складі та в цехових коморах 590 000 

6 Статутний капітал 6 700 
000 

7 Заборгованість постачальникам за одержані матеріали 180 000 

8 Будинки цехів основного та допоміжного виробництв 2 800 
000 

9 Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів 
загальногосподарського призначення 

2 190 
000 

10 Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів 
виробництва 600 000 

11 Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби 120 000 

12 Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання 300 000 

13 Паливо на складі 35 000 

14 Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що знаходяться в цехах) 33 000 

15 Прибуток підприємства нерозподілений 840 000 

16 Заборгованість з податку на прибуток 40 000 

17 Резервний капітал 360 000 

18 Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи 108 000 

19 Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання 60 000 

20 Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної 
плати робітників і службовців 42 000 

21 Заборгованість підприємства різним кредиторам 31 000 

22 Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року 170 000 

23 Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року 
на складах 30 000 



24 Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) готову продукцію 48 000 

25 Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів 3 500 

26 Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці 214 000 

27 Заборгованість банку за довгостроковими кредитами 450 000 

28 Знос (амортизація) основних засобів 690 000 

29 Електронні обчислювальні машини 20 000 

30 Придбані патенти, ліцензії 70 000 

31 Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування 20 000 

32 Акції і облігації інших підприємств 240 000 

33 Лінії електропередач, телефонна і газова 230 000 

34 Вкладання в статутний капітал інших підприємств   500 000 

 



Додаток 2 

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ  

БУДІВНИЦТВА  І ДИЗАЙНУ 

 

Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

з дисципліни 

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Спеціалізація:      «Організація обслуговування населення»_______________ 

(шифр і назва напряму підготовки) 

Спеціальність: 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»_____ 

 (шифр і назва спеціальності)  

Кваліфікація: 3439 «Фахівець з організації  побутового обслуговування»____ 
(назва спеціалізації) 

 

 

 

Виконав учень групи 2М-1: 

_______________________ 
(Прізвище, ім’я)  

Перевірив викладач: 

Оксана СИДОРКО 

 

 

 

 

 

 

2020 р. 


