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РОЗДІЛ 1 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

 

 

Тема 1.1. Сутність, значення, види та загальні вимоги до звітності 

 

Мета заняття – засвоїти призначення звітності підприємства, вимоги 

законодавчо-нормативних актів до мети, складу та елементів звітності; 

процес формування та подання звітності підприємства. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звітність – це система підсумкових та взаємопов’язаних даних 

(показників) у виглядів звітів, складених за спеціально затвердженою 

формою, що характеризують результати та умови діяльності підприємства 

за визначений проміжок часу. 

Зовнішня звітність – звітність, що затверджується певними урядовими 

структурами і використовується за межами підприємства органами 

державного управління (міністерствами, відомствами, органами державної 

статистики, фінансовими органами тощо) та іншими користувачами 

(акціонерами, інвесторами, контрагентами, банками). 

Внутрішня звітність – звітність, яку розробляють самі суб’єкти 

господарювання і яка використовується тільки всередині підприємства 

менеджерами різних рівнів для задоволення їхніх інформаційних потреб у 

процесі прийняття управлінських рішень. Вона будується на даних 

управлінського обліку. Склад, строки і відповідальні за подання 

внутрішньої звітності встановлюються керівником організації та 

позначаються в наказі про облікову політику. 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію 

про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період. 

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують 

інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – прийняті Радою з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими 

визначено порядок складання фінансової звітності. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 

нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує формування державної фінансової політики, 

визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання 
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фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам 

фінансової звітності. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності. 

Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при 

відображенні їх результатів у фінансовій звітності. 

Розкриття – надання інформації, яка є суттєвою для користувачів 

фінансової звітності. 

Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, 

установленими національними положеннями (стандартами). 

Суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути на 

рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації 

визначається відповідними національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової 

звітності та керівництвом підприємства. 

Мета складання фінансової звітності – надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 

підприємства. 

Принципи формування фінансової звітності: 

‒ 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 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 порівняти 

доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені 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 повинна 

містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та 

подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; 
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‒ послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) 

застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової 

політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності; 

‒ обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в 

бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки 

зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 

‒ превалювання сутності над формою, за яким операції повинні 

обліковуватись відповідно до їхньої 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. 

Якісні характеристики фінансової звітності: 

‒ інформація, яка надається у фінансовій звітності, повинна бути 

дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні 

знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації; 

‒ фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка 

впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити 

минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні 

оцінки, зроблені в минулому; 

‒ фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у 

фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та 

перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності; 

‒ фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам 

порівнювати: фінансові звіти підприємства за різні періоди; фінансові 

звіти різних підприємств. 

Звітний період для складання фінансової звітності – календарний рік. 

Елементи фінансових звітів – результати господарських операцій та інших 

подій, об’єднані в категорії згідно з економічними характеристиками. 

Елементами, що безпосередньо пов’язані з визначенням фінансового 

стану в Балансі, є активи, зобов’язання та власний капітал. Елементами, 

які безпосередньо пов’язані з оцінкою діяльності в звіті про прибутки та 

збитки, є доходи та витрати. 

 

Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність звітності та які основні ознаки її 

класифікації? 

2. Що таке бухгалтерська інформаційна система та яке місце в ній 

займає звітність? 

3. Охарактеризуйте зміст основних етапів підготовки та подання 

звітності. 

4. Розкрийте значення звітності підприємства та мету її складання. 



Звітність підприємства. Практикум 

 

11 

5. Хто може бути користувачами звітності підприємства? Які 

інформаційні потреби вона задовольняє? 

6. Визначте основні види відповідальності за несвоєчасне подання 

звітності. 

7. Який період є звітним для українських підприємств? 

8. Дайте визначення фінансової звітності. 

9. Які завдання формування фінансової звітності встановлено в Законі 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»? 

10. Які якісні характеристики повинна мати фінансова звітність? 

11. На яких принципах ґрунтується фінансова звітність в Україні? 

12. Які дані повинна містити фінансова звітність, щоб бути зрозумілою 

користувачам? 

13. Які дані слід розкривати в примітках до фінансових звітів? 

14. Який порядок подання фінансової звітності? 

15. Що є концептуальною основою фінансової звітності підприємств 

в Україні? 

16. Визначте статус фінансової звітності стосовно конфіденційності. 

 

Тестові завдання 

1. Активи – це: 

а) ресурси, які належать підприємству та використовуються ним для 

отримання доходу; 

б) ресурси, які контролюються підприємством у результаті минулих 

подій та забезпечують отримання економічних вигод у майбутньому; 

в) джерела зменшення економічних вигод у майбутньому, які виникли 

в результаті минулих подій або угод; 

г) частина ресурсів підприємства, яка залишається після вирахування 

його боргових зобов’язань. 

2. Зобов’язання – це: 

а) ресурси, які належать підприємству та використовуються ним для 

отримання доходу; 

б) ресурси, які контролюються підприємством у результаті минулих 

подій та забезпечують отримання економічних вигод у майбутньому; 

в) джерела зменшення економічних вигод у майбутньому, які виникли 

в результаті минулих подій або угод; 

г) частина ресурсів підприємства, яка залишається після вирахування 

його боргових зобов’язань. 

3. Власний капітал – це: 

а) різниця між активами та зобов’язаннями; 

б) статутний капітал та нерозподілений прибуток; 

в) сума внесків засновників підприємства; 

г) статутний капітал і додатковий капітал. 
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4. Оцінка активів у Балансі здійснюється на підставі принципу 
підготовки фінансової звітності: 

а) нарахування і відповідності доходів і витрат; 
б) історичної (фактичної) собівартості; 
в) превалювання змісту над формою; 
г) немає правильної відповіді. 
5. Запаси на дату складання Балансу відображаються за нижчою з 

двох оцінок: первісною вартістю чи чистою вартістю реалізації 
відповідно до принципу підготовки фінансової звітності: 

а) нарахування і відповідності доходів і витрат; 
б) безперервності діяльності; 
в) обачності; 
г) зрозумілості. 
6. Принцип, за яким витрати визначаються у звіті про фінансові 

результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими 
доходами, – це принцип: 

а) автономності; 
б) нарахування і відповідності доходів і витрат; 
в) послідовності; 
г) безперервності діяльності. 
7. Доходи розглядаються як: 
а) збільшення прибутку (зменшення збитку) в результаті діяльності 

підприємства; 
б) зменшення прибутку (збільшення збитку) в результаті діяльності 

підприємства; 
в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів та 

зменшення зобов’язань; 
г) зменшення вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань. 
8. Витрати розглядаються як: 
а) збільшення прибутку (зменшення збитку) в результаті діяльності 

підприємства; 
б) зменшення прибутку (збільшення збитку) в результаті діяльності 

підприємства; 
в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів та 

зменшення зобов’язань; 
г) зменшення вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов’язань. 
9. Фінансова звітність є: 
а) періодичною; 
б) систематичною; 
в) хронологічною; 
г) консолідованою. 
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10. Відображення дебіторської заборгованості в Балансі підприємства 

за чистою вартістю реалізації відповідає такій якісній характеристиці 

фінансової звітності: 

а) обачності; 

б) достовірності; 

в) суттєвості; 

г) нейтральності. 

11. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» в примітках 

до фінансової звітності не вимагає висвітлювати: 

а) облікову політику підприємства; 

б) інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, 

але є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами); 

в) аналіз фінансового стану підприємства; 

г) інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, 

потрібну для забезпечення її зрозумілості та доречності. 

12. Розкриваючи в примітках до фінансових звітів події після дати 

Балансу, підприємство дотримується принципів підготовки фінансової 

звітності: 

а) історичної собівартості; 

б) нарахування і відповідності доходів і витрат; 

в) періодичності; 

г) повного висвітлення. 

13. До принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності не 

належить принцип: 

а) періодичності; 

б) автономності; 

в) послідовності; 

г) доречності. 

14. До складу якісних характеристик фінансової звітності не 

належить: 

а) дохідливість; 

б) обачність; 

в) доречність; 

г) зіставність. 

15. НП(С)БО 1 не встановлює: 

а) мету складання та подання фінансових звітів; 

б) склад фінансових звітів; 

в) вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах; 

г) порядок і методи виправлення помилок у фінансовій звітності. 
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16. Фінансова звітність складається з метою забезпечення інформаційних 

потреб: 

а) усіх зацікавлених користувачів; 

б) керівного органу або вищестоящої організації; 

в) податкових органів; 

г) органів державного управління. 

17. Керівництво підприємства належить до: 

а) зовнішніх користувачів фінансової звітності з прямим фінансовим 

інтересом; 

б) зовнішніх користувачів фінансової звітності з непрямим фінансовим 

інтересом; 

в) зовнішніх користувачів без фінансового інтересу; 

г) внутрішніх користувачів. 

18. Принцип обачності полягає в тому, що: 

а) активи або дохід не повинні бути завищені, а зобов’язання чи 

витрати – занижені; 

б) сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що 

випливає з їхньої юридичної форми; 

в) господарські операції визначаються тоді, коли вони відбуваються, і 

відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих 

періодів, до яких вони належать; 

г) активи або дохід не повинні бути занижені, а зобов’язання чи 

витрати – завищені. 

19. До складу позикового капіталу не належать: 

а) кредити банків; 

б) аванси, отримані від покупців продукції; 

в) борг по заробітній платі; 

г) аванси, видані підряднику. 

20. Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, 

показує: 

а) ринкову вартість прав власників підприємства; 

б) ринкову вартість активів підприємства, яка належить йому за 

правом власності; 

в) облікову вартість прав власників підприємства; 

г) облікову вартість активів підприємства, які належать йому за 

правом власності. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.1.1 
Зміст завдання 

Для кожного терміна, позначеного цифрою, вибрати відповідне 

тлумачення, що позначене літерою. 
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Вихідні дані 

Перелік термінів та їх тлумачень наведено в табл. 1.1.1. 

Таблиця 1.1.1 

Словник ключових термінів 
 

№ з/п Термін Літера Тлумачення 

1 2 3 4 

1 Зовнішня звітність А 

Принцип, що припускає розподіл діяльності 

підприємства на певні періоди з метою 

складання фінансової звітності 

2 Звітність Б 

Принцип, що визначає пріоритет оцінки 

активів, виходячи з витрат на їх 

виробництво та придбання 

3 Внутрішня звітність В 

Фізичні та юридичні особи, що потребують 

інформації про діяльність підприємства 

для прийняття рішень 

4 
Бухгалтерська 

звітність 
Г 

Принцип, згідно з яким методи оцінки, що 

застосовуються в бухгалтерському обліку, 

повинні запобігати заниженню оцінки 

зобов’язань та витрат і завищенню оцінки 

активів і доходів підприємства 

5 Фінансова звітність Д 

Надання користувачам для прийняття 

рішень повної, правдивої та неупередженої 

інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів 

підприємства 

6 
Користувачі 

звітності 
Е 

Принцип, який передбачає постійне (із 

року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики. Зміна облікової 

політики повинна бути обґрунтована і 

розкрита у фінансовій звітності 

7 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

Ж 

Бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів 

підприємства за звітний період 

8 

Національне 

положення 

(стандарт) 

бухгалтерського 

обліку 

З 

Інформація, відсутність якої може вплинути 

на рішення користувачів фінансової звітності. 

Суттєвість інформації визначається 

відповідними національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку або 

міжнародними стандартами фінансової 

звітності та керівництвом підприємства 

9 Облікова політика І 

Звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення 

потреб певних користувачів 
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Продовження табл. 1.1.1 
 

1 2 3 4 

10 

Принцип 

бухгалтерського 

обліку 

К 

Результати господарських операцій та 

інших подій, об’єднані в категорії згідно з 

економічними характеристиками. Елементами, 

що безпосередньо пов’язані з визначенням 

фінансового стану в Балансі, є активи, 

зобов’язання та власний капітал. Елементами, 

які безпосередньо пов’язані з оцінкою 

діяльності в звіті про прибутки та збитки, 

є доходи та витрати 

11 
Мета складання 

фінансової звітності 
Л 

Сукупність принципів, методів і процедур, 

які використовуються підприємством для 

складання та подання фінансової звітності 

12 

Принцип 

автономності 

підприємства 

М 

Прийняті Радою з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку документи, якими 

визначено порядок складання фінансової 

звітності 

13 

Принцип 

безперервності 

діяльності 

Н 

Принцип, згідно з яким фінансова 

звітність повинна містити всю інформацію 

про фактичні та потенційні наслідки 

операцій та подій, яка може вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі 

14 
Принцип 

періодичності 
О 

Правило, яким слід керуватися при 

вимірюванні, оцінці та реєстрації госпо-

дарських операцій і при відображенні їх 

результатів у фінансовій звітності 

15 

Принцип історичної 

(фактичної) 

собівартості 

П 

Принцип, 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 

16 

Принцип 

нарахування та 

відповідності 

доходів і витрат 

Р 

Звітність, яку розробляють самі суб’єкти 

господарювання і яка використовується 

тільки в середині підприємства менеджерами 

різних рівнів для задоволення їх 

інформаційних потреб у процесі прийняття 

управлінських рішень. Вона будується 

на даних управлінського обліку. Склад, 

строки і відповідальні за подання звітності 

встановлюються керівником організації та 

позначаються на наказі про облікову 

політику 
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Закінчення табл. 1.1.1 
 

1 2 3 4 

17 
Принцип повного 
висвітлення 

С 

Принцип, за яким для визначення 
фінансового результату звітного періоду 
слід порівняти доходи звітного періоду з 
витратами, які були здійснені 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 

18 
Принцип 
послідовності 

Т 
Принцип, за яким операції повинні 
обліковуватись відповідно до їх сутності, а 
не лише виходячи з юридичної форми 

19 Принцип обачності У 

Принцип, який передбачає вимірювання та 
узагальнення всіх операцій підприємства 
в його фінансовій звітності в єдиній 
грошовій одиниці 

20 

Принцип 
превалювання 
сутності над 
формою 

Ф 

Звітність, що затверджується певними 
урядовими структурами і використовується 
за межами підприємства органами державного 
управління (міністерствами, відомствами, 
органами державної статистики, фінансовими 
органами тощо) та іншими користувачами 
(акціонерами, інвесторами, контрагентами, 
банками) 

21 
Принцип єдиного 
грошового 
вимірника 

Х 

Нормативно-правовий акт, затверджений 
центральним органом виконавчої влади, 
який забезпечує формування державної 
фінансової політики, що визначає принципи 
та методи ведення бухгалтерського обліку 
і складання фінансової звітності, які 
не суперечать міжнародним стандартам 
фінансової звітності 

22 
Елементи 
фінансових звітів 

Ц 
Принцип, що передбачає оцінку активів і 
зобов’язань підприємства, виходячи з припу-
щення, що його діяльність триватиме далі 

23 Суттєва інформація Ч 

Система підсумкових та взаємопов’язаних 
даних (показників) у виглядів звітів, 
складених за спеціально затвердженою 
формою, що характеризують результати 
та умови діяльності підприємства за 
визначений проміжок часу 

 

Завдання 1.1.2 
Зміст завдання 
Скласти структурно-логічну схему формування звітності підприємства, 

де відобразити сутність, мету, принципи, основні елементи механізму 
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складання і подання форм фінансової, статистичної, звітності із 
загальнообов’язкового державного соціального страхування; види 
звітності і групи користувачів звітності підприємства та їхні інформаційні 
потреби; вказати напрями взаємозв’язків. 

Вихідні дані 
Законодавчо-нормативні акти, що регламентують складання та 

подання звітності підприємства. 

Завдання 1.1.3 
Зміст завдання 
Надати порівняльну характеристику видів звітності за наведеними 

критеріями. 
Вихідні дані 
Критерії порівняння фінансової, статистичної звітності та звітності із 

загальнообов’язкового державного соціального страхування наведено в 
табл. 1.1.2. 

Таблиця 1.1.2 

Порівняльна характеристика звітності підприємства 
 

№ 

з/п 
Критерій 

Фінансова 

звітність 

Статистична 

звітність 

Звітність із 

загально- 

обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування 

1 Мета складання    

2 Об’єкти звітності    

3 Склад звітності    

4 Принципи формування    

5 Користувачі звітності    

6 
Інформаційні потреби 

користувачів 

   

7 Періодичність подання    

8 
Інформаційне 

забезпечення складання 

   

9 Правове забезпечення    

10 

Відповідальність за 

недостовірність даних у 

звітності та несвоєчасне 

подання 

   

 
Завдання 1.1.4 
Зміст завдання 
Надати порівняльну характеристику систем регулювання фінансової 

звітності в різних країнах світу. 
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Вихідні дані 

Критерії порівняння систем регулювання фінансової звітності в різних 

країнах наведено в табл. 1.1.3. 

Таблиця 1.1.3 

Порівняльна характеристика систем 

регулювання фінансової звітності 
 

№ 

з/п 
Критерій 

У
к

р
а

їн
а
 

С
Ш

А
, 

К
а

н
а

д
а

 

Іс
п

а
н

ія
, 

А
в

ст
р

ія
 

Р
о

сі
я

 

Я
п

о
н

ія
, 

К
о

р
ея

 

Ф
р

а
н

ц
ія

 

Іт
а

л
ія

, 
Ш

в
ец

ія
, 

 

Д
а

н
ія

 

М
ек

си
к

а
 

А
в

ст
р

а
л

ія
, 

Г
о

н
к

о
н

г 

1 Регламентація           

2 Ступінь державного регулювання          

3 Правове забезпечення          

4 Концептуальна основа звітності          

5 

Відповідальність за недостовірність 

даних у звітності та несвоєчасне 

подання 

         

 

Навчально-методичні матеріали: [9], [18], [32], [42], [44], [45], [47], [48]. 

 

 

 

Тема 1.2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

 

Мета заняття – з’ясувати зміст, структуру і порядок подання активів, 

зобов’язань та власного капіталу в Балансі; набути практичних навичок 

щодо формування показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 

основі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і 

власний капітал. 

Мета складання Балансу – надання користувачам повної, правдивої та 

неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну 

дату. 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих 

подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання 

економічних вигод у майбутньому. 
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Необоротні активи – усі активи, що не є оборотними; оборотні 

активи – гроші та їхні еквіваленти, що не обмежені у використанні, а 

також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом 

операційного циклу чи протягом 12 місяців із дати Балансу. 

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми та може бути ідентифікований. 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство/установа 

утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або 

для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). 

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (основні 

засоби) – капітальні інвестиції в придбання, створення і модернізацію 

нематеріальних активів (основних засобів), використання яких за 

призначенням на дату Балансу не відбулося. 

Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу (розподілу, 

передачі) за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі 

виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою. 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству 

на певну дату. 

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та 

буде погашена після 12 місяців з дати Балансу. 

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, 

яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена 

протягом 12 місяців з дати Балансу. 

Грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та 

депозити до запитання. 

Еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові високоліквідні 

фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошей і 

характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 

Доходи майбутніх періодів – доходи, отримані протягом поточного або 

попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається 

після вирахування його зобов’язань. 

Зареєстрований (пайовий) капітал – зафіксована в установчих 

документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, 

а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до 

законодавства. 
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Капітал у дооцінках – сума дооцінки необоротних активів і 

фінансових інструментів. 

Додатковий капітал – емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу 

акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість 

безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який 

вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові 

різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та інші 

складові додаткового капіталу. 

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного 

законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого 

прибутку підприємства. 

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу. 

Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або 

часток, викуплених товариством у його учасників. 

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату Балансу. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні 

вигоди. 

Довгострокові зобов’язання – усі зобов’язання, які не є поточними 

зобов’язаннями. 

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 

12 місяців, починаючи з дати балансу. 

Витрати майбутніх періодів – витрати, що мали місце протягом 

поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних 

звітних періодів. 

Валюта Балансу – це сума всіх статей активів або пасивів Балансу. 

 

Контрольні питання 

1. Обґрунтуйте мету складання та подання Балансу (Звіту про 

фінансовий стан). 

2. Укажіть основні елементи Балансу (Звіту про фінансовий стан) та 

охарактеризуйте їх. 

3. Якими є критерії визнання статей Балансу (Звіту про фінансовий стан)? 

4. На яку дату складається річний Баланс (квартальний)? 

5. Укажіть модель Балансу згідно з НП(С)БО 1. 

6. Розкрийте структуру активу Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

підприємств України. 
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7. Розкрийте структуру пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
підприємств України. 

8. На підставі яких даних складають Баланс (Звіт про фінансовий стан)? 
9. Дайте характеристику статей розділу І активу Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) «Необоротні активи». 
10. З яких статей складається розділ ІІ активу Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) «Оборотні активи»? 
11. Охарактеризуйте склад розділу І пасиву Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) «Власний капітал». 
12. Назвіть основні статті розділу ІІ пасиву Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) «Довгострокові зобов’язання і забезпечення». 
13. Які статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) характеризують 

поточні зобов’язання та забезпечення? 
14. За яким принципом активи поділяються на оборотні й необоротні? 
15. За яким принципом зобов’язання поділяються на поточні та 

довгострокові? 
16. Який зв’язок між статтями Балансу (Звіту про фінансовий стан) та 

Планом рахунків бухгалтерського обліку? 
17. Які моделі Балансу застосовують у міжнародній практиці? 
18. Укажіть особливості американської моделі Балансу. 

 

Тестові завдання 
1. Метою формування Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 

сучасному етапі вважається: 
а) оцінка стану ресурсів та їх джерел на певний момент часу; 
б) визначення ефективності діяльності економічного суб’єкта на будь-

якій фазі кругообігу капіталу; 
в) виявлення спроможності підприємства відтворювати грошові 

потоки; 
г) оцінка здатності підприємства сплачувати дивіденди акціонерам 

(учасникам, засновникам). 
2. Запаси в Балансі (Звіті про фінансовий стан) відображаються за 

такою з двох оцінок: 
а) первісною вартістю або справедливою вартістю; 
б) первісною вартістю або дисконтованою вартістю; 
в) первісною вартістю або чистою вартістю реалізації; 
г) відновлювальною вартістю або чистою вартістю реалізації. 
3. У першому розділі активу Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

підприємства наводяться: 
а) транспортні засоби; 
б) відстрочені податкові зобов’язання; 
в) покупні напівфабрикати; 
г) незавершене виробництво. 
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4. У другому розділі пасиву Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

наводяться: 

а) заборгованість зі сплати відсотків банку, строк погашення яких 

настає через 10 місяців; 

б) заборгованість перед бюджетом за податками; 

в) відстрочені податкові зобов’язання; 

г) доходи майбутніх періодів. 

5. При формуванні розділів в активі Балансу (Звіту про фінансовий 

стан) згідно у НП(С)БО 1 враховується: 

а) ступінь ліквідності активів; 

б) строк використання (погашення) активів (більше чи менше 

12 місяців); 

в) функціональне призначення активів; 

г) напрям використання активів. 

6. Статті активів Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства 

розміщуються за ступенем убування ліквідності в Балансі: 

а) американському; 

б) англійському; 

в) континентальному; 

г) європейському. 

7. При визначенні валюти Балансу враховується вартість основних 

засобів: 

а) первісна; 

б) залишкова; 

в) справедлива; 

г) теперішня. 

8. Джерелами інформації для складання Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) є: 

а) бухгалтерські рахунки; 

б) регістри обліку; 

в) економічні показники роботи підприємства; 

г) статистична звітність. 

9. У Балансі (Звіті про фінансовий стан) відображаються перераховані 

нижче елементи: 

а) активи, зобов’язання, прибутки та збитки; 

б) активи та зміни у власному капіталі; 

в) активи, зобов’язання та власний капітал; 

г) активи, витрати, зобов’язання, прибутки та збитки. 

10. У ряд. 1425 «Неоплачений капітал» товариством з обмеженою 

відповідальністю показується: 

а) вартість викупленої частки в статутному капіталі учасника; 

б) непогашена сума внесків до статутного капіталу засновників; 
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в) сума коштів, внесена засновниками понад суми статутного капіталу; 

г) непогашена сума резервного капіталу. 

11. Під час проведення дооцінки основних засобів зміняться статті 

Балансу (Звіту про фінансовий стан): 

а) збільшиться залишкова вартість основних засобів (ряд. 1010); 

б) збільшиться первісна вартість основних засобів (ряд. 1011); 

в) збільшиться залишкова вартість основних засобів (ряд. 1010) та 

додатковий капітал (ряд. 1410); 

г) оцінка статей не зміниться. 

12. Гудвіл – це: 

а) перевищення вартості придбання над номінальною вартістю 

придбаних акцій (придбаної частки в статутному капіталі); 

б) перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних активів; 

в) перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань 

на дату придбання. 

13. Сума за статтею «Зареєстрований капітал» акціонерного товариства 

повинна дорівнювати: 

а) сумарній вартості активів підприємства; 

б) сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства; 

в) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за 

придбані ними акції товариства; 

г) сумарній вартості коштів, сплачених учасниками товариства. 

14. Поточні фінансові інвестиції відображаються в Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) за справедливою вартістю: 

а) для кожної інвестиції окремо; 

б) для всього інвестиційного портфеля; 

в) для інвестицій, згрупованих за строком придбання; 

г) для інвестицій, які утримуються до погашення. 

15. Створення резерву сумнівних боргів призводить до зміни статей 

Балансу (Звіту про фінансовий стан): 

а) зменшення дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів; 

б) зменшення дебіторської заборгованості та збільшення резерву 

сумнівних боргів; 

в) збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення прибутку від 

вкладення капіталу; 

г) збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення зобов’язань. 

16. 31 липня підприємством був виданий постачальнику 10 %-й вексель 

номінальною вартістю 200 000 грн строком на 1 рік. 31 грудня в Балансі 

(Звіті про фінансовий стан) слід відобразити зобов’язання за 

нарахованими відсотками в сумі: 
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а) 20 000 грн; 

б) 10 000 грн; 

в) 8 335 грн; 

г) 0 грн. 

17. На 31 грудня 20Х1 р. підприємство мало такі залишки на рахунках 

у банку: 

поточний рахунок основний – 17 800 грн; 

поточний рахунок додатковий – 5 000 грн; 

валютний рахунок – 2 000 дол. США (курс: 1 дол. = 8,0 грн), а також 

120-денний депозитний сертифікат строком погашення 20.03.20Х2 р. на 

суму 10 000 грн. Визначити, яку суму грошових коштів та їх еквівалентів 

відобразить підприємство в Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 

31 грудня 20Х1 р.: 

а) 38 800 грн; 

б) 48 800 грн; 

в) 22 800 грн; 

г) 32 800 грн. 

18. У Балансі (Звіті про фінансовий стан) підприємства станом на 

31 грудня 20Х1 р. за статтею «Капітал у дооцінках» відображено 

дооцінку основних засобів у сумі 5 000 грн. Якщо станом на 31 грудня 

20Х1 р. переоцінка основних засобів зменшила їхню балансову вартість на 

6 000 грн, то власний капітал підприємства на цю дату: 

а) зменшиться на 6 000 грн; 

б) зменшиться на 5 000 грн; 

в) зменшиться на 1 000 грн; 

г) не зміниться. 

19. Підприємство придбало виробниче обладнання на суму 425 000 грн, 

сплатило витрати на його доставку 12 000 грн, витратило 11 000 грн на 

монтаж та установку. Первісна вартість обладнання склала: 

а) 448 000 грн; 

б) 437 000 грн; 

в) 436 000 грн; 

г) 425 000 грн. 

20. 31 липня підприємством був виданий постачальнику 10 %-й вексель 

номінальною вартістю 200 000 грн строком на 1 рік. 31 грудня в Балансі 

(Звіті про фінансовий стан) слід відобразити зобов’язання за нарахованими 

відсотками в сумі: 

а) 20 000 грн; 

б) 10 000 грн; 

в) 8 335 грн; 

г) 0 грн. 
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21. ПАТ у листопаді 20Х1 р. отримало аванс від замовника на суму 

2 000 грн за продукцію, яка буде вироблена та відвантажена протягом 

І півріччя 20Х2 р. Як ця операція буде відображена в Балансі 

(Звіті про фінансовий стан) підприємства станом на 31 грудня 

20Х1 p.: 

а) як витрати майбутніх періодів у сумі 2 000 грн (ряд. 1170); 

б) як дебіторська заборгованість за виданими авансами (ряд. 1130); 

в) як кредиторська заборгованість за отриманими авансами 

(ряд. 1635); 

г) ніяк не буде відображена. 

22. Первісна вартість верстата на 31.12.20Х1 р. становить 430 000 грн, 

знос – 160 000 грн. Справедлива вартість цього об’єкта на 31.12.20Х1 р. 

становить 200 000 грн. Вказати, чи підлягає переоцінці на дату Балансу 

цей інвентарний об’єкт: 

а) не підлягає; 

б) підлягає; 

в) підлягає за умови наявності активного ринку; 

г) не підлягає за умови збереження ціни реалізації готової продукції 

підприємства. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.2.1 
Зміст завдання 

Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості за 

статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Дебіторська заборгованість 

за продукцію (товари, роботи, послуги)» – ряд. 1125. 

Вихідні дані 

Первісна вартість дебіторської заборгованості за продукцію (товари, 

роботи, послуги) на 31.12.20Х1 р. становить 250 000 грн. Залишок резерву 

сумнівних боргів на 31.12.20Х1 р. дорівнює 4 500 грн, а безнадійні борги, 

списані протягом 20Х1 р. – 2 800 грн. Протягом 20Х1 р. було також 

донараховано 1 170 грн резерву сумнівних боргів. 

Завдання 1.2.2 
Зміст завдання 

Визначити, на яку величину зміниться первісна вартість основних 

засобів на кінець періоду в статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

«Первісна вартість основних засобів» – ряд. 1011. 

Вихідні дані 

У звітному періоді підприємство здійснило ряд операцій, що вплинули 

на величину основних засобів. 

1. Придбано комп’ютер у товарний кредит. Купівельна вартість 

комп’ютера складає 6 000 грн, крім того ПДВ – 1 200 грн Витрати на 
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установку та налагодження комп’ютера склали 200 грн, крім того ПДВ – 

40 грн, витрати на транспортування – 1 000 грн, крім того ПДВ – 20 грн. 

2. Безоплатно передано підшефній школі універсальний токарний 

верстат. Первісна вартість – 45 210 грн, сума нарахованого зносу – 

15 160 грн, витрати з демонтажу – 1 000 грн (заробітна плата з 

нарахованими соціальними внесками). 

3. Здійснено капітальний ремонт офісу господарським способом. На 

ремонт використано ремонтним цехом: 

‒ будівельних матеріалів – 11 560 грн; 

‒ нарахована заробітна плата – 1 250 грн; 

‒ відрахування на соціальні заходи – 37 %; 

‒ загальновиробничі витрати – 60 %. 

Вартість оприбуткованих на складі матеріалів, отриманих після 

ремонту офісу, склала 300 грн. Виконаний капітальний ремонт відновив 

будівлю офісу. 

4. Списано з Балансу підприємства ліквідований автомобіль: первісна 

вартість – 45 000 грн; знос – 35 000 грн. Витрати, пов’язані з 

ліквідацією, становили: заробітна плата – 1 000 грн; страхові внески – 

37 %. Вартість запасних частин, які надійшли на склад підприємства після 

ліквідації автомобіля, склала 5 000 грн. 

Завдання 1.2.3 
Зміст завдання 

Визначити, на яку величину зміниться первісна вартість основних 

засобів на кінець періоду в статті Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

«Первісна вартість основних засобів» – ряд. 1011. 

Вихідні дані 

У звітному періоді підприємство здійснило ряд операцій, що вплинули 

на величину основних засобів. 

1. Придбано автомобіль. Договірна вартість автомобіля – 90 000 грн, 

у т. ч. із ПДВ. Витрати на доставку від заводу-виробника до місця 

призначення становили 1 370 грн власними силами (заробітна плата з 

нарахуваннями). Витрати на державну реєстрацію автомобіля – 2 000 грн. 

Передача автомобіля відбулася після передплати, що складала 100 % від 

вартості авто. 

2. Придбано для виробничих потреб обладнання, що вимагає монтажу. 

Купівельна вартість обладнання – 30 000 грн, у т. ч. із ПДВ. Витрати на 

його доставку становили 1 000 грн, у т. ч. із ПДВ. Для встановлення та 

монтажу обладнання було витрачено матеріали на суму 60 грн, витрати на 

оплату праці з нарахуваннями склали 1 370 грн. 

3. Списано старі меблі. Початкова вартість ліквідованих меблів – 

13 000 грн. Сума їх зносу – 10 000 грн. Списані меблі були оприбутковані 

за залишковою вартістю. 
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4. Унаслідок будівництва нового автошляху підприємство змушене 
ліквідувати будівлю майстерень, первісна вартість якої складала 
45 400 грн, знос – 60 %. У підприємства відсутні витрати на знос будівлі 
майстерень у зв’язку з виконанням усіх робіт забудовником. Згідно з 
актом на списання об’єкта, вартість матеріалів, отриманих після ліквідації 
майстерень, склала 2 600 грн. 

Завдання 1.2.4 
Зміст завдання 
Визначити балансову вартість акцій, придбаних підприємством, та 

статті Балансу (Звіту про фінансовий стан), у яких будуть відображені 
дані акції, якщо вони не є ринковими цінними паперами. 

Вихідні дані 
Ринкова ціна акцій, придбаних підприємством, складає 120 000 грн 

(60 000 акцій × 2 грн) при номінальній вартості однієї акції – 0,50 грн. Було 
сплачено брокеру та фондовій біржі 600 грн, у т. ч. ПДВ – 100 грн. 

Завдання 1.2.5 
Зміст завдання 
Визначити балансову вартість інвестицій на 31 грудня 20Х1 р. 
Вихідні дані 
У липні 20Х1 р. підприємство купило 5 000 акцій. Вартість придбання з 

урахуванням всіх витрат становила 10 000 грн, номінальна вартість 1 акції – 
1,5 грн. У грудні цього ж року підприємство отримало дивіденди в розмірі 
30 % від номінальної вартості цих акцій. 

30 грудня 20Х1 р. продано 2 000 акцій по 2,5 грн за акцію, 31 грудня 
20Х1 р. ринкова вартість акцій не змінилася і становила 2,5 грн. 

Завдання 1.2.6 
Зміст завдання 
Визначити оцінку, за якою запаси будуть відображені у звітності на 

кінець звітного періоду, враховуючи, що одиницею бухгалтерського 
обліку є їхній вид. 

Вихідні дані 
Інформацію про запаси підприємства на кінець звітного року наведено 

в табл. 1.2.1. 
Таблиця 1.2.1 

Запаси підприємства на кінець звітного року 
 

Вид 

запасів 

Первісна 

вартість, 

грн 

Чиста 

вартість, 

грн 

Нижча оцінка 

за 

видами 
за групою 

загальних 

запасів 

1 2 3 4 5 6 

Група 1      

– продукція А 160 000 155 000 ?   

– продукція Б 145 000 152 000 ?   

Разом 305 000 307 000  ?  
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Закінчення табл. 1.2.1 
 

1 2 3 4 5 6 

Група 2      
– продукція В 148 000 145 000 ?   
– продукція Г 115 000 114 000 ?   

Разом 263 000 259 000  ?  
Усього 568 000 566 000 ? ? ? 

 

Завдання 1.2.7 
Зміст завдання 
Визначити балансову вартість придбаних виробничих запасів. 
Вихідні дані 
Постачальнику сплачено за виробничі запаси 60 000 грн, у т. ч. ПДВ – 

10 000 грн. За послуги транспортування – 540 грн, у т. ч. ПДВ – 90 грн, 
частину запасів на загальну суму 800 грн було повернено постачальнику з 
огляду на невідповідність їхньої якості умовам укладеної угоди. 

Завдання 1.2.8 
Зміст завдання 
Визначити оцінку, за якою запаси будуть відображені в Балансі (Звіті 

про фінансовий стан) на кінець звітного періоду. 
Вихідні дані 
Інформацію про запаси підприємства на кінець звітного року наведено 

в табл. 1.2.2. 
Таблиця 1.2.2 

Запаси підприємства на кінець звітного року 
 

Найменування 
запасів 

Первісна 
вартість, грн 

Чиста вартість 
реалізації, грн 

Нижча 
оцінка 

А 160 000 155 000 155 000 
Б 145 000 152 000 145 000 

Разом 305 000 307 000 300 000 
 

Завдання 1.2.9 
Зміст завдання 
Визначити метод обліку довгострокових фінансових інвестицій у 

підприємства-інвестора і балансову вартість цих інвестицій на 31.12.20Х1 р. 
Вихідні дані 
У січні 20Х1 р. підприємство придбало 25 000 простих акцій із 50 000 

випущених емітентом. Було сплачено по 1 грн за акцію. Підприємство-
емітент у фінансових звітах за 20Х1 р. показало чистий прибуток у 
розмірі 10 000 грн (інших змін у капіталі не було). 31 грудня 20Х1 р. 
підприємство-емітент оголосило дивіденди по 0,2 грн за акцію. 

Завдання 1.2.10 
Зміст завдання 
Визначити суму забезпечення на гарантійне обслуговування і вказати, 

де вона відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан) та у Звіті про 
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 
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Вихідні дані 

Підприємство реалізує годинники та здійснює їх гарантійне 

обслуговування протягом двох років. Витрати на гарантійне обслуго-

вування, із досвіду попередніх років, становлять близько 3 % чистого 

доходу від реалізованих годинників. Протягом 20Х1 р. чистий дохід від 

реалізації годинників становив 400 000 грн. 

Завдання 1.2.11 
Зміст завдання 

Визначити суму зобов’язання за векселем станом на 31.12.20Х1 р. і 

вказати, за якою статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан) вона буде 

відображена. 

Вихідні дані 

01.09.20Х1 р. підприємство видало вексель номінальною вартістю 

50 000 грн під 10 % річних. Вексель підлягає погашенню 31.03.20Х2 р. 

Завдання 1.2.12 
Зміст завдання 

Визначити вартість продажу облігацій, здійснити розрахунок 

амортизації дисконту за зобов’язаннями по облігаціях за 20Х1 р., 

визначити, як ця інформація буде відображена в Балансі (Звіті про 

фінансовий стан). 

Вихідні дані 

Підприємство-емітент 02.01.20Х1 р. здійснило випуск та продаж 

облігацій (із дисконтом) номінальною вартістю 130 000 грн. Номінальна 

ставка відсотка по облігаціях – 10 %. Ринкова ставка – 15 %. Термін 

погашення – 4 роки. 

Фактор дисконту теперішньої вартості відсотків – 2,85498; фактор 

дисконту теперішньої вартості основного платежу – 0,57175. Виплата 

відсотків здійснюється один раз на рік 31.12.20Х1 р. 

Завдання 1.2.13 
Зміст завдання 

Визначити вартість продажу облігацій, здійснити розрахунок 

амортизації премії за зобов’язаннями по облігаціях за 20Х1 р., визначити, 

як ця інформація буде відображена в Балансі (Звіті про фінансовий стан). 

Вихідні дані 

Підприємство-емітент 02.01.20Х1 р. здійснило випуск та продаж 

облігацій (із премією) номінальною вартістю 150 000 грн. Номінальна 

ставка відсотка по облігаціях – 12 %. Ринкова ставка – 9 %. Термін 

погашення – 4 роки. 

Фактор дисконту теперішньої вартості відсотків – 3,23972; фактор 

дисконту теперішньої вартості основного платежу – 0,70843. Виплата 

відсотків здійснюється один раз на рік – 31.12.20Х1 р. 
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Завдання 1.2.14 
Зміст завдання 

Згідно з наведеними даними заповнити Баланс (Звіт про фінансовий 

стан) підприємства станом на 31.12.20Х1 р. 

Вихідні дані 

Інформацію про залишки господарських засобів та джерел їх формування 

станом на 31.12.20Х1 р. наведено в табл. 1.2.3. 

Таблиця 1.2.3 

Залишки господарських засобів та джерел їх формування 

станом на 31.12.20Х1 р. 
 

№ з/п Рахунки Сума, грн 

1 Сальдо за рахунком 10 21 000 

2 Сальдо за рахунком 111 6 200 

3 Сальдо за рахунком 12 19 000 

4 Сальдо за рахунком 131 15 000 

5 Сальдо за рахунком 142 – 

6 Сальдо за рахунком 201 6 200 

7 Сальдо за рахунком 207 1 000 

8 Сальдо за рахунком 23 – 

9 Сальдо за рахунком 26 4 000 

10 Сальдо за рахунком 28 800 

11 Сальдо за рахунком 301 60 

12 Сальдо за рахунком 311 80 

13 Сальдо за рахунком 312 2 940 

14 Сальдо за рахунком 34 1 000 

15 Сальдо за рахунком 371 – 

16 Сальдо за рахунком 372 50 

17 Сальдо за рахунком 39 – 

18 Сальдо за рахунком 40 37 030 

19 Сальдо за рахунком 42 – 

20 Сальдо за рахунком 441 – 

21 Сальдо за рахунком 442 2 300 

22 Сальдо за рахунком 501 1 100 

23 Сальдо за рахунком 51 – 

24 Сальдо за рахунком 601 1 500 

25 Сальдо за рахунком 661 3 400 

26 Сальдо за рахунком 685 2 000 

 

Завдання 1.2.15 
Зміст завдання 

Здійснити класифікацію засобів машинобудівного заводу за їхнім 

складом та розміщенням, а також за джерелами їх формування. Скласти 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства. 
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Вихідні дані 

Інформацію про засоби підприємства та джерела їх утворення на 

кінець звітного року наведено в табл. 1.2.4. 

Таблиця 1.2.4 

Засоби підприємства та джерела їх утворення на кінець звітного року 
 

№ 

з/п 
Найменування засобів та їх джерел 

Сума, 

тис. грн 

1 2 3 

1 Вантажні машини 500 

2 Залізо покрівельне 14 

3 Нарахована заробітна плата персоналу 31 

4 Електрообладнання 563 

5 Заборгованість експедитора за підзвітними сумами 5 

6 Дооцінка необоротних активів 24 

7 Торф 16 

8 
Суми претензій до постачальників за неповне відвантаження 

палива 
28 

9 Заборгованість орендодавцю за орендовані основні засоби 400 

10 Будівля складу 300 

11 Кошти на поточному рахунку 52 

12 Хімічні реактиви 4 

13 Вагони 484 

14 Заборгованість за ЄСВ 216 

15 
Заборгованість інструментальному заводу за отримані 

універсальні інструменти 
421 

16 Спеціальний одяг та взуття 20 

17 Естакада 244 

18 Заборгованість перед бюджетом зі сплати податків 15 

19 Резерв сумнівних боргів 24 

20 
Деталі силового обладнання, виготовлені допоміжним 

виробництвом для реалізації 
3 131 

21 Грошові кошти на валютному рахунку 53 

22 Нараховані дивіденди акціонерам 68 

23 
Векселі, отримані від авіаційного заводу за відвантажене 

обладнання 
24 

24 Орендна плата, отримана наперед 40 

25 Статутний капітал 2 700 

26 Патент на промисловий зразок 600 

27 
Витрати на передплату науково-технічних видань на наступний 

рік 
51 

28 
Оброблювальні центри, що підлягають установленню та 

монтажу 
1 500 

29 Ліцензія на торговельну марку 360 

30 Емісійний дохід 10 
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Закінчення табл. 1.2.4 
 

1 2 3 

31 Обладнання, яке випускається заводом, на зборці 80 

32 Металеві вироби 11 

33 Заборгованість по відрахуванням у бюджет 32 

34 Кредит банку під придбання основних матеріалів 264 

35 Державні облігації на 5 років 50 

36 Грошові кошти, тимчасово позичені підприємству «Орбіта» 45 

37 
Бюджетні кошти, отримані на проведення наукових досліджень 

та розробок 
102 

38 Комп’ютери 400 

39 Прибуток звітного року 1 000 

40 Заборгованість по сплаті ПДФО з персоналу 28 

41 Резерв на майбутнє проведення ремонтів 31 

42 Збиток минулих років 10 

43 
Заборгованість страховій компанії за платежами по 

страхуванню виробничого майна 
51 

44 Депонована заробітна плата 19 

45 Резервний капітал 150 

46 Амортизація нематеріальних активів 15 

47 Заборгованість хімічного підприємства за надане йому обладнання 120 

48 
Аванс, що перерахований ремонтній установі по майбутньому 

ремонту будівлі складу 
20 

49 
Плата батьків за утримання дітей у дитячих садках, які 

належать підприємству 
44 

50 Сплачені путівки в санаторій для робітників 50 

51 Позики, надані робітникам на житлове будівництво 20 
 

Завдання 1.2.16 
Зміст завдання 

Скласти Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства станом на 

31 грудня 20Х1 р. згідно з НП(С)БО. 

Вихідні дані 

Перед складанням Балансу (Звіту про фінансовий стан) бухгалтер 

зробив групування господарських засобів підприємства за складом та 

джерелами їх утворення, яке наведено в табл. 1.2.5. 

Таблиця 1.2.5 

Засоби підприємства та джерела їх утворення станом 

на 31 грудня 20Х1 р. 
 

Засоби підприємства Джерела утворення засобів підприємства 

Стаття Сума, грн Стаття Сума, грн 

1 2 3 4 

Необоротні активи – 

матеріальні 
432 000 

Короткострокові 

зобов’язання 
242 000 
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Закінчення табл. 1.2.5 
 

1 2 3 4 

Обладнання 110 000 
Торговельна кредиторська 

заборгованість 
140 000 

мінус: накопичена 

амортизація 
(40 000) 

Резерв сумнівної 

дебіторської заборгованості 
8 000 

Верстати 22 000 Дивіденди до сплати 35 000 

Земля і споруди 

 
400 000 

Зобов’язання з податку 

на прибуток 
42 000 

мінус: накопичена 

амортизація 
(150 000) Податок на додану вартість 17 000 

Земля 90 000   

Оборотні активи 495 000 Довгострокові зобов’язання 650 000 

Торговельна 

дебіторська 

заборгованість 

175 000 Довгострокові облігації 500 000 

Грошові кошти 80 000 
Резерв непередбачених 

збитків 
150 000 

Запаси 220 000 Зобов’язання, усього 892 000 

Державні цінні 

папери 
20 000   

Необоротні активи – 

нематеріальні  
146 000 

Випущений акціонерний 

капітал 
150 000 

Гудвіл 80 000 Чистий прибуток 90 000 

Інвестиції 40 000 Дивіденди сплачені (20 000) 

Патенти 26 000 Нерозподілений прибуток 123 000 

Витрати майбутніх 

періодів 
162 000 Капітал, усього 343 000 

Аванси дилерам 60 000   

Адміністративні 

витрати 
12 000   

Передплачена оренда 15 000   

Інші витрати 75 000   

Активи, усього 1 235 000 
Зобов’язання та капітал, 

усього 
1 235 000 

 

Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [42], [44], [45], [47], [48]. 
 

 

 

Тема 1.3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 

Мета заняття – з’ясувати зміст, будову і порядок подання доходів та 

витрат у Звіті про фінансові результати; набути практичних навичок щодо 
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формування показників Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – звіт про 

доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. 

Мета складання Звіту про фінансові результати – надання 

користувачам повної, правдивої й неупередженої інформації про доходи, 

витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний 

період. 

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). 

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного 

капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – дохід 

(виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежі 

від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих 

знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за 

договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і 

зборів. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 

виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або 

собівартість реалізованих товарів. 

Інші операційні доходи – суми інших доходів від операційної 

діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від 

операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; 

дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних 

рахунках у банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім 

фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, 

та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, 

одержані штрафи, пені, неустойки тощо. 

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, пов’язані з 

управлінням та обслуговуванням підприємства. 

Витрати на збут – витрати підприємства, пов’язані з реалізацією 

продукції (товарів), – витрати на утримання підрозділів, що займаються 

збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. 

Інші операційні витрати – собівартість реалізованих виробничих 

запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи 
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вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми 

списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення 

запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні 

(фінансові) санкції; відрахування для забезпечення наступних 

операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі 

операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до 

собівартості продукції (товарів, робіт, послуг). 

Дохід від участі в капіталі – дохід, отриманий від інвестицій в 

асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться 

методом участі в капіталі. 

Інші фінансові доходи – дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані 

від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом 

участі в капіталі). 

Інші доходи – дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від 

неопераційних курсових різниць; дохід підприємств (крім тих, основною 

діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни Балансової 

вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою 

вартістю, та інші доходи, які виникають у процесі господарської 

діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. 

Фінансові витрати – витрати на проценти та інші витрати 

підприємства, пов’язані з запозиченнями (крім фінансових витрат, які 

включаються до собівартості кваліфікаційних активів). 

Втрати від участі в капіталі – збиток від інвестицій в асоційовані, 

дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в 

капіталі. 

Інші витрати – собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати 

від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових 

інвестицій та необоротних активів; витрати підприємств (крім тих, 

основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни 

Балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за 

справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі 

господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з 

операційною діяльністю підприємства. 

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду 

внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін 

капіталу за рахунок операцій із власниками). 

Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до 

фінансових результатів підприємства. 

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання 

якого були здійснені ці витрати. 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати. 
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Контрольні питання 

1. Обґрунтуйте мету складання Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід). 

2. З яких розділів складається Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) підприємств України? Охарактеризуйте зміст і 

призначення кожного розділу. 

3. Які інформаційні зв’язки між статтями Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) та планом рахунків бухгалтер-

ського обліку? 

4. Охарактеризуйте основні елементи Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід). 

5. Розкрийте критерії визнання доходів та витрат у Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 

6. Як класифікується діяльність підприємства з метою складання 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 

7. Як досягається зіставність показників прибутковості акцій, 

наведених у фінансовій звітності за декілька років? 

8. Назвіть та поясніть принципи визнання доходів і витрат. 

9. На підставі яких даних складається розділ І «Фінансові 

результати» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)? 

10. Розкрийте методику складання розділу І «Фінансові результати» 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

11. Охарактеризуйте зміст розділу ІІ «Сукупний дохід» Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

12. За якими даними бухгалтерського обліку складається розділ ІІ 

«Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід)? 

13. Висвітліть методику складання розділу ІІ «Сукупний дохід» Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

14. З якою метою встановлюється класифікація елементів операційних 

витрат? 

15. Розкрийте методику складання розділу ІІІ «Елементи операційних 

витрат» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

16. Перелічіть основні кроки з розрахунку показників прибутковості 

акцій. 

17. Опишіть методику розрахунку показника чистого прибутку на 

одну просту акцію. 

18. Розкрийте методику розрахунку скоригованого показника чистого 

прибутку на одну просту акцію. 

19. Розкрийте послідовність розрахунку валового прибутку (збитку) 

та визначення чистого прибутку (збитку) підприємства. 
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20. Висвітліть порядок складання розділу ІV «Розрахунок показників 

прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід). 

21. Назвіть вимоги до порядку подання та складу статей Звіту про 

прибутки та збитки в міжнародних стандартах фінансової звітності. 

 

Тестові завдання 

1. Згідно з принципом відповідності, дохід від реалізації продукції 

відображається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 

дохід) одночасно з: 

а) виробничою собівартістю реалізованої продукції, збільшеною на 

суму адміністративних витрат і витрат на збут; 

б) виробничою собівартістю реалізованої продукції, зменшеною на 

суму адміністративних витрат і витрат на збут; 

в) виробничою собівартістю реалізованої продукції, збільшеною на 

нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні 

виробничі витрати; 

г) витратами на виробництво та продаж продукції, скоригованими на 

зміну залишків незавершеного виробництва та готової продукції. 

2. Втрати від знецінення запасів з метою складання Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) включаються до складу: 

а) інших операційних витрат; 

б) собівартості реалізованої продукції; 

в) адміністративних витрат; 

г) витрат на збут. 

3. Підставою для визнання доходів від продажу продукції (товарів), 

згідно з П(С)БО 15 «Доходи», є момент: 

а) відвантаження товарів покупцю; 

б) отримання авансу від покупця; 

в) отримання грошових коштів від покупця за відвантажену ним 

раніше продукцію; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. У статті «Чистий дохід від реалізації продукції» відображається: 

а) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням 

наданих знижок і податків; 

б) дохід від реалізації продукції, товарів або послуг, без вирахування 

наданих знижок, але з урахуванням податків із продажу; 

в) дохід від реалізації продукції, товарів або послуг без вирахування 

наданих знижок, повернених товарів та податків; 

г) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без 

вирахування непрямих податків. 
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5. Витрати включаються до Звіту про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід) на підставі принципу: 

а) економічності; 

б) доцільності; 

в) нарахування та відповідності доходів і витрат; 

г) автономності. 

6. Стаття «Інші фінансові доходи» не включає: 

а) дивіденди одержані; 

б) відшкодування раніше списаних активів; 

в) плата за фінансовим лізингом; 

г) відсотки отримані. 

7. У статті «Інший сукупний дохід» (ряд. 2445) Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) відображається: 

а) збільшення власного капіталу за рахунок дооцінки основних засобів; 

б) збільшення додаткового капіталу за рахунок курсових різниць; 

в) збільшення власного капіталу за рахунок дооцінки фінансових 

активів; 

г) збільшення власного капіталу за рахунок безоплатно отриманих 

необоротних активів. 

8. У статтях розділу ІІ «Сукупний дохід» наводяться дані щодо 

збільшення або зменшення власного капіталу за рахунок: 

а) дооцінки основних засобів і нематеріальних активів; 

б) переоцінки основних засобів і нематеріальних активів; 

в) переоцінки основних засобів та інших активів; 

г) переоцінки запасів. 

9. Собівартість реалізованих основних засобів із метою складання 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) включається 

до складу: 

а) інших операційних витрат; 

б) собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 

в) інших витрат; 

г) адміністративних витрат. 

10. Суми, які підлягають виплаті за користування кредитами та 

позиками, включаються до складу: 

а) фінансових витрат; 

б) інших витрат; 

в) інших витрат операційної діяльності; 

г) адміністративних витрат. 

11. Сума одержаних дивідендів у Звіті про фінансові результати 

(Звіті про сукупний дохід) включається до складу: 

а) доходів від участі в капіталі; 

б) інших фінансових доходів; 
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в) інших доходів; 
г) інших операційних доходів. 
12. Під час оцінки базисного показника прибутку на акцію до 

розрахунку береться: 
а) кількість простих акцій в обігу на кінець звітного року; 
б) кількість усіх акцій в обігу на кінець звітного року; 
в) середньозважена кількість простих акцій в обігу; 
г) середньозважена кількість простих акцій в обігу, збільшена на 

середньозважену кількість простих акцій, які можуть бути отримані в 
результаті конвертації привілейованих акцій. 

13. Відсотки за користування короткостроковим банківським кредитом 
відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 
дохід) за статтею: 

а) втрати від участі в капіталі; 
б) фінансові витрати; 
в) інші операційні витрати; 
г) інші витрати. 
14. Під час оцінки розбавленого показника прибутку на акцію до 

розрахунку береться: 
а) прибуток підприємства до оподаткування за звітний рік; 
б) чистий прибуток підприємства за звітний рік; 
в) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить 

власникам простих акцій; 
г) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить 

власникам простих акцій, збільшений на суму дивідендів за 
привілейованими акціями, які можуть бути конвертовані в прості акції. 

15. Якщо підприємство веде облік витрат із використанням рахунків 
класу 9, то сума господарської операції за проводкою Д-т рах. 92 
К-т рах. 372 буде відображена у Звіті про фінансові результати (Звіті 
про сукупний дохід) у рядку: 

а) ряд. 2500 «Матеріальні витрати»; 
б) ряд. 2505 «Витрати на оплату праці»; 
в) ряд. 2520 «Інші операційні витрати»; 
г) не буде відображена в жодному з рядків. 
16. При організації обліку витрат із використанням рахунків класів 8 та 

9 за ряд. 2520 «Інші операційні витрати» буде відображено суму: 
а) дебетового обороту за рахунком 94; 
б) дебетового обороту за рахунком 84; 
в) кредитового обороту за рахунком 74; 
г) дебетового обороту за рахунком 92. 
17. Якщо підприємство веде облік витрат із використанням рахунків 

класу 9, то проводка Д-т рах. 943 К-т рах. 203 буде відображена в рядку: 
а) ряд. 2500 «Матеріальні витрати»; 
б) ряд. 2505 «Витрати на оплату праці»; 
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в) ряд. 2520 «Інші операційні витрати»; 

г) не буде відображена в жодному з рядків. 

18. За звітний період було реалізовано товарів на суму 48 000 грн, 

у т. ч. ПДВ 8 000 грн (при придбанні цього товару було сплачено 

36 000 грн, у т. ч. ПДВ – 6 000 грн). Крім того, були реалізовані 

основні засоби на суму 72 000 грн, у т. ч. ПДВ – 12 000 грн (первісна 

вартість реалізованих об’єктів – 160 000 грн, сума нарахованого зносу – 

20 000 грн): 

а) прибуток – 30 000 грн; 

б) прибуток – 10 000 грн; 

в) прибуток – 40 000 грн; 

г) збиток – 80 000 грн. 

19. 01.01.20Х1 р. підприємством сплачено 2 400 грн за передплату 

періодичної преси на наступний рік. Витрати за 1 квартал 20Х1 р. 

будуть відображені у звіті про фінансові результати так: 

а) 2 400 грн – адміністративні витрати (ряд. 2130); 

б) 600 грн – адміністративні витрати (ряд. 2130); 

в) 2 400 грн – інші операційні витрати (ряд. 2180); 

г) 600 грн – інші операційні витрати (ряд. 2180). 

20. При використанні рахунків класу 9 для обліку витрат сума 

господарської операції згідно з проводкою Д-т рах. 976 К-т рах. 10 буде 

відображена у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

у рядку: 

а) ряд. 2500 «Матеріальні витрати»; 

б) ряд. 2515 «Амортизація»; 

в) ряд. 2520 «Інші операційні витрати»; 

г) не буде відображена в жодному з рядків. 

21. Підприємство отримало від замовника аванс у сумі 6 000 грн за 

продукцію ціною 20 грн за одиницю, собівартість якої – 18 грн, а 

відвантажило в звітному періоді 250 од. продукції. Показники Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) становлять: 

а) ряд. 2000 – 5 000 грн, ряд. 2050 – 4 500 грн; 

б) ряд. 2000 – 0 грн, ряд. 2050 – 0 грн; 

в) ряд. 2000 – 6 000 грн, ряд. 2050 – 0 грн; 

г) ряд. 2000 – 6 000 грн, ряд. 2050 – 5 400 грн. 

22. Підприємство відвантажило протягом року готової продукції на 

суму 12 000 грн, у т. ч. ПДВ – 2 000 грн, але протягом року було 

повернуто цієї продукції на суму 6 000 грн, у т. ч. ПДВ – 1 000 грн. У 

зв’язку з цим за ряд. 2000 Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) буде відображена сума: 

а) 10 000 грн; 

б) 5 000 грн; 
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в) 7 000 грн; 

г) 11 000 грн. 

23. Якщо підприємство відвантажило готової продукції на 24 000 грн, 

у т. ч. ПДВ – 4 000 грн, але після відвантаження надано знижку на суму 

1 800 грн, то у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

за ряд. 2000 буде відображено суму: 

а) 20 000 грн; 

б) 24 000 грн; 

в) 22 200 грн; 

г) 18 200 грн. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.3.1 
Зміст завдання 

На основі наведеного переліку доходів підприємства визначити суму 

іншого операційного доходу. 

Вихідні дані 

Перелік доходів, отриманих підприємством у звітному році: 

‒ 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; 

‒ дохід від безоплатно одержаних необоротних активів – 30 000 грн. 

Завдання 1.3.2 
Зміст завдання 

Визначити, за яким рядком і в якому розмірі наведені витрати будуть 

відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

підприємства за підсумками І кварталу 20Х1 р. 

Вихідні дані 

Підприємство станом на 01.01.20Х1 р. сплатило 2 400 грн за передплату 

періодичної преси на наступний рік. 

Завдання 1.3.3 
Зміст завдання 

Визначити, за якою статтею Звіту про фінансові результати 

підприємством будуть відображені зазначені дивіденди. 

Вихідні дані 

Підприємство отримало дивіденди по акціях, які воно обліковує і 

відображає у звітності як поточні фінансові інвестиції. 
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Завдання 1.3.4 

Зміст завдання 

Визначити показники та скласти розділ І «Фінансові результати» Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

Вихідні дані 

На склад оприбутковано 200 виробів. Дебетовий оборот за рахунком 26 

«Готова продукція» – 200 000 грн. Продано 150 виробів за ціною 1 400 грн 

за одиницю (з ПДВ). Підприємство не має залишків незавершеного 

виробництва на кінець року. У звітному періоді витрати і доходи 

підприємства від іншої операційної, фінансової та інвестиційної 

діяльності склали: 

‒ витрати на сигналізацію – 3 800 грн; 

‒ заробітна плата менеджерів з реалізації готової продукції – 

11 300 грн; 

‒ витрати на відправлення запрошення акціонерам на загальні збори – 

2 100 грн; 

‒ заробітна плата офісних працівників підприємства – 57 300 грн; 

‒ від’ємна курсова різниця з експорту готової продукції – 1 200 грн; 

‒ виручка від реалізації МШП – 5 000 грн; 

‒ збиток від акцій асоційованого підприємства – 3 380 грн; 

‒ дивіденди одержані – 6 000 грн; 

‒ дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості за 

придбані цінні папери – 2 000 грн; 

‒ залишкова вартість безкоштовно переданого виробничого інвентарю – 

473 грн. 

Завдання 1.3.5 

Зміст завдання 

Визначити витрати (дохід) із податку на прибуток, які будуть 

відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). 

Вихідні дані 

Прибуток, розрахований як об’єкт оподаткування в податковій 

декларації, становить 220 000 грн і перевищує обліковий прибуток, 

розрахований за даними Звіту про фінансові результати, на 160 000 грн, з 

яких 120 000 грн – тимчасові різниці. Ставка податку на прибуток – 18 %. 

Завдання 1.3.6 

Зміст завдання 

Визначити фінансовий результат від операційної діяльності. 

Вихідні дані 

За звітний період було реалізовано товарів на суму 48 000 грн, 

у т. ч. ПДВ – 8 000 грн. При придбанні цього товару було сплачено 
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36 000 грн, у т. ч. ПДВ – 6 000 грн. Крім того, були реалізовані основні 

засоби на суму 72 000 грн, у т. ч. ПДВ – 12 000 грн (первісна вартість 

реалізованих основних засобів – 160 000 грн, сума нарахованого зносу – 

20 000 грн). 

Завдання 1.3.7 
Зміст завдання 

Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування (ряд. 2290 Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід)). 

Вихідні дані 

1. У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні 

сертифікати на суму 20 000 грн, за якими за 2 місяці звітного року 

нараховано дохід за ставкою 50 % річних. 

2. Реалізовано основних засобів на суму 4 800 грн у т. ч. ПДВ – 

800 грн. 

3. У звітному році підприємство отримало короткостроковий кредит у 

банку в сумі 300 000 грн під 60 % річних на 6 місяців. 

Завдання 1.3.8 
Зміст завдання 

Визначити собівартість реалізованої продукції (ряд. 2050) і суму 

валового прибутку (ряд. 2090) у Звіті про фінансові результати (Звіті про 

сукупний дохід). 

Вихідні дані 

Інформацію про витрати на виробництво за звітний період та залишки 

готової продукції підприємства наведено в табл. 1.3.1. 

Таблиця 1.3.1 

Витрати на виробництво та залишки 

готової продукції підприємства 
 

Показник Сума, тис. грн 

1. Залишок готової продукції на 01.01.20Х1 р. 400 

2. Незавершене виробництво на 01.01.20Х1 р. 50 

3. Витрати на виробництво за звітний період:  

– прямі матеріальні витрати 200 

– прямі витрати на оплату праці 100 

– інші прямі витрати 120 

– загальновиробничі втрати 250 

4. Незавершене виробництво на 31.12.20Х1 р. 70 

5. Собівартість виготовленої продукції ? 

6. Залишок готової продукції на 31.12.20Х1 р. 300 

7. Собівартість реалізованої продукції ? 

8. Дохід від реалізації продукції, у т. ч. ПДВ 800 
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Завдання 1.3.9 
Зміст завдання 

Скласти Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – 

розділ І «Фінансові результати» та розділ ІІІ «Елементи операційних витрат». 

Вихідні дані 

Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний рік наведена 

в табл. 1.3.2. 

Таблиця 1.3.2 

Доходи і витрати підприємства за звітний рік 
 

№ з/п Показники  Сума, тис. грн 

1 Вартість реалізованої продукції (з ПДВ) 89 

2 Заробітна плата основних виробничих робітників 49 

3 Заробітна плата персоналу управління цехами 30 

4 
Заробітна плата адміністративного персоналу 

підприємства 
45 

5 
Нарахування на заробітну плату – на соціальні 

заходи (37 %) 
? 

6 Собівартість витрачених матеріалів 8 

7 Амортизація основних засобів 6 

8 Дохід від безоплатно одержаних основних засобів 4 

9 Дивіденди одержані 5 

10 Визнані штрафи, пені, неустойки 2 

11 Сумнівні та безнадійні борги 1 

12 Витрати на рекламу 2 
 

Завдання 1.3.10 
Зміст завдання 

Визначити скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію (ряд. 2615 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)). 

Вихідні дані 

1. Чистий прибуток за 20Х1 р. – 3 000 000 грн; 

2. Середньозважена кількість акцій за 20Х1 р. – 1 550 шт.; 

3. Кількість 10 %-х облігацій, які можна конвертувати в прості акції – 

100 шт.; 

4. Вартість облігацій, які можна конвертувати – 1 000 грн; 

5. Умови конвертації – 10 облігацій конвертуються в 2 прості акції. 

Завдання 1.3.11 
Зміст завдання 

Визначити чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (ряд. 2610 

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)). 

Вихідні дані 

Чистий прибуток звітного періоду становить 5 000 грн. Після дати 

балансу були оголошені дивіденди: 1 грн на одну просту акцію, яка 
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знаходиться в обігу; 20 грн на одну привілейовану акцію, яких випущено 

та знаходиться в обігу в кількості 100 шт. 

Інформацію про прості акції підприємства, які знаходяться в обігу 

протягом 20Х1 р., наведено в табл. 1.3.3. 

Таблиця 1.3.3 

Інформація про прості акції підприємства 
 

Дата 

Зміст 

господарської 

операції 

Вилучені 

звичайні 

акції 

Придбані 

акції 

власної 

емісії 

Акції в обігу 

після 

здійснення 

операцій 

01.01.20Х1 р. 

Кількість акцій на 

початок звітного 

періоду 

500 – 500 

31.05.20Х1 р. 
Випуск нових акцій 

за грошові кошти 
500 – 1 000 

01.12.20Х1 р. 

Придбання власних 

акцій за грошові 

кошти 

– 200 800 

31.12.20Х1 р. 
Кількість акцій на 

кінець звітного періоду 
1 000 200 800 

 

Завдання 1.3.12 
Зміст завдання 

Розрахувати середньорічну кількість простих акцій (ряд. 2610 розділу IV 

«Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід)). 

Вихідні дані 

Інформацію про прості акції ПАТ за звітний рік наведено в табл. 1.3.4. 

 

Таблиця 1.3.4 

Прості акції ПАТ  
 

Дата 
Випущено 

(з оплатою грошовими коштам) 

Викуплено, 

шт. 

Перебуває 

в обігу, шт. 

01.01.20Х1 р.   1 700 

31.05.20Х1 р. 800 (оплата надійшла 15.06.20Х1 р.)  2 500 

01.12.20Х1 р.  500 2 000 

01.01.20Х2 р. 2 000 (оплата надійшла 23.03.20Х2 р.) 800 4 000 

 

Завдання 1.3.13 

Зміст завдання 

Визначити показники розділу IV «Розрахунок показників прибутковості 

акцій» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 
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Вихідні дані 
Інформацію про фінансові результати діяльності ПАТ та рух його 

простих акцій протягом 20Х1 р. наведено в табл. 1.3.5. Статутом ПАТ не 
передбачений випуск привілейованих акцій. 

Таблиця 1.3.5 

Фінансові результати діяльності ПАТ та рух його простих акцій 
 

Показники Сума 

Чистий прибуток звітного періоду, грн 4 000 

Прості акції в обігу, шт.:  

на 1 січня 900 

випущені 1 лютого 100 

викуплені 1 вересня 200 

на 31 грудня 800 
 

Завдання 1.3.10 
Зміст завдання 
Скласти Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – 

розділ І «Фінансові результати» та розділ IV «Розрахунок показників 
прибутковості акцій». 

Вихідні дані 
Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний рік та його 

акції наведено в табл. 1.3.6 та 1.3.7. 
Таблиця 1.3.6 

Доходи і витрати підприємства за звітний період 
 

№ з/п Показники  Сума 

1 2 3 

1 Готова продукція підприємства за звітний період, шт. 620 

2 
Витрати на виробництво продукції (залишків незавершеного 
виробництва на кінець року немає), грн 

62 000 

3 Відвантажено готової продукції покупцям, шт. 200 

4 Ціна реалізації з ПДВ, грн 240 

5 
Витрати на виготовлення зразків із раціоналізаторських 
пропозицій, грн 

600 

6 Витрати на сигналізацію, грн 380 

7 Заробітна плата менеджерів із реалізації готової продукції, грн 1 180 

8 
Витрати на відправлення запрошення акціонерам на загальні збори, 
грн 

210 

9 Від’ємна курсова різниця з експорту готової продукції, грн 120 

10 
Винагорода за фінансову оренду будівлі санаторію, отримана 
підприємством, грн 

1 240 

11 
Надходження в касу від комірника для відшкодування крадіжки 
товарів, грн 

825 

12 Виручка від реалізації спеціальних інструментів, грн 1 000 

13 Збитки від списання безнадійної заборгованості покупців, грн 673 
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Закінчення табл. 1.3.6 
 

1 2 3 

14 Збиток від акцій асоційованого підприємства, грн 338 

15 Нараховані дивіденди до одержання, грн 600 

16 
Дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості за 
придбані цінні папери, грн 

2 000 

17 
Залишкова вартість безкоштовно переданого виробничого 
інвентарю, грн 

473 

18 
Штрафні санкції, сплачені за порушення податкового 
законодавства, грн 

314 

19 
Сума нарахованої амортизації із безкоштовно отриманого 
легкового автомобіля, грн 

515 

20 Збитки від уцінки будівлі складу готової продукції, грн 847 

21 Заробітна плата офісних працівників підприємства, грн 5 730 

22 Витрати на пакування готової продукції, грн 324 

23 Виручка від реалізації сировини, грн 1 350 

24 Собівартість реалізованої сировини, грн 890 

25 Відсотки за банківськими кредитами сплачені, грн 335 

26 Амортизація будівлі складу сировини та матеріалів, грн 367 

27 Знос будинку відпочинку, який перебуває на Балансі підприємства, грн 417 

 
Таблиця 1.3.7 

Інформація про акції підприємства 
 

№ 
з/п 

Показники Сума 

1 Кількість привілейованих акцій, що знаходиться в обігу, шт 200 

2 
Дивіденди, грн: 

на одну просту акцію 
на одну привілейовану акцію 

 
5 
30 

3 

Прості акції в обігу, шт.: 
на 1 січня 
випущені 1 лютого 
випущені 1 вересня 
на 31 грудня 

 
900 
100 
200 
800 

4 Кількість 15 % облігацій, які можна конвертувати в прості акції, шт. 200 

5 Вартість облігацій, які можна конвертувати, грн 2 000 

6 Умови конвертації: 10 облігацій конвертується в 2 прості акції × 
 

Завдання 1.3.11 
Зміст завдання 
Скласти Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – 

розділ І «Фінансові результати» та розділ IV «Розрахунок показників 
прибутковості акцій». 

Вихідні дані 
Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний рік та його 

акції наведено в табл. 1.3.8 та 1.3.9. 
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Таблиця 1.3.8 

Доходи і витрати підприємства за звітний період 
 

№ з/п Показники Сума 

1 Готова продукція підприємства за звітний період, шт. 300 

2 
Витрати на виробництво продукції (залишків незавершеного 
виробництва на кінець року немає), грн 

48 000 

3 Відвантажено готової продукції покупцям, шт. 264 

4 Ціна реалізації з ПДВ, грн 250 

5 Витрати на пакування готової продукції, грн 300 

6 Позитивна курсова різниця з імпорту виробничого обладнання, грн 157 

7 Знос будинку відпочинку підприємства, грн 217 

8 Отримані відсотки за облігаціями, грн 1 520 

9 
Дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості 
за придбане обладнання, грн 

2 100 

10 Відсотки за банківськими кредитами, грн 400 

11 Збитки від уцінки будівлі складу сировини та матеріалів, грн 620 

12 
Штрафи, отримані за порушення терміну поставки 
матеріалів, грн 

1 263 

13 
Витрати від нарахування ПДВ на залишкову вартість 
ліквідованого обладнання, грн 

608 

14 Утримання офісних працівників підприємства, грн 6 000 

15 Амортизація офісу підприємства, грн 400 

16 
Матеріальна допомога робітникам виробничих підрозділів 
підприємства, грн 

1 800 

17 Прибуток від акцій дочірнього підприємства, грн 585 

18 Збитки від нестачі матеріалів на складі, грн 480 

19 Виручка від реалізації виробничого обладнання, грн 1 350 

20 Собівартість реалізованого виробничого обладнання, грн 880 

21 Плата за послуги банка (розрахунково-касове обслуговування), грн 80 

22 Виручка від реалізації іноземної валюти, грн 1 300 

23 Собівартість реалізованої іноземної валюти, грн 970 

24 Витрати на реєстрацію акцій підприємства, грн 200 

25 Витрати на підвищення кваліфікації робітників підприємства, грн 2 000 

26 Витрати на дослідження ризику збуту готової продукції, грн 2 150 

27 Винагорода за передачу в оренду (оперативну) будинку відпочинку, грн 1 000 

28 Нараховані дивіденди до одержання, грн 1 510 
 

Таблиця 1.3.9 

Інформація про акції підприємства 
 

№ з/п Показники  Сума 

1 2 3 

1 Кількість привілейованих акцій, що знаходиться в обігу 100 

2 
Дивіденди, грн: 

на одну просту акцію 
на одну привілейовану акцію 

 
3 
25 
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Закінчення табл. 1.3.9 
 

1 2 3 

3 

Прості акції в обігу, шт.: 

на 1 січня 

випущені 1 березня 

випущені 1 жовтня 

на 31 грудня 

 

1 000 

200 

100 

1 100 

4 Кількість 20 % облігацій, які можна конвертувати в прості акції 100 

5 Вартість облігацій, які можна конвертувати, грн 2 000 

6 
Умови конвертації: 10 облігацій конвертується в одну просту 

акцію 
× 

 

Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [14], [42], [44], [45], [47], [48]. 
 

 

 

Тема 1.4. Звіт про рух грошових коштів 
 

Мета заняття – з’ясувати зміст, структуру і порядок відображення 

грошових потоків у Звіті про рух грошових коштів; набути практичних 

навичок щодо формування показників Звіту про рух грошових коштів на 

базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і 

вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Мета складання Звіту про рух грошових коштів – надання 

користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої 

інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх 

еквівалентах за звітний період. 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або 

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

створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також 

інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і 

складу власного та позикового капіталів підприємства; 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних 

активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною 

еквівалентів грошових коштів. 

Грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та 

депозити до запитання. 
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Еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові високо-

ліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми 

грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному 

пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є 

грошовим зобов’язанням емітента. 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошей 

та їхніх еквівалентів. 

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошей та їхніх 

еквівалентів. 

Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів – метод, 

згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 

надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. 

Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів (рух 

грошових коштів від операційної діяльності) – метод, згідно з яким 

прибуток чи збиток коригується відповідно до впливу операцій 

негрошового характеру, будь-яких відстрочок або нарахувань минулих чи 

майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо операційної 

діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов’язаних із 

грошовими потоками від інвестиційної чи фінансової діяльності. 

 

Контрольні питання 

1. З якою метою складається Звіт про рух грошових коштів? 

2. Дайте характеристику структурі Звіту про рух грошових коштів. 

3. У розрізі яких видів діяльності відображаються у Звіті про рух 

грошових коштів грошові потоки? 

4. Визначте склад операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 

підприємства. 

5. Які господарські операції обумовлюють надходження та витрачання 

коштів за операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства? 

6. Назвіть основні етапи процесу складання Звіту про рух грошових 

коштів. 

7. На підставі яких даних складається Звіт про рух грошових коштів? 

8. Розкрийте методику визначення чистого руху коштів у результаті 

операційної діяльності за непрямим методом. 

9. У чому полягає сутність прямого методу представлення інформації у 

Звіті про рух грошових коштів? 

10. Як визначається чистий рух коштів у результаті інвестиційної 

діяльності та фінансової діяльності? 

11. Які операції не включаються до Звіту про рух грошових коштів? 

12. Розкрийте інформаційні зв’язки між Балансом, Звітом про 

фінансові результати та Звітом про рух грошових коштів. 



С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега 

 

52 

13. Які висуваються вимоги щодо визначення формату Звіту про рух 
грошових коштів у Міжнародних стандартах фінансової звітності? 

14. Як враховується вплив зміни валютних курсів при складанні Звіту 
про рух грошових коштів? 
 

Тестові завдання 
1. Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів полягає в: 
а) коригуванні прибутку від звичайної діяльності на зміни залишків 

запасів, операційної дебіторської і кредиторської заборгованості; 
б) коригуванні суми залишку грошових коштів на початок періоду; 
в) коригуванні прибутку від звичайної діяльності в разі зміни 

облікової політики; 
г) правильна відповідь відсутня. 
2. До руху грошових коштів від операційної діяльності належить: 
а) виплати з каси заробітної плати; 
б) виплата дивідендів та процентів; 
в) отримання дивідендів та процентів; 
г) отриманих позик та кредитів. 
3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності відображають такі 

операції: 
а) виплати з каси заробітної плати; 
б) придбання за грошові кошти акцій; 
в) виплата дивідендів та процентів; 
г) отримання дивідендів та процентів; 
4. Придбання підприємством довгострокових фінансових інвестицій з 

оплатою грошовими коштами буде відображено у Звіті про рух грошових 
коштів у складі розділу: 

а) Рух коштів від операційної діяльності; 
б) Рух коштів від інвестиційної діяльності; 
в) Рух коштів від фінансової діяльності; 
г) не відображається у Звіті про рух грошових коштів. 
5. Надходження коштів від дебіторів за реалізовану готову продукцію 

належить до грошових потоків від: 
а) операційної діяльності; 
б) інвестиційної діяльності; 
в) фінансової діяльності; 
г) не відображається у Звіті про рух грошових коштів. 
6. Якщо підприємство здійснює торгівлю транспортними засобами і ця 

діяльність є однією з основних, що зафіксовано в статутних документах, 
доходи та витрати з їх реалізації будуть відображені у складі: 

а) основної діяльності; 
б) іншої операційної діяльності; 
в) інвестиційної діяльності; 
г) фінансової діяльності. 
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7. Нереалізовані прибутки та збитки від змін у курсі обміну валют 

будуть відображені у Звіті про рух грошових коштів: 

а) як рух грошових коштів від операційної діяльності; 

б) ніяк, оскільки нереалізовані прибутки та збитки від змін у курсі 

обміну валют не є рухом грошових коштів; 

в) окремо від руху грошових коштів від операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності з метою узгодження залишку грошових коштів 

на початок і кінець звітного періоду; 

г) як рух грошових коштів від фінансової діяльності. 

8. Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є: 

а) надходження від продажу продукції; 

б) отримання позики в грошовій формі; 

в) оплата за придбані довгострокові облігації; 

г) жоден із наведених. 

9. Згідно з непрямим методом, чистий рух грошових коштів від 

операційної діяльності визначається шляхом коригування: 

а) залишків на статтях Балансу; 

б) залишків на статтях Звіту про власний капітал; 

в) фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування; 

г) фінансового результату від звичайної діяльності після оподаткування. 

10. Придбання підприємством довгострокових фінансових інвестицій 

з оплатою грошовими коштами буде відображене у Звіті про рух 

грошових коштів у складі руху коштів від: 

а) основної діяльності; 

б) інвестиційної діяльності; 

в) фінансової діяльності; 

г) іншої операційної діяльності. 

11. Вхідний грошовий потік – це: 

а) величина надходжень грошових коштів за звітний період; 

б) чистий приплив грошових коштів за звітний період; 

в) величина витрачання грошових коштів за звітний період; 

г) чистий відплив грошових коштів за звітний період. 

12. Вихідний грошовий потік – це: 

а) величина надходжень грошових коштів за звітний період; 

б) чистий приплив грошових коштів за звітний період; 

в) величина витрачання грошових коштів за звітний період; 

г) чистий відплив грошових коштів за звітний період. 

13. Подання грошового потоку в результаті операційної діяльності у 

Звіті про рух грошових коштів прямим методом базується на: 

а) відображенні грошової виручки на основі дебетових і кредитових 

оборотів за рахунками обліку грошових коштів; 
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б) відображенні нарахованої виручки, скоригованої на зміну залишків 

дебіторської заборгованості покупців; 

в) відображенні розрахованого чистого прибутку (збитку), скоригованого 

на зміну залишків дебіторської заборгованості покупців, кредиторської 

заборгованості постачальників та величини запасів; 

г) а, б. 

14. Залучення грошових коштів на довгостроковий період відображається 

у Звіті про рух грошових коштів у складі: 

а) операційної діяльності; 

б) фінансової діяльності; 

в) інвестиційної діяльності; 

г) не відображається. 

15. Підприємство в листопаді 20Х1 р. отримало аванс від замовника 

за продукцію, що буде вироблена і відвантажена протягом 1 півріччя 

20Х2 р. Яким чином ця операція буде відбита у фінансовій звітності за 

20Х1 р.? 

а) як витрати майбутніх періодів у Балансі; 

б) як надходження грошових коштів від фінансової діяльності у Звіті 

про рух грошових коштів; 

в) як поточні зобов’язання в Балансі; 

г) буде розкрита в примітках як така, що не має відношення до 

звітного періоду. 

16. Прибуток ПАТ від звичайної діяльності до оподаткування 20Х1 р. 

становив 150 000 грн. Протягом року залишок запасів ПАТ зменшився на 

30 000 грн, а кредиторська заборгованість збільшилася на 30 000 грн. 

Амортизація необоротних активів становила 50 000 грн. Чисті грошові 

надходження від операційної діяльності становили (грн): 

а) 210 000; 

б) 150 000; 

в) 200 000; 

г) 260 000. 

17. Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок звітного 

року становив 20 000 грн. Чистий рух грошових коштів за рік становив: 

від операційної діяльності – 600 000 грн; від інвестиційної діяльності – 

200 000 грн; від фінансової діяльності 300 000 грн. Збитки від курсових 

різниць, що виникли внаслідок перерахунку залишку коштів в іноземній 

валюті на кінець звітного року дорівнюють 6 000 грн. Визначити залишок 

грошових коштів та їх еквівалентів на кінець звітного року: 

а) 720 000 грн; 

б) 714 000 грн; 

в) 700 000 грн; 

г) 814 000 грн. 
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18. Прибуток до оподаткування у Звіті про фінансові результати 

становив 15 000 грн. За рік залишок товарних запасів зменшився на 

2 000 грн, а дебіторська заборгованість зросла на 3 000 грн. Як ці зміни 

будуть враховані під час визначення чистого руху грошових коштів від 

операційної діяльності непрямим методом: 

а) прибуток зросте на 2 000 грн; 

б) прибуток зменшиться на 1 000 грн; 

в) прибуток зросте на 5 000 грн; 

г) не вплинуть. 

19. 01.09.20Х1 р. ПАТ отримало позику 100 000 грн під 60 % річних на 

4 місяці. Станом на 31 грудня 20Х1 р. ПАТ розрахувалося за відсотками, 

але не повернуло основну суму позики. Як ці операції вплинули на рух 

грошових коштів у 20Х1 р.: 

а) чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становив 

20 000 грн; 

б) чистий рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності 

становив 20 000 грн; 

в) чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності становив 

80 000 грн; 

г) чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становив 

60 000 грн. 

20. Підприємство придбало основні засоби в обмін на запаси, справедлива 

вартість яких на дату обміну дорівнювала 4 000 грн, і додатково 

сплатило 2 500 грн. У Звіті про рух грошових коштів буде відображено: 

а) витрачання грошових коштів на операційну діяльність – 2 500 грн; 

б) надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності – 

2 500 грн; 

в) витрачання грошових коштів на інвестиційну діяльність – 

2 500 грн; 

г) витрачання грошових коштів на фінансову діяльність – 6 500 грн. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.4.1 
Зміст завдання 

Здійснити класифікацію наведених операцій у розрізі «Надходження 

грошових коштів за операційною діяльністю» та «Видатки грошових 

коштів за операційною діяльністю», обґрунтувати послідовність дій. 

Вихідні дані 

Підприємство має такі фактичні грошові операції: 

‒ надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг); 

‒ виплати грошових коштів за договорами страхування; 
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‒ придбання за грошові кошти товарів, сировини, матеріалів та послуг; 

‒ надходження грошових коштів за договорами страхування; 

‒ надходження грошових коштів у вигляді доходів від авторських 

прав, роялті, комісійних; 

‒ перерахування грошових коштів на сплату податку на прибуток 

(якщо він не ототожнюється з фінансовою/інвестиційною діяльністю), 

інших податків та обов’язкових зборів та платежів. 

Завдання 1.4.2 
Зміст завдання 

Визначити рух коштів від операційної діяльності за непрямим методом 

і заповнити розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» 

Звіту про рух грошових коштів. 

Вихідні дані 

Прибуток підприємства від звичайної діяльності до оподаткування 

становить 5 000 000 грн, амортизація у звітному періоді – 800 000 грн, 

зменшення забезпечень – 90 000 грн, збиток від нереалізованих курсових 

різниць – 20 000 грн, прибуток від неопераційної діяльності – 150 000 грн. 

Завдання 1.4.5 
Зміст завдання 

Скласти Звіт про рух грошових коштів із застосуванням прямого методу. 

Вихідні дані 

Залишок коштів на рахунку підприємства на 01.01.20Х1 р. становив 

110 000 грн. Протягом 20Х1 р. були здійснені операції, наведені в табл. 1.4.1. 
 

Таблиця 1.4.1 

Господарські операції підприємства в 20Х1 р. 
 

№ 

з/п 
Змістоперації 

Сума, 

тис. грн 

1 Придбані товари (запасів на 1 січня 20Х1 р. не було) 1 700 

2 
Реалізовані товари у кредит (собівартість реалізованих товарів 

1 600 000 грн) 
3 200 

3 Надійшло від покупців 3 000 

4 Перераховано постачальникам за придбані товари 1 650 

5 Виплачена зарплата 400 

6 Сплачені проценти 22 

7 Нарахована амортизація основних засобів 90 

8 Оплачені різні витрати обігу (оренда, опалення тощо) 200 

9 Нарахований податок на прибуток 80 

10 Придбане та оплачене устаткування 870 

11 Отримана позика 220 

12 Сплачений податок на прибуток 70 

13 Виплачені дивіденди 78 

14 Сплачені товари, які пошкоджені 10 
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Завдання 1.4.4 
Зміст завдання 

Визначити рух коштів від операційної діяльності за непрямим методом 

і заповнити розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» 

Звіту про рух грошових коштів. 

Вихідні дані 

Згідно з даними бухгалтерського обліку, за звітний період отримано 

чистий дохід від реалізації продукції в сумі 600 000 грн, собівартість 

реалізованої продукції склала 100 200 грн, адміністративні витрати – 

112 000 грн, інші операційні витрати – 9 000 грн; нараховано амортизацію 

необоротних активів – 13 900 грн; сплачено податок на прибуток у сумі 

83 640 грн; придбані основні засоби на суу 90 000 грн, довгострокові 

інвестиції – на суму 4 000 грн; реалізовані нематеріальні активи 

на суму 15 000 грн, сплачені дивіденди грошовими коштами в сумі 

151 260 грн. 

Залишки по рахунках бухгалтерського обліку наведено в табл. 1.4.2. 
 

Таблиця 1.4.2 

Залишки по рахункам бухгалтерського обліку 
 

№ 

з/п 
Показник 

Сума, тис. грн 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 Нематеріальні активи (первісна вартість) 75,0 60,0 

2 Знос нематеріальних активів 12,5 8,4 

3 Довгострокові фінансові інвестиції 9,0 13,0 

4 Векселі одержані 21,2 14,8 

5 Основні засоби (первісна вартість) 360,0 450,0 

6 Знос основних засобів 72,0 90,0 

7 Товари 0,5 – 

8 
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
11,2 18,6 

9 Виробничі запаси 105,0 135,0 

10 Готова продукція 44,6 64,6 

11 
Дебіторська заборгованість за 

виданими авансами 
76,8 80,8 

12 Грошові кошти в національній валюті 15,2 63,0 

13 Незавершене виробництво 43,3 23,6 

14 Статутний капітал 470,0 470,0 

15 Неоплачений капітал (120,0) – 

16 Векселі видані 5,4 9,8 

17 Короткостроковий кредит банку 12,0 12,0 

18 Нерозподілений прибуток  271,3 315,2 

19 
Поточна кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 
38,6 18,0 
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Завдання 1.4.5 
Зміст завдання 

Скласти Звіт про рух грошових коштів із застосуванням прямого 

методу. 

Вихідні дані 

Залишок коштів на рахунку підприємства на 1 січня 20Х1 р. становив 

8 694 000 грн, у касі – 9 500 грн. Протягом 20Х1 р. було здійснено 

операції, наведені в табл. 1.4.3. 

Таблиця 1.4.3 

Господарські операції підприємства у 20Х1 р. 
 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 
Оплачено рахунок постачальника за придбаний вантажний 

автомобіль (у т. ч. ПДВ) 
144 000 

2 
Оплачені додаткові витрати на державну реєстрацію 

вантажного автомобіля 
3 000 

3 
Надійшли кошти від покупця в оплату за реалізований автокар 

(у т. ч. ПДВ) 
13 200 

4 

Надійшли кошти від покупця в оплату за відвантажену йому 

готову продукцію в попередньому звітному періоді (у т. ч. 

ПДВ) 

210 000 

5 
Придбано 1 000 акцій ПАТ «Віза» вартістю 15 грн кожна. 

Оплачено винагороду комісіонеру за посередницькі послуги  

? 

750 

6 
По акціях ПАТ «Віза» нараховано й отримані дивіденди в 

розмірі 0,8 грн на одну акцію 
? 

7 Придбано облігації ПАТ «Чайка»  52 000 

8 Оплачено рахунок за одержані сировину й матеріали 50 000  

9 Надійшли кошти від покупців у передплату готової продукції  3 675 000 

10 

Оплачено з поточною рахунку розрахунково-платіжні 

документи постачальників і транспортних організацій:  

– за одержані основні засоби 

– за модернізацію і ремонт основних засобів 

– за одержані нематеріальні активи 

– за одержані запаси 

 

 

168 240 

2 760 

30 000 

115 000 

11 
Погашено заборгованість перед бюджетом за податками й 

обов’язковими платежами  
470 000 

12 
Видано вексель постачальнику за раніше поставлені запаси 

терміном на 50 днів під 15 % річних 
99 000 

13 

Сплачені з поточного рахунку зобов’язання: 

– нараховані відсотки 

– за орендними платежами 

– поточна частина зобов’язання за довгостроковою позикою 

– зобов’язання за короткостроковою позикою 

 

30 900 

4 600 

62 500 

29 500 
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Закінчення табл. 1.4.3 
 

1 2 3 

14 

Оприбутковані в касу грошові кошти, одержані з поточного 

рахунку підприємства для виплати робітникам і службовцям 

заробітної плати за поточний період 

370 000 

15 

Виплачено з каси підприємства робітникам і службовцям: 

– основної і додаткової заробітної плати 

– нарахованих одноразових премій 

– допомоги по тимчасовій непрацездатності 

– депонованої зарплати нарахованих за попередній період 

 

253 000 

75 000 

16 000 

26 000 

16 

Списано кошти з поточного рахунку на суму збільшення 

коштів у касі для виплати заробітної плати за першу половину 

поточного періоду працівникам підприємства 

250 000 

17 
Виплачена з каси підприємства робітникам і службовцям 

зарплата за першу половину поточного періоду 
247 000 

18 

Сплачені внески (відрахування) із загальнодержавного 

обов’язкового соціального страхування до суми заробітної 

плати працівників за час перебування у відпустці за 

встановленими ставками (37 %)  

12 950 

19 

Із суми заробітної плати, нарахованої працівникам, здійснено 

такі утримання: 

– податку з доходу фізичної особи 

– відрахування із загальнодержавного обов’язкового 

соціального страхування 

– утримань за виконавчими документами (аліменти) 

 

 

83 895 

23 402 

 

5 203 

20 Оплачено за доставку готової продукції перевізникам  14 400 
 

Завдання 1.4.6 
Зміст завдання 

Скласти Звіт про рух грошових коштів підприємства непрямим методом. 

Вихідні дані 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства «Вега» наведено в табл. 1.4.4, 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – у табл. 1.4.5. 
 

Таблиця 1.4.4 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду, 

тис. грн 

На кінець 

звітного 

періоду, 

тис. грн 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

 

1000 11 11 

первісна вартість 1001 16 16 

накопичена амортизація 1002 5 5 
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Продовження табл. 1.4.4 
 

1 2 3 4 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 156 268 

Основні засоби 1010 1 218 1 137 

первісна вартість 1011 1 818 1 857 

знос 1012 600 720 

Інвестиційна нерухомість 1015 – – 

Довгострокові біологічні активи 1020 – – 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств 

1030 20 

 

– 

40 

 

– 

інші фінансові інвестиції 1035 – – 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 – – 

Відстрочені податкові активи 1045 – – 

Інші необоротні активи 1090 – – 

Усього за розділом I 1095 1 405 1 455 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 

 

305 

 

339 

Поточні біологічні активи 1110 
 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 189 244 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 
1130 – – 

із бюджетом 1135 20 5 

у т. ч. з податку на прибуток 1136 10  

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 35 13 

Поточні фінансові інвестиції  1160 – – 

Гроші та їх еквіваленти  1165 116 171 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 – 

Інші оборотні активи  1190 – – 

Усього за розділом II  1195 666 772 

III. Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття 
1200 – – 

Баланс 1300 2 071 2 227 

Пасив    

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400 

 

1 200 

 

1 200 

Капітал у дооцінках 1405 5 5 

Додатковий капітал 1410 360 412 

Резервний капітал 1415 16 20 
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Закінчення табл. 1.4.4 
 

1 2 3 4 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 120 436 

Неоплачений капітал 1425 (   ) (   ) 

Вилучений капітал 1430 (   ) (15) 

Усього за розділом I 1495 1 701 2 058 

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

 
1500 

 
– – 

Довгострокові кредити банків 1510 25 – 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 – – 

Довгострокові забезпечення 1520 – – 

Цільове фінансування 1525 – – 

Усього за розділом II 1595 25 – 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків 

 
1600 

 
50 

 
25 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  1610 – – 

товари, роботи, послуги 1615 149 66 

розрахунками з бюджетом 1620 62 32 

у т. ч. з податку на прибуток 1621 – 12 

розрахунками зі страхування 1625 6 4 

розрахунками з оплати праці 1630 18 10 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 

1640 20 8 

Поточні забезпечення 1660 15 10 

Доходи майбутніх періодів 1665 – – 

Інші поточні зобов’язання 1690 25 14 

Усього за розділом IІІ 1695 345 169 

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

1700 – – 

Баланс 1900 2 071 2 227 

 

Таблиця 1.4.5 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), тис. грн 
 

Стаття 
Код 

рядка 

За 

звітний 

період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Фінансові результати 

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

2000 3 000 – 
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Закінчення табл. 1.4.5 
 

1 2 3 4 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

2050 (1 750) (–) 

Валовий: 
прибуток 2090 

 
1 250 

– 

збиток 2095 (–) (–) 

Інші операційні доходи 2120 36 – 

Адміністративні витрати 2130 (580) (–) 

Витрати на збут 2150 (154) (–) 

Інші операційні витрати 2180 (69) (–) 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: 

прибуток 2190 483 – 

збиток 2195 (–) (–) 

Дохід від участі в капіталі 2200 25 – 

Інші фінансові доходи 2220 – – 

Інші доходи 2240 20 – 

Фінансові витрати 2250 (15) (–) 

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

Інші витрати 2270 (13) (–) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 500 – 

збиток 2295 (–) (–) 

Витрати (дохід) із податку на прибуток 2300 (180)  

Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування  2305 

– – 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 

 
320 

– 

збиток 2355 (–) (–) 

III. Елементи операційних витрат 

Матеріальні затрати 2500 1 538 – 

Витрати на оплату праці 2505 673 – 

Відрахування на соціальні заходи 2510 249 – 

Амортизація 2515 121 – 

Інші операційні витрати 2520 71 – 

Разом 2550 2 652 – 

 

Примітки до річної фінансової звітності (витяг) 
1. Підприємство «Вега» володіє 25 % акцій фірми «Омега». Інвестиції 

обліковуються за методом участі в капіталі. Фірма «Омега» отримала 
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прибуток на суму 100 000 грн, нарахувала й перерахувала дивіденди 
підприємству «Вега» на суму 5 000 грн. Підприємство «Вега» збільшило 
вартість своїх фінансових інвестицій, отримало дохід від участі в капіталі 
на суму 25 000 грн і зменшило вартість фінансових інвестицій на суму 
отриманих дивідендів. 

2. У звітному періоді було оголошено дивіденди на суму 8 000 грн і 
виплачено на суму 20 000 грн (10 000 грн – грошовими коштами та 
10 000 грн – товарно-матеріальними цінностями). 

3. Підприємство веде будівництво філії в районному центрі. Для цього 
використовуються як підрядна будівельна організація, розрахунки з якою 
здійснюються грошовими коштами, так і власні сили. За звітний період 
загальна сума коштів, перерахована підрядникам, склала 95 000 грн, 
передано на будівництво матеріали на суму 8 000 грн, нараховано 
заробітну плату будівельникам – 3 000 грн, нарахування на заробітну 
плату – 1 000 грн. 

4. У звітному періоді МШП із терміном служби понад 1 рік переведено 
до складу інших необоротних матеріальних активів на загальну суму 
5 000 грн. 

5. Розшифровка статті «Інші операційні доходи» (ряд. 2120 Звіту про 
фінансові результати): 

‒ дохід від реалізації оборотних активів – 22 000 грн; 
‒ дохід від операційній оренді основних засобів – 10 000 грн; 
‒ дохід від операційної курсової різниці – 4 000 грн (у т. ч. від 

перерахунку грошових коштів на валютному рахунку – 1 000 грн). 
6. За звітний період підприємство «Вега» погасило довгостроковий 

кредит на суму 25 000 грн, короткостроковий – на суму 50 000 грн і 
отримало новий короткостроковий кредит на суму 25 000 грн. 

7. Дані про розрахунки з бюджетом за звітний період наведено в 
табл. 1.4.6. 

Таблиця 1.4.6 
Розрахунки підприємства з бюджетом за звітний період 

 

Найменування 
платежу 

Сальдо 
на початок 

періоду 
Нараховано Перераховано 

Сальдо 
на кінець 
періоду 

дебет кредит дебет кредит 

Податок на 
прибуток, тис. грн 

10 – 180 158 – 12 

ПДВ, тис. грн 10 – 720 690 – 20 

Інші, тис. грн – 62 50 117 5 – 

Разом, тис. грн 20 62 950 1 029 5 32 
 

8. За звітний період викуплено акції власної емісії на загальну суму 
15 000 грн. 

 
Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [42], [44], [45], [47], [48]. 
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Тема 1.5. Звіт про власний капітал 

 
Мета заняття – з’ясувати зміст, структуру і порядок відображення операцій 

із власним капіталом; набути практичних навичок щодо формування 
показників Звіту про власний капітал на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 
Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 
Мета складання Звіту про власний капітал – надання користувачам 

фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про 
зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Зареєстрований (пайовий) капітал – зафіксована в установчих документах 
сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також 
пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства. 

Капітал у дооцінках – сума дооцінки необоротних активів і фінансових 
інструментів. 

Додатковий капітал – емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу 
акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість 
безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено 
засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
відображаються у складі власного капіталу та інші складові додаткового 
капіталу. 

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного 
законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого 
прибутку підприємства. 

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за 
внесками до статутного капіталу. 

Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або 
часток, викуплених товариством у його учасників. 

 

Контрольні питання 
1. Якою є мета складання Звіту про власний капітал? 
2. Дайте характеристику структурі Звіту про власний капітал. 
3. Дайте визначення зареєстрованому капіталу. 
4. Укажіть основні способи збільшення статутного капіталу. Як ці 

зміни відображаються в звіті? 
5. Яким чином може здійснюватися зменшення статутного капіталу 

та який порядок його відображення у Звіті про власний капітал? 
6. Що таке додатковий капітал та резервний капітал? 
7. Які фактори впливають на величину додаткового капіталу і як ці 

зміни відображаються у Звіті про власний капітал? 
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8. Під впливом яких операцій може здійснюватись зміна емісійного 
доходу у Звіті про власний капітал? 

9. Які вимоги встановлено до розміру та порядку формування 
резервного капіталу? 

10. Дайте характеристику капіталу в дооцінках. Визначте фактори, 
які впливають на його величину. 

11. Що таке нерозподілений прибуток? З якою метою він може 
використовуватися? Як це відображається у Звіті про власний капітал? 

12. Дайте визначення неоплаченому капіталу. Як впливає неоплачений 
капітал на загальну величину власного капіталу у Звіті про власний капітал? 

13. В яких випадках відбувається вилучення капіталу? Як ці операції 
відображаються у Звіті про власний капітал? 

14. Яким чином відображаються у Звіті про власний капітал 
господарські операції, пов’язані з безоплатним отриманням необоротних 
активів? 

15. На які показники Звіту про власний капітал впливає нарахування 
дивідендів? 

16. Яким чином операції, пов’язані з викупом акцій та їх 
анулюванням, відображаються у Звіті про власний капітал? 

17. Розкрийте методику складання Звіту про власний капітал. 
18. Укажіть джерела інформації про основні складові власного 

капіталу, необхідні для заповнення Звіту про власний капітал. 
19. Яким чином коригується сума власного капіталу при зміні 

облікової політики та виправленні помилок минулих років? 
20. Наведіть приклади господарських операцій підприємства, які 

зумовлюють збільшення або зменшення складових елементів власного 
капіталу підприємства. 

 

Тестові завдання 
1. Сума власного капіталу, відображена у Звіті про власний капітал, 

показує: 
а) облікову вартість активів підприємства, які належать йому, за 

правом власності; 
б) облікову вартість прав власників; 
в) ринкову вартість активів підприємства, які належать йому за 

правом власності; 
г) ринкову вартість прав власників. 
2. Залишок зареєстрованого капіталу на початок звітного періоду у 

Звіті про власний капітал дорівнює: 
а) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за 

придбані ними акції товариства; 
б) сумарній номінальній вартості випущених та оплачених акцій 

товариства; 
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в) сумарній вартості активів підприємства; 

г) сумарній вартості основних засобів підприємства. 

3. Сума за статтею «Неоплачений капітал» у Звіті про власний 

капітал: 

а) збільшує загальну суму власного капіталу; 

б) зменшує загальну суму власного капіталу; 

в) не впливає на суму власного капіталу; 

г) правильна відповідь відсутня. 

4. Результат від переоцінки об’єктів основних засобів впливає на 

показники Звіту про власний капітал: 

а) статутний капітал підприємства; 

б) додатковий капітал; 

в) нерозподілений прибуток; 

г) капіталу в дооцінках. 

5. Збільшення номіналу випущених акцій призводить до: 

а) збільшення розміру статутного капіталу; 

б) збільшення розміру нерозподіленого прибутку; 

в) збільшення розміру додаткового вкладеного капіталу; 

г) не змінює загальну оцінку власного капіталу. 

6. До складу власного капіталу входять: 

а) запаси та основні засоби; 

б) зобов’язання та нерозподілений прибуток; 

в) статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток; 

г) статутний капітал, додатковий капітал, чистий прибуток. 

7. Основними напрямами використання резервного капіталу, які 

передбачені звітом про власний капітал, є: 

а) виплата дивідендів по привілейованих акціях; 

б) покриття збитків звітного періоду; 

в) поповнення додаткового капіталу; 

г) покриття витрат із гарантованого обслуговування покупців. 

8. Розмір резервного капіталу АТ повинен бути не менше ніж: 

а) 5 % від чистого прибутку; 

б) 10 % від розміру статутного капіталу; 

в) 25 % від розміру статутного капіталу; 

г) 5 % від розміру статутного капіталу. 

9. До основних джерел збільшення статутного капіталу акціонерної 

компанії в Україні належать: 

а) додаткові внески акціонерів; 

б) обмін облігацій на акції; 

в) суми дооцінки основних засобів товариства; 

г) правильна відповідь відсутня. 
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10. Чи призводить викуп акцій до зміни величини статутного капіталу? 

а) не призводить; 

б) призводить у розмірі їхньої ринкової вартості; 

в) призводить у розмірі їхньої номінальної вартості; 

г) правильна відповідь відсутня. 

11. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійсню-

ється шляхом: 

а) випуску нових акцій; 

б) обміну облігацій на акції; 

в) дооцінки основних засобів; 

г) усі відповіді правильні. 

12. З якими показниками інших форм фінансової звітності збігаються 

підсумки Звіту про власний капітал: 

а) розділ ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності» Звіту 

про рух грошових коштів; 

б) розділ І «Власний капітал» пасиву Балансу; 

в) розділ І «Необоротні активи» активу Балансу; 

г) жодна з наведених позицій. 

13. Який показник Звіту про власний капітал підлягає коригуванню в 

разі зміни облікової політики: 

а) статутний капітал; 

б) додатковий капітал; 

в) капітал у дооцінках; 

г) нерозподілений прибуток (непокритий збиток). 

14. Анулювання викуплених акцій, коли ціна викупу більша за номінальну 

вартість акцій, впливає на величину додаткового капіталу так: 

а) емісійний дохід збільшується на суму перевищення ціни викупу 

над номінальною вартістю; 

б) емісійний дохід зменшується на суму перевищення ціни викупу над 

номінальною вартістю; 

в) емісійний дохід залишається без змін; 

г) не впливає взагалі. 

15. Підприємство «А» на своєму Балансі має довгострокові фінансові 

вкладення в підприємство «Б», які обліковуються за методом участі в 

капіталі. За підсумками звітного року підприємство «Б» отримало 

чистий прибуток – 30 000 грн. Яким чином ці результати будуть 

відображені у Звіті про власний капітал підприємства «А», якщо його 

частка у статутному капіталі підприємства «Б» становить 25 %: 

а) за статтею «Нерозподілений прибуток» – 7 500 грн; 

б) за статтею «Інший додатковий капітал» – 7 500 грн; 

в) за статтею «Статутний капітал» – 7 500 грн; 

г) операція не буде відображена в цьому звіті. 
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16. Підприємство 01.07.20Х1 р. отримало безкоштовно меблі 
справедливою вартістю 60 000 грн. Керівництво підприємства оцінило 
строк їх корисного використання – 6 років, ліквідаційну вартість – 
10 000 грн. У Звіті про власний капітал унаслідок її операції за 20Х1 р. 
будуть відображені: 

а) дохід від безкоштовно отриманих активів – 60 000 грн; 
б) збільшення додаткового капіталу – 60 000 грн; 
в) витрати на амортизацію меблів – 8 300 грн; 
г) збільшення додаткового капіталу – на 50 000 грн. 
17. Якщо за підсумками року 5 % чистого прибутку, сума якого склала 

100 000 грн, було перераховано до резервного капіталу, то сума власного 
капіталу підприємства внаслідок цієї операції: 

а) не змінилася; 
б) збільшилася на 5 000 грн; 
в) зменшилася на 5 000 грн; 
г) збільшилася на 10 000 грн. 
18. У Звіті про власний капітал за статтею «Капітал у дооцінках» на 

початок звітного року відображено залишок дооцінки необоротних 
активів на суму 20 000 грн. Протягом року балансова вартість цих 
необоротних активів знизилась на 9 000 грн. Крім того, у звітному 
році були оприбутковані безкоштовно отримані основні засоби за 
справедливою вартістю 3 000 грн. На кінець звітного року сума за цією 
статтею: 

а) збільшиться на 3 000 грн; 
б) зменшиться на 9 000 грн; 
в) зменшиться на 6 000 грн; 
г) не зміниться внаслідок цих операцій. 
19. У Балансі підприємства на 31.12.20Х1 р. за статтею «Капітал у 

дооцінках» відображено дооцінку основних засобів у сумі 15 000 грн. 
Якщо на 31.12.20Х1 р. переоцінка основних засобів зменшила їхню 
балансову вартість на 16 000 грн, то власний капітал на цю дату: 

а) зменшиться на 16 000 грн; 
б) зменшиться на 15 000 грн; 
в) зменшиться на 1 000 грн; 
г) не зміниться. 
20. Загальними зборами ПАТ прийняте рішення про анулювання 

5 000 простих акцій номінальною вартістю 1 грн, які були викуплені в 
попередньому році за курсовою вартістю 2 грн 30 коп. У Звіті про 
власний капітал величина емісійного доходу: 

а) зменшиться на 6 500 грн; 
б) зменшиться на 5 000 грн; 
в) зменшиться на 11 500 грн; 
г) збільшиться на 6 500 грн. 
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Практичні ситуації 

Завдання 1.5.1 

Зміст завдання 

Визначити, яким чином зазначена операція буде відображена у Звіті 

про власний капітал за 20Х1 р. 

Вихідні дані 

Підприємство отримало безкоштовно меблі справедливою вартістю 

40 000 грн. Керівництво підприємства оцінило строк їх корисного 

використання 6 років, ліквідаційну вартість – 4 000 грн. 

Завдання 1.5.2 

Зміст завдання 

Визначити величину зміни капіталу в дооцінках. 

Вихідні дані 

У Звіті про власний капітал за статтею «Капітал у дооцінках» на 

початок звітного року відображено 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 

було оприбутковано безкоштовно отримані основні засоби за справедливою 

вартістю 3 000 грн. 

Завдання 1.5.3 

Зміст завдання 

Скласти Звіт про власний капітал за 20Х1 р. 

Вихідні дані 

Акціонерне товариство було засновано 1 березня 20Х1 р. У статуті 

передбачено статутний капітал у кількості 100 000 простих акцій 

номіналом 20 грн кожна. Реалізація акцій відбулася так: 

– 74 000 акцій за ціною 20 грн за акцію; 

‒ 25 000 акцій за ціною 22 грн за акцію; 

‒ 1 000 акцій за ціною 24 грн за акцію. 

За підсумками діяльності в 20Х1 р. акціонерне товариство отримало 

чистий прибуток – 10 000 грн. 

Завдання 1.5.4 

Зміст завдання 

Скласти Звіт про власний капітал підприємства за 20Х1 р. 

Вихідні дані 

Господарські операції за грудень 20Х1 р. наведено в табл. 1.5.1. 
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Таблиця 1.5.1 

Господарські операції за грудень 20Х1 р. 
 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Сума, 

грн 

1 

Зареєстровано статутний капітал ПАТ «Березень» у сумі 

190 000 грн, у складі якого: 

‒ прості акції 175 000 шт. номінальною вартістю 1,0 грн 

‒ привілейовані акції 12 000 шт. номінальною вартістю 1,25 грн 

 

 

175 000 

15 000 

2 

Засновники внесли в обмін на 38 000 простих і 8 000 

привілейованих акцій до статутного капіталу ПАТ «Березень»: 

‒ акції іншого підприємства 

‒ матеріали 

‒ грошові кошти на поточний рахунок 

 

 

14 500 

2 300 

9 200 

3 

На поточний рахунок надійшли кошти від продажу: 

‒ простих акцій 137 000 шт. за ціною 1,2 грн 

‒ привілейованих акцій 4 000 шт. за ціною 1,5 грн 

 

164 400 

6 000 
 

Завдання 1.5.5 
Зміст завдання 

Скласти Звіт про власний капітал підприємства за 20Х1 р. 

Вихідні дані 

Балансові дані станом на 31.12.20Х0 р. наведено в табл. 1.5.2. 
 

Таблиця 1.5.2 

Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.20Х0 р. 
 

Статті Балансу Сума, тис. грн 

Зареєстрований капітал  1 727 

Капітал у дооцінках 150 

Додатковий капітал 593 

Резервний капітал 440 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 50 

Вилучений капітал – 

Неоплачений капітал – 

Разом за І розділом 2 960 
 

Господарські операції за 20Х1 р., що вплинули на величину і 

структуру власного капіталу, наведено в табл. 1.5.3. 

Таблиця 1.5.3 

Господарські операції за 20Х1 р. 
 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 
У лютому 20Х1 р. було виявлено помилку в нарахуванні 

амортизації у 20Х0 р., що зменшила величину чистого прибутку 

 

20 000 
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Закінчення табл. 1.5.3 
 

1 2 3 

2 У квітні 20Х1 р. надійшов благодійний внесок 10 000 

3 

У травні 20Х1 р. підприємство викупило власні акції, а в червні 

повністю їх анулювало (ціна викупу акцій – 1 грн, номінальна 

вартість акції – 0,5 грн) 

 

 

150 000 

4 Чистий прибуток за 20Х1 р.  40 000 

5 Спрямовано на поповнення резервного капіталу  3 000 

6 

За підсумками 20Х1 р. оголошені дивіденди на: 

‒ привілейовані акції 

‒ прості акції  

 

2 000 

68 000 

7 У серпні було здійснено дооцінку основних засобів  8 000 
 

Завдання 1.5.6 
Зміст завдання 

Скласти Звіт про власний капітал підприємства за 20Х1 р. 

Вихідні дані 

Балансові дані станом на 31.12.20Х0 р. наведено в табл. 1.5.4. 
 

Таблиця 1.5.4 

Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.20Х0 р. 
 

Статті Балансу Сума, тис. грн 

Зареєстрований капітал  12 500 

Капітал у дооцінках 1 700 

Додатковий капітал 2 350 

Резервний капітал 3 500 

Вилучений капітал – 

Неоплачений капітал – 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 270 

Разом за І розділом 20 320 

 

Господарські операції за 20Х1 р., що вплинули на величину і 

структуру власного капіталу, наведено в табл. 1.5.5. 

Таблиця 1.5.5 

Господарські операції за 20Х1 р., 

що спричинили зміну власного капіталу 
 

№ 

з/п 
Зміст операції 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 
У березні 20Х1 р. підприємством було виявлено помилку, у 

результаті якої було завищено суму чистого прибутку 
5 000 

2 У квітні 20Х1 р. було здійснено дооцінку нематеріальних активів 80 000 
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Закінчення табл. 1.5.5 
 

1 2 3 

3 Чистий прибуток за 20Х1 р. 150 000 

4 За підсумками 20Х1 р. спрямовано на виплату дивідендів  30 000 

5 
У червні підприємство викупило власні акції (ціна викупу акції – 

1 грн, номінальна вартість акції – 0,5 грн) 
15 000 

6 
У липні викуплені акції власної емісії у кількості 10 000 було 

анульовано  

7 
У листопаді підприємство безоплатно отримало персональний 

комп’ютер 
3 000 

 

Завдання 1.5.7 
Зміст завдання 

Скласти Звіт про власний капітал підприємства за 20Х1 р. 

Вихідні дані 

Балансові дані станом на 31.12.20Х0 р. та господарські операції за 

20Х1 р. наведено в таблицях 1.5.6 та 1.5.7. 

Таблиця 1.5.6 

Витяг з Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

підприємства станом на 31.12.20Х0 р. 
 

Статті Балансу Сума, тис. грн 

Зареєстрований капітал (1 750 000 шт. номінальною вартістю 1,0 грн) 1 750 

Капітал у дооцінках – 

Додатковий капітал 10 

Резервний капітал 1 

Вилучений капітал – 

Неоплачений капітал – 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 53 

Разом за І розділом 1 814 
 

Таблиця 1.5.7 

Господарські операції за 20Х1 р. 
 

№ з/п Зміст операції Сума, грн 

1 Одержано чистий прибуток за рік 65 000 

2 Нараховані та виплачені дивіденди 35 000 

3 
Викуплено акції власної емісії (ціна викупу – 0,75 грн 

за акцію) 
10 500 

4 Безоплатно отримані нематеріальні активи 15 000 

5 
Частина прибутку, спрямована на поповнення 

резервного капіталу 
7 000 

6 
Анульована частина викуплених акцій – 4 000 шт. (ціна 

викупу – 0,75 грн за акцію) 
3 000 

7 
Реалізовані 10 000 власних викуплених акцій за ціною 

1 грн за акцію (ціна викупу акції – 0,75 грн) 
10 000 
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Завдання 1.5.8 
Зміст завдання 
На основі наведених даних скласти Звіт про власний капітал підприємства. 
Вихідні дані 
Статутний фонд підприємства зареєстрований у розмірі 400 000 грн і 

розділений на 10 000 простих акцій номінальною вартістю 40 грн. 
При первісному розміщенні акцій емісійний дохід становив 10 000 грн, 

який є додатковим капіталом. Підприємство торік викупило 1 000 власних 
акцій за ціною 50 грн, які складають на кінець 20Х0 р. вилучений капітал 
на суму 50 000 грн. 

Додатковий капітал включає безкоштовно отримані основні засоби 
залишковою вартістю 100 000 грн. Капітал у дооцінках включає суму 
індексації основних засобів – 200 000 грн. 

Залишки за рахунками ПАТ на 31.12.20Х0 р. наведено в табл. 1.5.8. 
 

Таблиця 1.5.8 
Залишки за рахунками станом на 31.12.20Х0 р. 

 

Показник  Сума, тис. грн 

Зареєстрований капітал  400 

Капітал у дооцінках 200 

Додатковий капітал 110 

Резервний капітал 100 

Вилучений капітал (50) 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 290 
 

Господарські операції за 20Х1 р., що вплинули на величину і 
структуру власного капіталу, наведено в табл. 1.5.9. 

Таблиця 1.5.9 
Господарські операції за 20Х1 р. 

 

№ 
з/п 

Зміст операції 
Сума, 

грн 

1 
При підготовці бухгалтерської звітності за 20Х1 р. знайшли допущену 
у 20Х0 р. помилку, яка зменшила чистий прибуток за 20Х0 р. 

1 000 

2 
Підприємство викупило 1 000 акцій за ціною 45 грн за акцію і 
повністю їх анулювало 

45 000 

3 
Проведена уцінка раніше дооцінених основних засобів, яка не 
перевищує раніше проведену дооцінку  

40 000 

4 Нараховано знос на безоплатно отримані основні засоби  5 000 

5 Спрямовано на поповнення резервного капіталу  14 000 

6 Прийнято рішення про виплату власникам дивідендів 30 000 

7 
Реалізовано 1 000 акцій, викуплених раніше за ціною 50 грн кожна, 
своїм співробітникам за ціною 39 грн за акцію 

 

8 Прийнято рішення реінвестувати на збільшення статутного фонду 10 000 

9 Чистий прибуток за 20Х1 р. 120 000 

 
Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [42], [44], [45], [47], [48]. 
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Тема 1.6. Примітки до річної фінансової звітності 

 

Мета заняття – з’ясувати призначення, зміст і будову Приміток до 

річної фінансової звітності; засвоїти порядок розкриття іншої інформації в 

примітках до річної фінансової звітності; набути практичних навичок 

щодо формування показників Приміток до річної фінансової звітності. 

 

Ключові терміни і поняття 

Примітки до фінансової звітності – сукупність показників і пояснень, 

які забезпечують деталізацію й обґрунтованість статей фінансової 

звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено 

відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності. 

Розкриття – надання інформації, яка є суттєвою для користувачів 

фінансової звітності. 

Суттєва інформація – інформація, відсутність якої може вплинути на 

рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації 

визначається відповідними національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової 

звітності та керівництвом підприємства. 

 

Контрольні питання 

1. Визначте мету складання Приміток до річної фінансової звітності. 

2. Розкрийте структуру Приміток до річної фінансової звітності. 

3. Дайте характеристику розділу І «Нематеріальні активи» розділу ІІ 

«Основні засоби» Приміток до річної фінансової звітності. 

4. Який порядок заповнення розділу ІІІ «Капітальні інвестиції», 

розділу ІV «Фінансові інвестиції», розділу V «Доходи і витрати» Приміток до 

річної фінансової звітності? 

5. Охарактеризуйте зміст та призначення розділів VІ «Грошові 

кошти», VІІ «Забезпечення», VІІІ «Запаси», ІХ «Дебіторська заборгованість», 

Х «Нестачі і втрати від псування цінностей». 

6. Який порядок заповнення розділів ХІ «Будівельні контракти», 

XII «Податок на прибуток», XIII «Використання амортизаційних 

відрахувань» Приміток до річної фінансової звітності? 

7. Який принцип підготовки фінансової звітності вимагає складати 

примітки до фінансової звітності? 

8. Назвіть якісні характеристики Приміток до фінансової звітності. 
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9. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення формування 

Приміток до фінансової звітності в Україні. 

10. Яким чином Примітки до річної фінансової звітності пов’язані з 

іншими формами фінансової звітності? 

11. На підставі яких даних формують показники Приміток до річної 

фінансової звітності (ф. 5)? 

12. У чому відмінність приміток підприємств, які зобов’язані 

оприлюднювати фінансову звітність, від приміток інших підприємств? 

13. Яким чином повинна бути розкрита облікова політика підприємства 

в примітках? 

14. Яка інформація наводиться в додатку до приміток до річної 

фінансової звітності «Розрахунок податкових різниць» за даними 

бухгалтерського обліку? 

15. Яку інформацію, крім форми № 5, необхідно висвітлювати в 

примітках до фінансової звітності? 

16. Надайте порівняльну характеристику вимог МСФЗ та П(С)БО до 

складу та порядку формування Приміток до річної фінансової звітності. 

 

Тестові завдання 

1. При складанні Приміток до фінансової звітності підприємством 

реалізуються принципи: 

а) історичної собівартості; 

б) нарахування і відповідності доходів і витрат; 

в) превалювання сутності над формою; 

г) повного висвітлення. 

2. Типову форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

зобов’язані складати: 

а) підприємства, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність; 

б) усі підприємства, крім банків, бюджетних установ, представництв 

іноземних суб’єктів господарської діяльності, суб’єктів малого підприєм-

ництва та підприємств, які відповідно до законодавства складають 

фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності; 

в) державні підприємства; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» не вимагає 

висвітлювати в примітках: 

а) облікову політику підприємства; 

б) інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, 

але є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами); 

в) результати аналізу фінансового стану підприємства; 

г) інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, 

потрібну для забезпечення її зрозумілості та доречності. 
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4. Склад приміток до фінансової звітності відрізняється: 

а) для підприємств, які оприлюднюють фінансову звітність, та для 

підприємств, які не зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність; 

б) для державних підприємств та підприємств недержавної форми 

власності; 

в) для сільськогосподарських та всіх інших підприємств; 

г) для публічних акціонерних товариств та всіх інших підприємств. 

5. У примітках до фінансової звітності всю інформацію, передбачену 

відповідними П(С)БО та ненаведену в типовій формі № 5 «Примітки до 

річної фінансової звітності», зобов’язані розкривати: 

а) державні підприємства; 

б) підприємства, не віднесені до категорії малих; 

в) підприємства, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність; 

г) публічні акціонерні товариства. 

6. Іншу суттєву інформацію, яка на думку керівництва є важливою, у 

примітках повинні розкривати: 

а) підприємства, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність; 

б) усі підприємства; 

в) правильна відповідь відсутня; 

г) державні підприємства. 

7. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Розрахунок 

податкових різниць» зобов’язані складати: 

а) суб’єкт малого підприємництва, який не є платником єдиного 

податку; 

б) суб’єкт малого підприємництва, незалежно від обраної системи 

оподаткування; 

в) сільськогосподарське підприємство, яке є платником фіксованого 

сільськогосподарського податку; 

г) правильна відповідь відсутня. 

8. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності: 

а) можливе включення (друк) тільки тих статей активів, капіталу, 

зобов’язань, дані про які випливають із результатів діяльності цього 

підприємства; 

б) обов’язкове використання типової форми № 5 «Примітки до річної 

фінансової звітності» без будь-яких змін; 

в) можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, 

капіталу, зобов’язань щодо яких прийнято рішення керівництва; 

г) можливе включення (друкування) тільки тих статей активів, 

капіталу, зобов’язань, щодо яких прийнято рішення керівництва, але зі 

збереженням нумерації статей (рядків), граф і довідкових показників. 

9. У разі, якщо підприємство не зобов’язане оприлюднювати свою 

річну звітність, то ним повинна додатково наводитись інформація про: 
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а) види й вартість фінансових інвестицій; 

б) виправлення помилок звітного періоду; 

в) перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості; 

г) перелік кредиторів і суми довгострокової кредиторської заборгованості. 

10. Показники у формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

наводяться у: 

а) гривнях; 

б) тисячах гривень без десяткових знаків; 

в) тисячах гривень з одним десятковим знаком; 

г) гривнях із копійками. 

11. У типовій формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

наводиться інформація про дебіторську заборгованість, згруповану за 

строками непогашення в наступні групи: 

а) до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 до 12 місяців; 

б) до 12 місяців, від 12 до 18 місяців, від 18 до 36 місяців; 

в) до 1 місяця, від 1 до 6 місяців, від 6 до 12 місяців; 

г) від 3 до 6 місяців, від 6 до 12 місяців, від 12 до 18 місяців. 

12. У типовій формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

інформація про резерв сумнівних боргів наводиться в: 

а) розділі VII «Забезпечення і резерви»; 

б) розділі IX «Дебіторська заборгованість»; 

в) розділі V «Доходи і витрати»; 

г) розділах V «Доходи і витрати» і VII «Забезпечення і резерви». 

13. У типовій формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

розшифровуються показники таких форм фінансової звітності: 

а) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», ф. № 2 «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; 

б) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», ф. № 2 «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», ф. № 3 «Звіт про рух 

грошових коштів»; 

в) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», ф. № 2 «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», ф. № 3 «Звіт про рух 

грошових коштів», ф. № 4. «Звіт про власний капітал»; 

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

14. У розділі II «Основні засоби» типової формі № 5 «Примітки до 

річної фінансової звітності» наводиться інформація: 

а) тільки про власні основні засоби; 

б) про власні та одержані за фінансовою орендою основні засоби; 

в) про власні, одержані за фінансовою орендою та передані в 

оперативну оренду основні засоби; 

г) про власні, одержані за фінансовою орендою, взяті та передані в 

оперативну оренду основні засоби. 
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15. У формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» наводиться 
інформація про капітальні та фінансові інвестиції: 

а) оборот за рік та залишок на кінець року; 
б) залишок на початок року, оборот за рік та залишок на кінець року; 
в) залишок на кінець року; 
г) оборот за рік. 
16. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» заповнюється 

на основі даних: 
а) рахунків бухгалтерського обліку 1-9 класів; 
б) рахунків бухгалтерського обліку 1-9 класів та Декларації з податку 

на прибуток; 
в) рахунків бухгалтерського обліку 1-9 класів та позабалансових 

рахунків; 
г) рахунків бухгалтерського обліку 1-9 класів, позабалансових 

рахунків та Декларації з податку на прибуток. 
17. Інформацію про облікову політику підприємства та її зміни в 

Примітках до річної фінансової звітності повинні відображати: 
а) акціонерні товариства; 
б) усі підприємства; 
в) державні підприємства; 
г) правильна відповідь відсутня. 
18. У Примітках до фінансової звітності інформацію про перелік 

засновників і кількість акцій, якими вони володіють, наводять: 
а) публічні акціонерні товариства; 
б) приватні акціонерні товариства; 
в) акціонерні товариства, які мають більше 5 засновників; 
г) акціонерні товариства всіх типів. 
19. Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної 

фінансової звітності не передбачена законодавством, крім форми № 5, 
наводять додаткову інформацію про дебіторську заборгованість: 

а) перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості; 
б) перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов’язаних сторін, 

із виділенням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості; 
в) склад і суми статті балансу «Інша дебіторська заборгованість»; 
г) залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної 

дебіторської заборгованості, його утворення та використання у звітному 
році. 

20. Інформацію щодо операцій пов’язаних сторін у Примітках до 
фінансової звітності висвітлюють: 

а) підприємства, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність; 
б) усі підприємства; 
в) акціонерні товариства всіх типів; 
г) державні підприємства. 
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Практичні ситуації 

Завдання 1.6.1 
Зміст завдання 

На основі наведених даних заповнити розділ ІІ «Основні засоби» 

Приміток до річної фінансової звітності. 

Вихідні дані 

Інформацію щодо первісної вартості основних засобів та сум 

нарахованого зносу на початок звітного періоду наведено в табл. 1.6.1 та 

1.6.2. 

Таблиця 1.6.1 

Склад основних засобів підприємства на початок звітного періоду 
 

Групи основних засобів Сума, тис. грн 

Виробничого призначення 3 450 

Машини і механізми 2 100 

Устаткування та приладдя до них 900 

Прилади та інструменти 450 

Загальновиробничого призначення 5 042 

Будівлі, споруди цехів 3 762 

Устаткування 600 

Транспортні засоби 400 

Меблі, інвентар 280 

Адміністративного призначення 3 290 

Будівля заводоуправління 1 790 

Електронно-обчислювальні машини  800 

Меблі, інвентар, офісне обладнання 700 

Збутового призначення 680 

Складські будівлі і споруди 400 

Транспортні засоби 120 

Меблі, інвентар 160 

Разом 12 462 

 

Таблиця 1.6.2 

Знос основних засобів підприємства на початок звітного періоду 
 

Групи 

основних засобів 

Норма 

амортизації за 

квартал, % 

Сума, 

тис. грн 

1 2 3 

Виробничого призначення × 1 286,5 

Машини і механізми 6 836,5 

Устаткування та приладдя до них 10 300 

Прилади та інструменти 10 150 

Загальновиробничого призначення × 1 443 

Будівлі, споруди цехів 2 683 
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Закінчення табл. 1.6.1 
 

1 2 3 

Устаткування 10 300 

Транспортні засоби 10 270 

Меблі, інвентар 10 190 

Адміністративного призначення × 1 235 

Будівля заводоуправління 2 325 

Електронно-обчислювальні машини 15 440 

Меблі, інвентар, офісне обладнання 10 470 

Збутового призначення × 313 

Складські будівлі і споруди 2 73 

Транспортні засоби 10 80 

Меблі, інвентар 10 160 

Разом  4 277,5 

 

Протягом звітного періоду було здійснено такі операції з основними 

засобами: 

1) нараховано амортизацію прямолінійним методом за кожною 

групою основних засобів; 

2) акцептовано рахунок постачальника за придбаний та оприбутко-

ваний на склад вантажний автомобіль збутового призначення в сумі 

144 000 грн (у т. ч. із ПДВ). Додаткові витрати на державну реєстрацію 

склали 3 000 грн, без ПДВ; 

3) прийнято в експлуатацію допоміжного цеху і зараховано на Баланс 

вантажний автомобіль (списано капітальні інвестиції на збільшення первісної 

вартості об’єкту основного засобу). Первісну вартість визначити; 

4) акцептовано рахунок постачальника за придбаний і оприбутко-

ваний на склад металорізальний верстат виробничого призначення в сумі 

24 240 грн у т. ч.: відпускна ціна – 19 000 грн, транспортні витрати – 

1 200 грн, ПДВ – 20 % на вказані суми; 

5) акцептовано рахунок спеціалізованої організації за монтаж та 

налагодження придбаного металорізального верстата в сумі 960 грн 

(у т. ч. ПДВ); 

6) прийнято в експлуатацію механічного цеху і зараховано на Баланс 

металорізальний верстат. Первісну вартість визначити; 

7) ліквідовано фрезерувальний верстат, що використовувався в 

основному виробництві. Первісна вартість – 5 500 грн, знос – 5 000 грн. 

Металобрухт від розбирання склав 1 000 грн. За демонтаж верстата 

нараховано зарплату робітникам у сумі 500 грн та здійснено внески на 

соціальне страхування – 200 грн; 
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8) безоплатно передано середній школі персональний комп’ютер 

адміністративного призначення, первісна вартість якого – 20 000 грн, знос – 

8 000 грн; 

9) реалізовано покупцю автокар збутового призначення: первісна 

вартість – 15 200 грн, знос – 6 200 грн; вартість реалізації – 13 200 грн 

(у т. ч. ПДВ). 

Завдання 1.6.2 
Зміст завдання 

Визначити суму іншого операційного доходу та заповнити розділ V 

«Доходи і витрати» Приміток до річної фінансової звітності. 

Вихідні дані 

Підприємство у звітному році отримало такі доходи: 

а) від реалізації готової продукції – 200 000 грн; 

б) від реалізації основних засобів – 50 000 грн; 

в) від реалізації іноземної валюти – 30 000 грн; 

г) від неопераційної курсової різниці – 5 000 грн; 

д) від списання кредиторської заборгованості – 6 000 грн; 

є) одержані штрафи за невиконання умов договору – 4 000 грн; 

ж) від реалізації МШП – 2 000 грн; 

з) від реалізації цінних паперів – 15 000 грн; 

к) від безоплатно одержаних активів – 30 000 грн. 

Завдання 1.6.3 
Зміст завдання 

На основі наведених даних заповнити розділ V «Доходи і витрати» 

Приміток до річної фінансової звітності. 

Вихідні дані 

Інформацію про доходи і витрати підприємства за звітний період 

наведено в табл. 1.6.3. 

Таблиця 1.6.3 

Доходи і витрати підприємства за звітний період 
 

№ з/п Показники Сума 

1 2 3 

1 Готова продукція підприємства за звітний період, шт. 620 

2 
Витрати на виробництво продукції (залишків незавершеного 

виробництва на кінець року немає), тис. грн 
62 000 

3 Відвантажено готової продукції покупцям, шт. 200 

4 Ціна реалізації з ПДВ, тис. грн 240 

5 
Витрати на виготовлення зразків із раціоналізаторських 

пропозицій, тис. грн 
600 

6 Витрати на сигналізацію, тис. грн 380 

7 
Заробітна плата менеджерів із реалізації готової продукції, 

тис. грн 
1 180 
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Закінчення табл. 1.6.3 
 

1 2 3 

8 
Витрати на відправлення запрошення акціонерам на загальні 

збори, тис. грн 
210 

9 
Від’ємна курсова різниця з експорту готової продукції, 

тис. грн 
120 

10 
Винагорода за фінансову оренду будівлі санаторію, отримана 

підприємством, тис. грн 
1 240 

11 
Надходження в касу від комірника для відшкодування 

крадіжки товарів, тис. грн 
11 

12 Виручка від реалізації спеціальних інструментів, тис. грн 12 

13 
Збитки від списання безнадійної заборгованості покупців, 

тис. грн 
13 

14 Збиток від акцій асоційованого підприємства, тис. грн 14 

15 Нараховані дивіденди до одержання, тис. грн 15 

16 
Дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості 

за придбані цінні папери, тис. грн 
16 

17 
Залишкова вартість безкоштовно переданого виробничого 

інвентарю, тис. грн 
17 

18 
Штрафні санкції, сплачені за порушення податкового 

законодавства, тис. грн 
18 

19 
Сума нарахованої амортизації по безкоштовно отриманому 

легковому автомобілю, тис. грн 
19 

20 Збитки від уцінки будівлі складу готової продукції, тис. грн 20 

21 Заробітна плата офісних працівників підприємства, тис. грн 21 

22 Витрати на пакування готової продукції, тис. грн 22 

23 Виручка від реалізації сировини, тис. грн 23 

24 Собівартість реалізованої сировини, тис. грн 24 

25 Відсотки за банківськими кредитами сплачені, тис. грн 25 

26 Амортизація будівлі складу сировини та матеріалів, тис. грн 26 

27 
Знос будинку відпочинку, який знаходиться на Балансі 

підприємства, тис. грн 
27 

 

Завдання 1.6.4 

Зміст завдання 

На основі наведених даних заповнити розділ VІІІ «Запаси» Приміток 

до річної фінансової звітності. 

Вихідні дані 

Аналітичні дані до синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 

23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» на початок звітного періоду 

наведено в табл. 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6. 
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Таблиця 1.6.4 
Аналітичні дані до рахунку 20 

«Виробничі запаси» на початок звітного періоду 
 

Вид матеріалів 
Одиниця 
виміру 

Кількість Ціна Сума, грн 

1 2 3 4 5 

1. Сталь нержавіюча НЖ т 20 000 110,0 2 200 000 

2. Сталь армована АР т 50 000 30,0 1 500 000 

3. Кольоровий метал т 5 000 10,0 50 000 

4. Профілі металеві шт. 3 000 3,0 9 000 

5. Інші матеріали × × × 1 966 000 

Разом по обліковій ціні × × × 5 725 000 

Транспортно-заготівельні витрати × × × 68 700 

Разом фактична собівартість × × × 5 793 700 
 

Таблиця 1.6.5 
Аналітичні дані до рахунку 23 «Виробництво» 

 

Номер 
субрахунку 

Статті витрат 
На початок 

періоду, 
тис. грн 

На кінець 
періоду, 
тис. грн 

2311 

Виробництво металоконструкції – виріб А 

Матеріальні витрати 530 000 510 000 

Витрати на оплату праці 262 000 243 000 

Відрахування на соціальні заходи 97 000 90 000 

Загальновиробничі витрати 322 000 298 000 

Інші витрати 168 000 167 000 

Разом 1 379 000 1 308 000 

2312 

Виробництво металоконструкції – виріб Б 

Матеріальні втрати 330 000 324 000 

Витрати на оплату праці 132 000 122 000 

Відрахування на соціальні заходи 49 000 45 000 

Загальновиробничі витрати 89 000 149 000 

Інші витрати 102 000 103 000 

Разом 702 000 743 000 

Усього по рахунку 2 081 000 2 051 000 
 

Таблиця 1.6.6 
Аналітичні дані до рахунку 26 

«Готова продукція» на початок звітного періоду 
 

Номер 
субрахунку 

Назва субрахунків та 
аналітичних рахунків 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Облікова 
ціна, грн 

Сума, 
грн 

2611 Виріб А шт. 2 000 240,00 480 000 

2612 Виріб Б шт. 1 000 120,00 120 000 

 Відхилення × × × 47 000 

Разом по субрахунку × × × × 

Усього по рахунку × × × × 
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Протягом звітного періоду було здійснено такі операції з запасами: 

1) акцептовано рахунок металургійного комбінату за одержані сировину 

й матеріали в сумі 360 000 грн, у т. ч.: відпускна вартість запасів – 

286 000 грн, залізничний тариф – 14 000 грн, ПДВ – 20 % на загальну 

суму; 

2) збільшено первісну вартість виробничих запасів за відпускними 

цінами в сумі збільшення зобов’язання постачальникам, у т. ч.: 

а) сталь нержавіюча НЖ: 110 грн × 2300 т = 253 000 грн; 

б) сталь армована АР: 30 грн × 1100 т = 33 000 грн; 

3) акцептовано рахунки постачальників за придбані матеріали в сумі 

739 758 грн, у т. ч.: відпускна вартість – 600 000 грн, залізничний тариф – 

16 465 грн, ПДВ – 20 % на загальну суму; 

4) за даними видаткових первинних документів (лімітно-забірних карт, 

накладних вимог та ін.) списано за обліковими (покупними) цінами 

матеріали в сумі 860 000 грн: 

‒ віднесено на витрати виробництва суму списаних виробничих 

запасів для виготовлення продукції – 856 200 грн; 

‒ віднесено на загальновиробничі витрати сума списаних матеріалів 

для потреб цехів – 2 000 грн; 

‒ віднесено на адміністративні витрати сума списаних матеріалів для 

загальногосподарських потреб – 1 200 грн; 

‒ віднесено на витрати збуту сума списаних матеріалів для складських 

потреб – 600 грн; 

5) списано транспортно-заготівельні витрати, що обліковуються на 

доповнюючому рахунку і регулюють вартість матеріалів, у сумі 12 900 грн; 

6) оприбутковано на склад малоцінні та швидкозношувані предмети, 

що надійшли від постачальників на суму 14 400 грн (у т. ч. ПДВ); 

7) здійснено уцінку запасів комплектуючих виробів у зв’язку зі 

значним зменшенням їх чистої реалізаційної вартості в сумі 5 420 грн; 

8) передано зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) 

в експлуатацію в сумі 12 140 грн; 

9) віднесено на витрати виробництва суму списаних матеріалів для 

виготовлення продукції – 58 000 грн; 

10) віднесено на загальновиробничі виграти суму списаних матеріалів 

для потреб цехів – 1 840 грн; 

11) віднесено на адміністративні витрати суму списаних матеріалів для 

загальногосподарських потреб – 1 200 грн; 

12) віднесено на витрати збуту суму списаних матеріалів для 

складських потреб – 600 грн. 

 

Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [34], [42], [44], [45], [47], [48]. 
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Тема 1.7. Звітність за сегментами 

 

Мета заняття – з’ясувати призначення, зміст, будову і порядок 

відображення інформації за сегментами у формі № 6 «Інформація за 

сегментами»; набути практичних навичок щодо формування показників 

додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за 

сегментами». 

 

Ключові терміни і поняття 

Звітний сегмент – господарський або географічний сегмент, який 

визначений підприємством за критеріями, наведеними в пунктах 6-9 

П(С)БО 29, щодо якого має розкриватися в річній фінансовій звітності 

інформація. 

Внутрішньогосподарські розрахунки – розрахунки, що виникають у 

результаті господарських операцій між структурними підрозділами 

підприємства, виділеними як сегменти з метою розкриття їх доходів, 

витрат, фінансових результатів, активів та зобов’язань. 

Географічний сегмент – відокремлювана частина діяльності підприємства 

з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції 

(товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка 

відрізняється від інших: економічними і політичними умовами 

географічного регіону; зв’язком між діяльністю в різних географічних 

регіонах; територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, 

послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг); характерними для 

географічного регіону ризиками діяльності; правилами валютного 

контролю і валютними ризиками в таких регіонах. 

Господарський сегмент – відокремлювана частина діяльності 

підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) 

продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших: видом 

продукції (товарів, робіт, послуг); способом отримання доходу (способом 

розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг); характером 

виробничого процесу; характерними для цієї діяльності ризиками; 

категорією покупців. 

Подібні сегменти – сегменти, які мають протягом кількох звітних 

періодів однакові (наближені) значення прибутку та відповідають 

більшості критеріїв визначення господарського і географічного сегментів. 

Звітний сегмент – господарський сегмент або географічний сегмент, 

більша частина доходу якого створюється від продажу продукції (товарів, 

робіт, послуг) зовнішнім покупцям і одночасно показники його діяльності 

відповідають одному з таких критеріїв: 

– дохід цього сегмента підприємства від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими 



С. А. Бурлан, Н. В. Каткова, О. М. Замега 

 

86 

розрахунками підприємства становить не менше ніж 10 % від загального 

доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими 

розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського або 

географічного відповідно); 

– фінансовий результат цього сегмента становить не менше ніж 10 % 

від сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду 

(господарського або географічного відповідно). Якщо підприємство за 

різними сегментами у звітному періоді має одночасно різні фінансові 

результати (прибутки та збитки), то звітним визначається сегмент, 

фінансовий результат якого становить не менше ніж 10 % від більшої з 

двох абсолютних величин – сумарного прибутку або сумарного збитку 

всіх сегментів певного виду; 

– балансова вартість активів цього сегмента становить не менше ніж 

10 % від загальної Балансової вартості активів усіх сегментів певного 

виду (господарського або географічного відповідно). 

Неподібні сегменти – господарські або географічні сегменти, які не 

відповідають критеріям визначення звітних сегментів і які не можна 

включити до складу будь-якого звітного сегмента. 

Пріоритетним визнається господарський вид сегмента, а допоміжним – 

географічний, якщо організаційна структуризація виробничих та інших 

відокремлених підрозділів підприємства побудована за видами продукції 

(товарів, робіт, послуг), що виробляється. 

Пріоритетним визнається географічний вид сегмента, а допоміжним – 

господарський, якщо організаційна структуризація виробничих та інших 

відокремлених підрозділів підприємства здійснювалася за регіонами, в 

яких підприємство функціонує. 

Доходи звітного сегмента – частина доходів підприємства від продажу 

зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, 

отримання яких забезпечено звичайною діяльністю господарського або 

географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або 

визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до 

звітного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного 

збору, інших зборів і вирахувань із доходу (збори, знижки, повернення 

товарів тощо). 

Витрати звітного сегмента – частина витрат підприємства, що 

пов’язані зі звичайною діяльністю господарського або географічного 

сегмента та безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом 

розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента. 

Активи звітного сегмента – активи господарського або географічного 

сегмента, які використовуються ним для виконання своєї звичайної 

діяльності і безпосередньо стосуються цього сегмента. 
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Зобов’язання звітного сегмента – заборгованість господарського або 

географічного сегмента підприємства, що виникла внаслідок виконання 

ним своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосується цього сегмента. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть нормативні документи, що регламентують порядок 

формування інформації за сегментами. 

2. Дайте визначення господарського, географічного виробничого та 

географічного збутового сегмента. 

3. Яка інформація береться за основу при виділенні сегментів 

діяльності підприємства і хто їх установлює? 

4. Назвіть критерії визначення господарського і географічного 

сегментів. Які основні відмінності між ними? 

5. Дайте визначення звітного сегмента і опишіть критерії визнання 

сегмента звітним. 

6. Поясніть, що таке подібні і неподібні сегменти. Як вони 

відображаються у формі № 6 «Інформація за сегментами»? 

7. Розкрийте зміст та призначення форми № 6 «Інформація за 

сегментами». 

8. У чому полягає необхідність складання форми № 6 «Інформація 

за сегментами»? 

9. Для яких суб’єктів господарювання складання форму № 6 

«Інформація за сегментами» є обов’язковим? 

10. Поясніть методику складання форми № 6 «Інформація за 

сегментами». 

11. Яким чином формою № 6 «Інформація за сегментами» пов’язана з 

іншими формами фінансової звітності? 

12. На підставі яких даних бухгалтерського обліку складається форма 

№ 6 «Інформація за сегментами»? 

13. Охарактеризуйте зміст та порядок заповнення розділу І «Показники 

пріоритетних звітних сегментів» Додатка до річної фінансової звітності. 

14. Поясніть порядок заповнення розділу ІІ «Показники за допоміжними 

звітними сегментами» Додатка до річної фінансової звітності. 

15. Яка інформація відображається в розділі ІІІ «Показники за 

допоміжними звітними географічними сегментами» Додатка до річної 

фінансової звітності? 

16. Які активи, зобов’язання, доходи і витрати не включаються до 

складу активів, зобов’язань, доходів і витрат звітних сегментів? 

17. Поясніть, яка інформація стосовно сегментів діяльності повинна 

бути відображена в обліковій політиці. 

18. Яка інформація наводиться в примітках до річної фінансової 

звітності? 
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Тестові завдання 

1. Форму № 6 «Інформація за сегментами» не зобов’язане складати: 

а) публічне акціонерне товариство, яке не посідає монопольного 

(домінуючого) становища на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) 

та/або не випускає продукцію (товари, роботи, послуги), щодо якої до 

початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін; 

б) товариство з обмеженою відповідальністю, яке не посідає 

монопольного (домінуючого) становища на ринку продукції (товарів, 

робіт, послуг) та не випускає продукцію (товари, роботи, послуги), щодо 

якої до початку звітного року прийнято рішення про державне 

регулювання цін; 

в) державне підприємство, яке випускає продукцію, щодо якої до 

початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін; 

г) приватне підприємство, яке випускає продукцію, щодо якої до 

початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін. 

2. З метою складання форми № 6 «Інформація за сегментами» 

виділяють такі звітні сегменти: 

а) територіальні та господарські; 

б) географічні та господарські; 

в) географічні, територіальні та господарські; 

г) географічні, територіальні, господарські та за чисельністю працівників. 

3. Пріоритетний вид сегмента обирається залежно від: 

а) чисельності працівників; 

б) територіального розміщення; 

в) наявності основного джерела ризиків та прибутків; 

г) юрисдикції відокремлених підрозділів підприємства. 

4. Підприємство має дві філії: у Росії та в Україні. Випускається два 

види продукції, рентабельність продажу якої за філіями однакова. Проте 

торгові націнки, які застосовуються під час продажу двох видів 

продукції, різні, значно відрізняються й ризики щодо їх реалізації. Які 

сегменти буде визнано пріоритетними: 

а) географічний; 

б) господарський; 

в) територіальний; 

г) регіональний. 

5. Оберіть критерій, за яким сегмент не є звітним при складанні 

форми № 6 «Інформація за сегментами»: 

а) більшу частину доходів сегмента заробляють від продажу 

продукції (товарів, робіт, послуг) у межах підприємства; 

б) дохід сегмента від реалізації зовнішнім покупцям та іншим сегментам 

становить не менше ніж 10 % від сукупного доходу підприємства (від 

продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками); 
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в) прибуток (збиток) сегмента становить не менше ніж 10 % від 

загального прибутку (збитку) всіх сегментів; 

г) активи сегмента становлять не менше ніж 10 % від сукупної 

Балансової вартості активів усіх сегментів підприємства. 

6. Перелік сегментів, інформація за якими розкривається у фінансовій 

звітності, встановлюється: 

а) Мінфіном України; 

б) підприємством самостійно, але узгоджується з Державною 

податковою службою України; 

в) Мінфіном України за погодженням з Державною податковою 

службою України; 

г)  підприємством самостійно, з урахуванням його організаційної та 

управлінської структури. 

7. Оцінка ризиків при виділенні інформації за звітними сегментами 

передбачає їх: 

а) зміни; 

б) точний кількісний вимір та вираз; 

в) узагальнення; 

г) безпосереднє відображення в системі бухгалтерських рахунків. 

8. Склад і зміст внутрішньої сегментарної звітності залежать від: 

а) розміру підприємства та його організаційної структури; 

б) розміру підприємства; 

в) ступеня професійної підготовки управлінського персоналу 

підприємства; 

г) усі відповіді правильні. 

9. Інформація, що розкриває частину діяльності підприємства в 

певних господарських умовах шляхом подання встановленого переліку 

показників бухгалтерської звітності підприємства, є інформацією: 

а) за звітним сегментом; 

б) за господарським сегментом; 

в) за сегментом; 

г) за географічним сегментом. 

10. Інформація, що розкриває частину діяльності підприємства з 

виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг у певному регіоні 

України, яка схильна до ризиків і отримання прибутків, відмінних від 

ризиків і прибутків, що мають місце в інших географічних регіонах 

діяльності підприємства, є інформацією за сегментом: 

а) географічним; 

б) господарським; 

в) звітним; 

г) про доходи та витрати. 
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11. Інформація за окремим господарським або географічним сегментом, 

що підлягає обов’язковому розкриттю в бухгалтерській звітності чи в 

консолідованій фінансовій звітності, є інформацією за сегментом: 

а) географічним; 

б) операційним; 

в) звітним; 

г) регіональним. 

12. Застосування П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» 

необхідне для: 

а) надання інформації про активи, які використовуються для 

виробництва певних товарів, виконання певних робіт, надання певних 

послуг або для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг у 

певному географічному регіоні діяльності підприємства; 

б) забезпечення зацікавлених користувачів інформацією, що дозволяє 

краще оцінювати діяльність підприємства, перспективи розвитку, 

схильність до ризиків та отримання прибутку; 

в) надання інформації про зобов’язання, які виникають при 

виробництві та продажу певних товарів, виконанні певних робіт, наданні 

певних послуг або виробництві та продажу продукції (товарів), виконання 

робіт, наданні послуг у певному географічному регіоні діяльності 

підприємства. 

13. Порядок установлення переліку сегментів, за якими розкривається 

інформація в бухгалтерській звітності, визначається: 

а) централізовано в директивному порядку; 

б) податковою інспекцією за місцем постановки підприємства на 

податковий облік; 

в) органом статистики за місцем реєстрації підприємства як 

юридичної особи; 

г) організацією самостійно. 

14. Ризики, що відображаються у фінансовій звітності чи консолідованій 

фінансовій звітності при розкритті інформації за звітними сегментами, – це: 

а) ризики, викликані приватизацією підприємства; 

б) валютні, кредитні та цінові ризики; 

в) загальноекономічні ризики, викликані наявністю форсмажорних 

обставин, зміною ситуації на валютному ринку; 

г) загальноекономічні та інші ризики, до яких схильна діяльність 

організації, без дотримання точного їх кількісного виміру. 

15. Операційний або географічний сегмент підприємства визнається 

звітним за умови, коли: 

а) більша частина його виручки отримана від продажу зовнішнім 

покупцям і підприємство не має простроченої заборгованості з податків і 

позабюджетних платежів; 
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б) більша частина його виручки отримана від продажу продукції 
зовнішнім покупцям і підприємство має прострочену заборгованість із 
податків і позабюджетних платежів в сукупності не більше ніж 10 % від 
розміру зазначених зобов’язань за минулим звітним періодом; 

в) більша частина його виручки отримана від продажу зовнішнім 
покупцям та виручка від операцій з іншими сегментами становить не менше 
ніж 10 % від загальної суми виручки (зовнішньої і внутрішньої) усіх сегментів; 

г) значна частина його виручки отримана від продажу зовнішнім 
покупцям і активи цього сегмента становлять не менше ніж 10 % від 
сумарних активів усіх сегментів. 

16. За характером впливу на фінансовий результат діяльності 
підприємства звітні сегменти поділяють на: 

а) пріоритетні і додаткові; 
б) головні і допоміжні; 
в) операційні і допоміжні; 
г) пріоритетні і допоміжні. 
17. Форма № 6 «Інформація за сегментами» складається з: 
а) п’яти розділів; 
б) двох розділів; 
в) трьох розділів; 
г) одного розділу. 
18. Дохід від операцій із зовнішніми покупцями для всіх визначених 

звітних сегментів має становити: 
а) не менше ніж 75 % від загального доходу підприємства від 

операцій із зовнішніми покупцями; 
б) не менше ніж 75 % від загального доходу підприємства від 

операцій із зовнішніми покупцями і за внутрішньогосподарськими 
розрахунками підприємства; 

в) не менше ніж 75 % від загального доходу підприємства від 
операцій за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства; 

г) не менше ніж 50 % від загального доходу підприємства від 
операцій із зовнішніми покупцями і за внутрішньогосподарськими 
розрахунками підприємства. 

19. Подібні сегменти – це сегменти, які мають протягом кількох 
звітних періодів: 

а) однакові (наближені) значення активів та відповідають більшості 
критеріїв визначення господарського і географічного сегментів; 

б) однакові (наближені) значення прибутку та відповідають більшості 
критеріїв визначення господарського і географічного сегментів; 

в) однакові (наближені) значення прибутку та відповідають критеріям 
визначення пріоритетних сегментів; 

г) наближені значення доходів та відповідають більшості критеріїв 
визначення господарського і географічного сегментів. 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneforms/4320
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20. Облікова політика підприємства визначає: 

а) види сегментів та пріоритетний вид сегмента; 

б) види сегментів, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у 

внутрішньогосподарських розрахунках; 

в) критерії визнання звітних сегментів та засади ціноутворення у 

внутрішньогосподарських розрахунках; 

г) засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.7.1 

Зміст завдання 

Визначити звітні сегменти підприємства та відобразити їх у формі № 6 

«Інформація за сегментами». 

Вихідні дані 

Підприємство здійснює різнобічну діяльність. Підприємство має п’ять 

господарських сегментів і чотири географічні сегменти. Інформацію про 

сегменти підприємства за 20Х1 р. наведено в табл. 1.7.1 і 1.7.2. 
 

Таблиця 1.7.1 

Інформація про господарські сегменти підприємства (тис. грн) 
 

Показник 

Господарський сегмент 

Пиво Напої Готелі 
Роздрібний 

продаж 
Упакування Разом 

Разом дохід від 

продажу:  
4 489 2 488 9 788 7 630 15 104 39 508 

– зовнішнім 

покупцям 
1 618 1 086 8 058 6 042 10 422 27 226 

– іншим сегментам  28 701 1 402 1 730 1 588 4 682 12 282 

Фінансовий 

результат сегмента  
1 262 (262) 1 428 (802) 3 020 4 646 

Активи 9 954 6 950 10 506 2 144 16 516 46 070 

 

Таблиця 1.7.2 

Інформація про географічні сегменти підприємства (тис. грн) 
 

Показник 

Географічний сегмент 

Фінляндія Франція 
Велика 

Британія 
Австралія Разом 

Разом дохід від продажу: 14 222 2 742 6 902 15 642 39 508 

– зовнішнім покупцям 13 682 2 000 4 328 7 216 27 226 

– іншим сегментам 540 742 2 574 8 426 12 282 

Фінансовий результат 

сегмента 
3 072 (956) 988 1 542 4 646 

Активи 18 462 10 002 7 334 10 272 46 070 
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Завдання 1.7.2 

Зміст завдання 

Визначити звітні сегменти підприємства та відобразити їх у формі № 6 

«Інформація за сегментами». 

Вихідні дані 

Діяльність підприємства можна розбити на шість сегментів. Вихідні дані 

по доходах та фінансових результатах сегментів наведено в табл. 1.7.3. 

 

Таблиця 1.7.3 

Інформація про господарські сегменти підприємства 
 

№ 

з/п 

Господарський 

сегмент 

Дохід 

сегмента від 

операцій із 

зовнішніми 

покупцями, 

тис. грн 

Дохід 

сегмента від 

операцій 

з іншими 

сегментами, 

тис. грн 

Прибуток 

сегмента, 

тис. грн 

Збиток 

сегмента, 

тис. грн 

1 
Виробництво та 

продаж ліків 
205 000  10 000  

2 

Виробництво і 

продаж харчових 

домішків 

195 000  80 000  

3 

Виробництво та 

продаж 

автомобілів 

50 000 10 000 30 000  

4 

Виробництво і 

продаж 

діагностичного 

обладнання 

55 000 – 10 000  

5 

Виробництво і 

продаж 

ароматизаторів 

30 000 25 000  10 000 

6 

Виробництво і 

продаж 

медичного 

обладнання 

30 000 70 000 20 000  

 
Разом  565 000 105 000 150 000 10 000 

 

Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [17], [42], [44], [45], 

[47], [48]. 
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Тема 1.8. Звіт суб’єкта малого підприємництва 

 

Мета заняття – з’ясувати зміст, будову і порядок подання активів, 

зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат у фінансовому 

звіті суб’єкта малого підприємництва; набути практичних навичок 

щодо формування показників фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва. 

 

Ключові терміни і поняття 

Суб’єкти малого підприємництва: 

‒ фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

‒ юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників 

за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єкти мікропідприємництва: 

‒ фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як 

фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за 

звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від 

будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, 

визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 

‒ юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників 

за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід 

від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам 

євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий 

механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати 

окремих податків і зборів (податку на прибуток підприємств; податку на 

доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що 

отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та 

оподатковані; податку на додану вартість з операцій із постачання 

товарів, робіт та послуг; земельного податку, крім земельного податку за 

земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження 

господарської діяльності; збору за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності; збору на розвиток виноградарства, 
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садівництва і хмелярства) на сплату єдиного податку з одночасним 

веденням спрощеного обліку та звітності. 

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва – фінансова 

звітність у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати 

(форма № 2-м). Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 

складається суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, 

які визнані такими відповідно до законодавства. 

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва – 

фінансова звітність у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові 

результати (форма № 2-мс). Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва складається суб’єктами малого підприємництва – 

юридичними особами, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 

154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та мають право 

на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, а 

також суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами, що 

відповідають критеріям мікропідприємництва. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть критерії віднесення підприємств до категорії малих та 

середніх у вітчизняній та міжнародній практиці. 

2. Які законодавчо-нормативні документи регулюють формування 

та подання фінансової звітності малих підприємств? 

3. Визначте основні напрями регулювання складу звітності та 

порядку ведення бухгалтерського обліку малими підприємствами в 

міжнародній практиці. 

4. Розкрийте зміст спрощеної системи обліку та формування 

звітності. 

5. У чому полягає відмінність фінансової звітності суб’єктів малого 

підприємництва від фінансової звітності інших підприємств? 

6. Дайте характеристику розділам та статтям Балансу суб’єктів 

малого підприємництва. 

7. Охарактеризуйте показники Звіту про фінансові результати 

суб’єктів малого підприємництва. 

8. До яких органів подається Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва? 

9. Укажіть принципові відмінності спрощеного плану рахунків 

бухгалтерського обліку від звичайного
 
плану рахунків бухгалтерського 

обліку. 

10. Які джерела використовуються для складання Фінансового звіту 

суб’єкта малого підприємництва? 
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11. Чим відрізняється склад, зміст і структура фінансового звіту 

суб’єкта малого підприємництва від традиційних форм звітності 

підприємств? 

12. Який порядок формування даних для складання форми № 1-м 

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

13. Розкрийте алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) 

суб’єкта малого підприємництва. 

14. Назвіть особливості формування спрощеного фінансового звіту 

суб’єкта малого підприємництва. 

15. Розкрийте зміст статей спрощеного фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва. 

 

Тестові завдання 

1. Витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи 

(послуги) в Балансі суб’єкта малого підприємництва відображаються в: 

а) рядку 1100 «Запаси»; 

б) рядку 1103 «Готова продукція»; 

в) рядку 1190 «Інші оборотні активи»; 

г) рядку 1090 «Інші необоротні активи». 

2. Сума отриманих авансів від покупців у Балансі суб’єкта малого 

підприємництва відображається в: 

а) рядку 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги»; 

б) рядку 1690 «Інші поточні зобов’язання»; 

в) рядку 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість»; 

г) рядку 1170 «Витрати майбутніх періодів». 

3. Показники фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва 

наводяться в: 

а) тисячах гривень без десяткового знака; 

б) гривнях із копійками; 

в) тисячах гривень з одним десятковим знаком; 

г) гривнях без копійок із заокругленням до цілого числа. 

4. Вартість нематеріальних активів, які є на Балансі суб’єкта малого 

підприємництва, відображається в: 

а) рядках 1010-1012 статті «Основні засоби»; 

б) 1090 «Інші необоротні активи»; 

в) 1005 «Незавершені капітальні інвестиції»; 

г) 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції». 

5. За 20Х1 р. підприємство отримало валовий дохід на суму 7 000 грн. 

За ознакою обсягу діяльності підприємство: 

а) може бути віднесене до категорії суб’єктів малого підприємництва; 

б) не може бути віднесене до категорії суб’єктів малого підприємництва. 
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6. Підприємством (СМП) нараховано у звітному періоді єдиного 
податку на суму 10 000 грн. Ця сума буде відображена в розділі 2 Звіту 
про фінансові результати як: 

а) інші операційні витрати 10 000 грн; 
б) відрахування на соціальні заходи – 10 000 грн; 
в) інші операційні витрати – 5 700 грн, відрахування на соціальні 

заходи – 4 300 грн; 
г) відрахування на соціальні заходи – 4 300 грн, інші операційні 

витрати – 5 700 грн. 
7. Підприємство вважається суб’єктом малого підприємництва, 

якщо обсяг річного валового доходу не перевищує: 
а) 500 000 дол.; 
б) 10 000 000 євро; 
в) 500 000 євро; 
г) 1 000 000 грн. 
8. Баланс суб’єкта малого підприємництва відрізняється від Балансу 

звичайного підприємства: 
а) відсутністю окремих розділів; 
б) скороченою кількістю розділів та статей; 
в) скороченою кількістю статей; 
г) не відрізняється від Балансу звичайного підприємства. 
9. Звіт про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва 

відрізняється від звітності звичайного підприємства: 
а) відсутністю окремих розділів; 
б) скороченою кількістю розділів та статей; 
в) скороченою кількістю статей; 
г) не відрізняється від Звіту про фінансові результати звичайного 

підприємства. 
10. Залишок за рахунком 28 «Товари» станом на 31 грудня 20Х1 р. в сумі 

62 000 грн слід включити до Балансу суб’єкта малого підприємництва за: 
а) ряд. 1103 «Готова продукція»; 
б) ряд. 1100 «Запаси»; 
в) ряд. 1190 «Інші оборотні активи»; 
г) ряд. 1170 «Витрати майбутніх періодів». 
11. Суб’єкти малого підприємництва подають: 
а) фінансову звітність у повному комплекті за підсумками року; 
б) лише Баланс та Звіт про фінансові результати, але щоквартально; 
в) Баланс, Звіт про фінансові результати за підсумками року; 
г) Баланс, Звіт про фінансові результати та пояснювальну записку за 

підсумками року. 
12. Критерії віднесення підприємств до середніх: 
а) у законодавстві України не встановлені; 
б) визначені в Господарському кодексі України; 
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в) установлені в Законі України «Про підприємства в Україні»; 

г) визначені в Законі України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні». 

13. Якщо підприємство, яке належить до категорії малих підприємств, 

за підсумками діяльності за перше півріччя отримало валовий дохід на 

суму, що перевищує гранично встановлений рівень, то за підсумками року 

слід скласти: 

а) скорочений комплект фінансової звітності, передбачений для малих 

підприємств; 

б) комплект фінансової звітності, передбачений для звичайних 

підприємств; 

в) скорочений комплект фінансової звітності, проте про перевищення 

обсягу валового доходу слід згадати в примітках до фінансової звітності; 

г) скорочений комплект фінансової звітності, проте додатково 

заповнити Звіт про рух грошових коштів. 

14. Якщо підприємство, яке належить до категорії малих підприємств, 

за підсумками діяльності за 9 місяців отримало валового доходу на суму, 

що перевищує гранично встановлений рівень, то за підсумками року слід 

скласти: 

а) скорочений комплект фінансової звітності, передбачений для малих 

підприємств; 

б) комплект фінансового звітності, передбачений для звичайних 

підприємств; 

в) скорочений комплект фінансової звітності, проте про перевищення 

обсягу валового доходу слід згадати в примітках до фінансової звітності; 

г) скорочений комплект фінансової звітності, проте додатково 

заповнити Звіт про рух грошових коштів. 

15. Порядок складання фінансової звітності суб’єктами малого 

підприємництва передбачений: 

а) окремим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку; 

б) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні»; 

в) Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні»; 

г) у відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, які 

регулюють порядок складання відповідної форми фінансової звітності. 

16. За даними Звіту про фінансові результати суб’єкта малого 

підприємництва можна окремо розрахувати: 

а) лише чистий прибуток (збиток); 

б) лише фінансовий результат від основної діяльності підприємства; 

в) лише фінансовий результат від операційної діяльності; 

г) фінансовий результат від операційної та іншої звичайної діяльності. 
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17. Річна звітність суб’єктів малого підприємництва складається з: 

а) форм № 1, 2, 3, 4, 5; 

б) форм № 1-м, 2-м, 3-м, 4-м; 

в) форм № 1-м, 2-м. 

18. За якою статтею у Звіті про фінансові результати суб’єкта малого 

підприємництва буде відображена сума нарахованого єдиного податку: 

а) інші операційні витрати; 

б) інші витрати; 

в) податок на прибуток; 

г) у вписуваному вільному рядку. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.8.1 

Зміст завдання 

Визначити, яким чином сума нарахованого податку буде відображена 

у Звіті про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва. 

Вихідні дані 

Підприємством (СМП) нараховано у звітному періоді єдиний податок 

на суму 10 000 грн. 

Завдання 1.8.2 

Зміст завдання 

Визначити, яку суму єдиного податку слід нараховувати у звітному 

періоді. 

Вихідні дані 

Платник 6 %-го єдиного податку реалізував у звітному періоді товарів 

на суму 2 400 грн, у т. ч. ПДВ – 400 грн. На поточний рахунок надійшла 

1 000 грн. 

Завдання 1.8.3 

Зміст завдання 

Визначити, яку суму єдиного податку слід нарахувати у звітному періоді. 

Вихідні дані 

Платник 10 %-го єдиного податку реалізував у звітному періоді 

товарів на суму 4 000 грн, у т. ч. ПДВ – 800 грн, на поточний рахунок 

надійшло 2 000 грн. 

Завдання 1.8.4 

Зміст завдання 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку виникнення витрат та 

визначити рядки Звіту про фінансові результати суб’єктів малого 

підприємництва, де будуть відображені відповідні суми. 

Вихідні дані 

Підприємство – суб’єкт малого підприємництва, що застосовує 

спрощений план рахунків. Протягом місяця витрати на відрядження 
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управлінського персоналу (витрати на проїзд, добові, плата за готельні 

послуги) становили 3 540 грн, у т. ч. ПДВ – 500 грн (ПДВ визначений із 

вартості проїзду та плати за готельні послуги). 

Завдання 1.8.5 

Зміст завдання 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку виникнення витрат та 

визначити рядки Звіту про фінансові результати суб’єктів малого 

підприємництва, де будуть відображені відповідні суми. 

Вихідні дані 

Підприємство – суб’єкт малого підприємництва, що застосовує 

спрощений план рахунків. У звітному році був реалізований об’єкт 

основних засобів за ціною 6 000 грн, у т. ч. ПДВ – 1 000 грн. Первісна 

вартість об’єкта була 5 200 грн, сума зносу на дату реалізації – 1 400 грн. 

Завдання 1.8.6 

Зміст завдання 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку виникнення витрат та 

визначити рядки Звіту про фінансові результати суб’єктів малого 

підприємництва, де будуть відображені відповідні суми. 

Вихідні дані 

Підприємство – суб’єкт малого підприємництва – застосовує 

спрощений план рахунків. За підсумками року вартість відвантаженого 

товару становила 540 000 грн із ПДВ. З обсягу відвантаження товар 

вартістю 24 000 грн, у т. ч. ПДВ – 4 000 грн, був повернутий покупцями 

внаслідок невідповідної якості. Собівартість відвантаженого товару була 

300 000 грн, у т. ч. повернутого товару – 10 000 грн. 

 

Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [15], [42], [44], [45], [47], [48]. 

 

 

 

Тема 1.9. Виправлення помилок і зміни 

у фінансових звітах підприємства 

 

Мета заняття – засвоїти порядок і методи виправлень помилок, 

порядок коригування фінансової звітності внаслідок зміни облікової 

політики й облікових оцінок; набути практичних навичок щодо 

виправлення помилок та відображення змін облікової політики у 

фінансовій звітності підприємства. 

 

Ключові терміни і поняття 

Помилка – ненавмисне перекручення фінансової інформації в 

результаті арифметичних або логічних помилок в облікових записах й 
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розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку, неправильного 

представлення в обліку фактів господарської діяльності, наявності складу 

майна, вимог і зобов’язань, невідповідне відображення записів в обліку. 

Помилки попередніх періодів – пропуски або викривлення у фінансовій 

звітності суб’єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, 

які виникають через невикористання або зловживання достовірною 

інформацією, яка: 

а) була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до 

випуску; 

б) за обґрунтованим очікуванням могла бути отриманою та врахованою 

при складанні та поданні цієї фінансової звітності. 

Такі помилки можуть бути помилками в математичних підрахунках, у 

застосуванні облікової політики, помилками, допущеними внаслідок недогляду 

або неправильної інтерпретації фактів, а також унаслідок шахрайства. 

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у 

попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого 

прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на 

величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується підприємством 

із метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової 

звітності. 

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються 

статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне 

відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства. 

Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів 

відображається у звітності шляхом: коригування сальдо нерозподіленого 

прибутку на початок звітного року та повторного надання порівняльної 

інформації щодо попередніх звітних періодів. 

Дата балансу – дата, на яку складений Баланс підприємства. Звичайно 

датою Балансу є кінець останнього дня звітного періоду. 

Подія після дати балансу – подія, яка відбувається між датою Балансу 

і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до 

оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, 

результати діяльності та рух коштів підприємства. 

 

Контрольні питання 

1. Розкрийте сутність економічних категорій «помилка» (з точки 

зору відображення інформації в бухгалтерському обліку та звітності), 

«неналежне відображення інформації». 
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2. Назвіть види помилок. 

3. Яким чином виправляються помилки, допущені при складанні 

звітів у попередніх періодах? 

4. Яку інформацію щодо виправлення помилок слід розкривати в 

примітках? 

5. Яким чином відображаються зміни облікової політики підприємства? 

6. Яку інформацію щодо зміни облікової політики слід розкривати в 

Примітках до річної фінансової звітності? 

7. Які події називаються подіями після дати Балансу? 

8. Які зміни можуть бути внесені до правил ведення бухгалтерського 

обліку? 

9. Охарактеризуйте способи відображення змін у правилах ведення 

бухгалтерського обліку. 

10. Обґрунтуйте різницю між категоріями «облікова політика» й 

«облікова оцінка». 

11. Опишіть основні правила внесення змін в облікову політику 

підприємства. 

12. Надайте порівняльну характеристику підходам щодо внесення 

змін в облікову політику, які передбачені Міжнародними стандартами 

фінансової звітності та Положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку України. 

13. Розкрийте причини внесення змін до облікових оцінок. 

14. Розкрийте основні причини виникнення помилок у бухгалтерському 

обліку. 

15. Якою датою обмежується період розгляду подій після дати 

Балансу? 

16. Як класифікують події після дати Балансу? 

17. Які є підходи щодо відображення у фінансовій звітності подій 

після дати Балансу? 

18. Розкрийте сутність принципу безперервності діяльності підприємства. 

Яким чином коригується фінансова звітність, якщо управлінський персонал 

дійде висновку, що підприємство не може вважатися безперервно діючим? 

19. Поясніть результати оцінки дотримання підприємством принципу 

безперервності діяльності та характер їхнього впливу на фінансову 

звітність. 

20. Поясніть методи відображення впливу зміни цін на показники 

фінансової звітності та вкажіть облікові концепції, які їх визначають. 

21. Опишіть порядок коригування фінансової звітності на вплив 

інфляції, який повинен застосовуватися підприємствами України. 
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Тестові завдання 

1. Змінами, які можуть бути внесені до правил ведення бухгалтерського 

обліку, вважаються: 

а) помилки; 

б) зміни в обліковій політиці та облікових оцінках; 

в) зміни в обліковій політиці; 

г) зміни в обліковій політиці, в облікових оцінках, помилки. 

2. Виправлення (зміну) неправильної оцінки в бухгалтерському обліку 

внаслідок низького професійного рівня бухгалтера слід класифікувати як: 

а) зміну в обліковій політиці; 

б) зміну в облікових оцінках; 

в) помилки; 

г) виправляти їх не потрібно. 

3. Внесення змін до наказу про облікову політику щодо порядку 

нарахування зносу за нематеріальними активами після впровадження 

програмного забезпечення на підприємстві слід класифікувати як: 

а) зміну в обліковій політиці; 

б) помилку; 

в) зміну облікових оцінок; 

г) не треба класифікувати як зміну правил ведення бухгалтерського 

обліку. 

4. Зміну підприємством переліку загальновиробничих витрат задля 

більш достовірного формування собівартості реалізованої продукції слід 

класифікувати як: 

а) зміну в обліковій політиці; 

б) помилку; 

в) зміну облікових оцінок; 

г) не треба класифікувати як зміну правил ведення бухгалтерського 

обліку. 

5. Зміну строків корисного використання об’єкта основних засобів 

слід класифікувати як: 

а) зміну в обліковій політиці; 

б) помилку; 

в) зміну облікових оцінок; 

г) не треба класифікувати як зміну правил ведення бухгалтерського 

обліку. 

6. Які зміни в правилах ведення бухгалтерського обліку не відображають 

ретроспективно: 

а) помилки; 

б) зміни в обліковій політиці та облікових оцінках;  

в) зміни в облікових оцінках; 

г) зміни в обліковій політиці, в облікових оцінках, помилки. 
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7. На суму зміни показників звітності за минулий звітний період, 

спричинених зміною методів облікової політики, коригується розмір: 

а) статутного капіталу підприємства; 

б) додаткового вкладеного капіталу; 

в) резервного капіталу; 

г) нерозподіленого прибутку; 

8. Які події після дати балансу вимагають коригування елементів 

фінансової звітності: 

а) оголошення банкрутом дебітора підприємства, заборгованість 

якого раніше була визнана сумнівною; 

б) втрати матеріальних активів унаслідок аварії, пожежі, повені, що 

сталася після дати Балансу; 

в) судовий процес за обставинами, що склалися виключно після дати 

Балансу; 

г) оголошення дивідендів. 

9. Якщо управлінський персонал має значні сумніви щодо здатності 

суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, то: 

а) жодних додаткових дій робити не потрібно, адже це лише суттєва 

невизначеність; 

б) слід підготувати фінансову звітність на іншій основі, аніж принцип 

безперервності діяльності, про що слід поінформувати в примітках; 

в) слід обов’язково розкрити суттєву невизначеність у примітках до 

фінансової звітності; 

г) слід або обов’язково розкрити суттєву невизначеність у примітках 

до фінансової звітності, або підготувати фінансову звітність на іншій 

основі, аніж принцип безперервності діяльності, про що слід поінформувати в 

примітках. 

10. 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 додаткових записів на відповідних рахунках 

бухгалтерського обліку; 

г) правильна відповід відсутня. 

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

перегляд підприємством строку корисного використання необоротного 

активу в бік зменшення – це: 

а) зміна облікової політики; 

б) виправлення помилок; 
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в) зміна облікової оцінки; 

г) втрата корисності активу. 

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

зміну підприємством методу оцінки своїх запасів зі середньозваженої на 

ФІФО у період зростання цін буде класифіковано як: 

а) зміну облікової політики; 

б) зміну облікової оцінки; 

в) помилку; 

г) не стосується П(С)БО 6. 

13. Не вважаються зміною облікової політики: 

а) використання принципу нарахування замість касового методу; 

б) капіталізація витрат на позику замість їх відображення в складі 

витрат періоду; 

в) відображення в складі витрат періоду витрат на дослідження і 

розробки замість їх капіталізації; 

г) визначення облікової політики щодо операцій, які не відображалися 

раніше. 

14. Подія після дати Балансу – це подія, яка: 

а) відбувається протягом одного місяця після дати Балансу і яка 

вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та 

рух коштів підприємства; 

б) відбувається між датою Балансу і датою затвердження 

керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка 

вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та 

рух коштів підприємства. 

в) відбувається між датою Балансу і датою подання фінансової 

звітності до органів податкової служби, яка вплинула або може вплинути 

на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 

г) відбувається між датою Балансу і датою проведення аудиту 

фінансової звітності підприємства, яка вплинула або може вплинути на 

фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 

15. Норми П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах» застосовуються: 

а) підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами 

всіх форм власності; 

б) підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами 

форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно 

до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності); 

в) підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами 

всіх форм власності (крім бюджетних установ, суб’єктів малого 

підприємництва та підприємств, які відповідно до законодавства 
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складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності); 

г) підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами 

всіх форм власності (крім бюджетних установ). 

16. У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформацію 

щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах: 

а) зміст і суму помилки; 

б) зміст і суму помилки; статті фінансової звітності минулих періодів, які 

були перелічені з метою повторного подання порівняльної інформації; факт 

повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів; 

в) зміст і суму помилки, статті фінансової звітності поточного періоду; 

г) правильна відповідь відсутня. 

17. Яку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в 

поточному періоді, слід розкривати в примітках до фінансових звітів: 

а) зміст і суму помилки; 

б) зміст і суму помилки; статті фінансової звітності минулих періодів, які 

були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації; 

факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів; 

в) зміст і суму помилки, статті фінансової звітності поточного періоду; 

г) правильна відповідь відсутня. 

18. У разі зміни в обліковій політиці підприємству слід розкривати в 

примітках до фінансових звітів: 

а) причини та суть зміни, суму коригування нерозподіленого прибутку 

на початок звітного року та факт повторного подання порівнянної 

інформації у фінансових звітах або недоцільність її перелічення; 

б) суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року та факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових 

звітах; 

в) факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових 

звітах або недоцільність її перелічення; 

г) не потрібно розкривати зміни. 

19. Виправлення помилок попередніх років: 

а) підлягає обов’язковому оформленню в місяці виявлення помилки 

шляхом складання бухгалтерської довідки; 

б) підлягає обов’язковому оформленню в кінці звітного року шляхом 

складання бухгалтерської довідки; 

в) не оформлюється документально; 

г) підлягає оформленню в кінці звітного року тільки в регістрах 

бухгалтерського обліку підприємства. 

20. У попередньому році підприємством не нараховано резерв 

сумнівних боргів. Як ця помилка вплинула на статті Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) за звітний рік: 
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а) чистий прибуток звітного року завищений, податок на прибуток 

звітного року завищений; 

б) чистий прибуток звітного року завищений, податок на прибуток 

звітного року занижений; 

в) чистий прибуток звітного року занижений, податок на прибуток 

звітного року занижений; 

г) ніяк не вплинула. 

21. У попередньому році до складу витрат на збут було включено суму 

коштів, сплачених за торгове устаткування. Виправлення цієї помилки 

відобразиться на статтях Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід): 

а) зменшиться сума інших операційних витрат; 

б) зменшиться сума витрат на збут; 

в) збільшиться сума інших операційних витрат; 

г) збільшиться сума витрат на збут. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.9.1 

Зміст завдання 

Установити, чи належать зазначені дії товариства до зміни облікової 

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

обліку та звітності. 

Вихідні дані 

Публічне акціонерне товариство оцінювало свої запаси за статтею 

«Товари» на суму 1 000 000 грн станом на 30 червня 20Х1 р. (собівартість 

цих товарів становила 1 100 000 грн). 1 грудня 20Х1 р. товарознавцями 

підприємства було зроблено розрахунок чистої вартості реалізації тих 

самих залишків товарів і було встановлено, що вона дорівнює 800 000 грн. 

Завдання 1.9.2 

Зміст завдання 

Установити, чи належать зазначені дії товариства до зміни облікової 

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

обліку та звітності. 

Вихідні дані 

Підприємство роздрібної торгівлі з 20Х0 р. реалізує медикаменти. 

Облік на цьому підприємстві здійснюється «вручну». Вибуття товарів 

оцінювали за методом ціни продажу. Керівництво підприємства вирішило 

з 20Х1 р. замість методу ціни продажу використовувати метод ФІФО з 

міркувань, що останній у бухгалтерському обліку точніше відображає 

операції з товарами. 
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Завдання 1.9.3 

Зміст завдання 

Установити, чи належать зазначені дії товариства до зміни облікової 

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

обліку та звітності. 

Вихідні дані 

Підприємство здійснює торгівлю будівельними матеріалами. Керівництво 

підприємства приймає рішення відкрити ще й салон краси. До статуту 

внесено відповідні зміни. 

Завдання 1.9.4 

Зміст завдання 

Визначити порядок виправлення виявленої помилки. 

Вихідні дані 

1 січня 20Х1 р. підприємством було придбане виробниче устаткування 

на суму 160 000 грн. Ця операція була помилково включена до 

загальновиробничих витрат, замість оприбуткування устаткування як 

основних засобів. Помилку було виявлено при складанні звітності за 

20Х3 р. 

Завдання 1.9.5 

Зміст завдання 

Виправити виявлену помилку в бухгалтерському обліку і відобразити 

суми коригувань у звітності. 

Вихідні дані 

У грудні 20Х0 р. затрати на реконструкцію виробничого приміщення 

(добудована частина будівлі) у сумі 130 000 грн підприємство помилково 

включило до складу загальновиробничих витрат звітного періоду, 

вважаючи їх затратами на поточний ремонт. Помилку виявлено в грудні 

20Х1 р. 

Завдання 1.9.6 

Зміст завдання 

Виправити виявлену помилку в бухгалтерському обліку і відобразити 

суми коригувань у звітності. 

Вихідні дані 

У 20Х0 р. був списаний (вибув) легковий автомобіль (первісна вартість – 

90 000 грн, нарахований знос на момент вибуття – 20 000 грн, після 

списання знос не нараховувався). У бухгалтерському обліку операцію з 

вибуття основного засобу не було відображено. Помилку виявлено при 

проведенні інвентаризації в 20Х1 р. 

Завдання 1.9.7 

Зміст завдання 

Виправити помилку в бухгалтерському обліку і відобразити суми 

коригувань у звітності. 
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Вихідні дані 

Згідно з обліковою політикою, на підприємстві застосовується 

виробничий метод амортизації. Через арифметичну помилку загальну 

суму амортизації основних засобів було занижено в 20Х0 р. на 15 000 грн, 

у 20Х1 р. – на 28 000 грн. 

Завдання 1.9.8 

Зміст завдання 

Визначити, які зміни необхідно відобразити в обліку та звітності в 

результаті виправлення виявленої помилки. 

Вихідні дані 

У грудні 20Х1 р. було виявлено, що в травні цього ж року до первісної 

вартості готової продукції підприємством не були включені матеріальні 

затрати в сумі 2 000 грн (ці затрати помилково включені до витрат на 

збут). На момент виявлення помилки готова продукція залишалася на 

складі. 

Завдання 1.9.9 

Зміст завдання 

Визначити, які зміни необхідно відобразити в обліку та звітності в 

результаті виправлення виявленої помилки. 

Вихідні дані 

При списанні вартості реалізованого товару на собівартість у 20Х0 р. 

було допущено арифметичну помилку, у результаті чого собівартість 

реалізації (Дт 902 – Кт 281) виявилася завищеною на 12 000 грн. Помилку 

виявлено в грудні 20Х1 р. 

Завдання 1.9.10 

Зміст завдання 

Визначити, які зміни необхідно відобразити в обліку та звітності в 

результаті виправлення виявленої помилки. 

Вихідні дані 

У 20Х1 р. підприємство використовувало для оцінки вибуття запасів 

метод ідентифікованої собівартості. З 01.01.20Х2 р. прийнято рішення 

застосовувати метод ФІФО. Собівартість реалізованого в 20Х1 р. товару, 

розрахована методом ідентифікованої собівартості, дорівнює 302 000 грн. 

Якщо ж розрахувати її за методом ФІФО, то вона становитиме 

270 000 грн. 

Завдання 1.9.11 

Зміст завдання 

Виправити виявлену помилку в бухгалтерському обліку і відобразити 

суми коригувань у звітності. 

Вихідні дані 

Оголошені в 20Х1 р. дивіденди в сумі 20 000 грн учасникам 

господарського товариства не були нараховані. 
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Завдання 1.9.12 

Зміст завдання 

Виправити виявлену помилку в бухгалтерському обліку і відобразити 

суми коригувань у звітності. 

Вихідні дані 

На Балансі підприємства перебувають дооцінені об’єкти основних 

засобів. Сума дооцінки збільшила капітал у дооцінках. Підприємство, 

порушивши вимоги облікової політики на 20Х0 р., не зменшило суму 

капіталу в дооцінках пропорційно до нарахованої в цьому році 

амортизації (її сума – 12 600 грн). Помилку виявлено в грудні 20Х1 р. 

Завдання 1.9.13 

Зміст завдання 

Виправити виявлену помилку в бухгалтерському обліку й відобразити 

суми коригувань у звітності. 

Вихідні дані 

Суму в розмірі 35 000 грн, внесену учасниками у 20Х1 р. на 

поповнення оборотних коштів, було враховано як суму, спрямовану на 

збільшення статутного капіталу. Помилку виявлено в 20Х2 р. 

Завдання 1.9.14 

Зміст завдання 

Виправити виявлену помилку в бухгалтерському обліку і відобразити 

суми коригувань у звітності. 

Вихідні дані 

ПАТ порушило положення Статуту і не сформувало у 20Х0 р. 

резервний капітал (щорічний розмір відрахувань становить 5 % від 

чистого прибутку). За підсумками цього року чистий прибуток склав 

80 000 грн. Помилку виявлено в грудні 20Х1 р. 

Завдання 1.9.15 

Зміст завдання 

Визначити характер виявленої помилки. Обґрунтувати послідовність 

дій з її виправлення. 

Вихідні дані 

Підприємством на початок 20Х0 р. у затвердженому наказі про 

облікову політику планувалося здійснювати облік вибуття основних 

матеріалів за методом ФІФО. Бухгалтер підприємства, відображаючи 

операції з вибуття запасів, застосовував метод середньозваженої 

собівартості. Унаслідок цього мало місце заниження розміру залишку 

основних матеріалів (субрахунок 201) на 300 000 грн, та відповідне 

завищення розміру витрат, що були накопичені на рахунках класу 9 

протягом усього 20Х0 р. Помилку було виявлено в липні 20Х1 р. 



Звітність підприємства. Практикум 

 

111 

Завдання 1.9.16 
Зміст завдання 
Виправити виявлену помилку в бухгалтерському обліку і відобразити 

суми коригувань у звітності. 
Вихідні дані 
При складанні звітності за 20Х1 р. бухгалтер підприємства знайшов 

помилку, зроблену в 20Х0 р.: до складу витрат на збут було включено 
суму коштів, сплачених за торгове устаткування, у розмірі 60 000 грн. 
Амортизацію торгового устаткування в розмірі 10 000 грн у 20Х0 р. не було 
нараховано. На початок 20Х1 р. було зроблено консервацію устаткування. 

Завдання 1.9.17 
Зміст завдання 
Відобразити суми коригувань у бухгалтерському обліку і звітності 

внаслідок зміни облікової політики. 
Вихідні дані 
Підприємство було створене в 20Х0 р. і протягом 20Х0-20Х1 рр. 

використовувало метод середньозваженої собівартості для визначення 
собівартості запасів. У 20Х2 р. для визначення собівартості запасів було 
вирішено застосовувати метод FIFO. Унаслідок зміни облікової політики 
собівартість реалізованої продукції зменшилась у 20Х2 р. на 400 000 грн, 
у 20Х1 р. – на 200 000 грн, у 20Х0 р. – на 100 000 грн. 

Завдання 1.9.18 
Зміст завдання 
Виправити виявлені помилки в бухгалтерському обліку і відобразити 

суми коригувань у звітності. 
Вихідні дані 
Перед складанням річної звітності підприємством у грудні 20Х1 р. 

виявлено помилки, допущені в бухгалтерському обліку при відображенні 
операцій у IV кварталі 20Х0 р.: 

‒ не відображено формування резерву сумнівних боргів (5 000 грн); 
‒ не списано на інші витрати (понад резерв сумнівних боргів) 

дебіторську заборгованість за відвантажені покупцеві Б товари в сумі 
7 200 грн (у т. ч. ПДВ – 1 200 грн), за якою минув термін позовної 
давності; 

‒ відображено в меншій сумі обсяг реалізації товарів покупцеві В 
(1 200 грн замість 12 000 грн), ПЗ і ПДВ (200 000 грн замість 2 000 грн); 

‒ списано в більшій сумі на адміністративні витрати послуги з 
оренди офісного приміщення, отримані від орендодавця Н (замість 
2 000 грн (без ПДВ) списано 22 000 грн (без ПДВ). 

Сальдо субрахунку 441 «Нерозподілений прибуток» станом на 
01.01.20Х1 р. дорівнює 15 000 грн. 

 
Навчально-методичні матеріали: [7], [8], [9], [12], [42], [44], [45], [47], [48]. 
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Тема 1.10. Консолідована звітність та звітність 

при об’єднанні підприємств 
 

Мета заняття – засвоїти загальні принципи і процедури консолідації 
фінансової звітності та звітності при об’єднанні підприємств. 

 

Ключові терміни і поняття 
Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність, яка відображає 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів 
юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. 

Владні повноваження – повноваження, обсяг яких надає можливість 
підприємству-інвестору, як правило, одноосібно управляти найбільш 
значущими видами діяльності, які суттєво впливають на формування 
фінансового результату підприємства, яке є об’єктом інвестицій, зокрема 
через формування уповноваженого органу управління, визначення 
фінансової, інвестиційної і комерційної політики, та контроль за їх 
реалізацією. 

Внутрішньогрупові операції – операції між материнським та дочірніми 
підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи. 

Внутрішньогрупове сальдо – сальдо дебіторської заборгованості та 
зобов’язань на дату Балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо-
групових операцій. 

Група – материнське (холдингове) підприємство та його дочірні 
підприємства. 

Неконтрольована частка – частина чистого прибутку (збитку), 
сукупного доходу та чистих активів дочірнього підприємства, яка не 
належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні 
підприємства). 

Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій – 
прибутки та збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових 
операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і 
включаються до Балансової вартості активів підприємства. 

Права захисту інтересів інвесторів – повноваження, обмежений обсяг 
яких дає підприємству-інвестору лише можливість захистити свої права 
та інтереси стосовно підприємства, яке є об’єктом інвестицій, без надання 
можливості управляти найбільш значущими видами діяльності. 

Гудвіл – перевищення вартості придбання над часткою покупця у 
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і 
непередбачених зобов’язань на дату придбання. 

Дата придбання – дата, на яку контроль за чистими активами і 
діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця. 

Дочірнє підприємство – підприємство, яке перебуває під контролем 
материнського (холдингового) підприємства. 
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Дата угоди – дата досягнення домовленості між учасниками про 

об’єднання підприємств та/або видів їхньої господарської діяльності. 

Ідентифіковані активи та зобов’язання – придбані активи та 

зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання 

статей Балансу. 

Контроль – вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну 

політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від 

його діяльності. 

Материнське (холдингове) підприємство – підприємство, яке здійснює 

контроль дочірніх підприємств. 

Немонетарні активи – усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів 

та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей. 

Дата обміну – дата придбання, якщо об’єднання підприємств та/або 

видів їхньої господарської діяльності досягається в одній операції обміну. 

Якщо таке об’єднання здійснюється більш ніж за однією операцією 

обміну (зокрема, коли об’єднання здійснюється поетапно шляхом 

послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на 

яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у 

бухгалтерському обліку. 

Об’єднання підприємств та/або видів їхньої господарської діяльності – 

поєднання окремих підприємств та/або видів їхньої діяльності в одне 

підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або 

отримання економічних вигод в інший спосіб. Поєднання може 

відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) 

до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), 

прийняття зобов’язань або придбання капіталу іншого підприємства з 

метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами 

та діяльністю іншого підприємства. 

Справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив або 

оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. 

Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань. 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення консолідованої фінансової звітності. 

2. Назвіть користувачів консолідованої фінансової звітності. 

3. Що таке материнське підприємство, дочірнє підприємство, 

неконтрольована частка? 

4. Дайте визначення внутрішньогруповим операціям, внутрішньо-

груповому сальдо, нереалізованим прибуткам та збиткам. 

5. Які коригування робляться в процесі консолідації фінансових звітів? 

6. За яких умов материнське підприємство не подає консолідовану 

фінансову звітність? 
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7. Що таке об’єднання підприємств та які шляхи об’єднання бувають? 
8. З якою метою здійснюється об’єднання підприємств? 
9. Що таке ідентифіковані активи і зобов’язання? 
10. Що таке гудвіл та негативний гудвіл? Поясніть порядок його 

визначення та відображення у звітності. 
11. Які форми фінансової звітності включає в себе консолідована 

фінансова звітність? 
12. У чому полягає різниця між зведенням та консолідацією як 

методами узагальнення облікової інформації у фінансовій звітності 
об’єднання підприємств? 

13. Перелічіть основні етапи складання консолідованої звітності. 
14. Яка інформація наводиться в примітках до консолідованої 

фінансової звітності? 
15. Визначте особливості використання облікової політики при 

складанні консолідованої фінансової звітності. 
 

Тестові завдання 
1. Консолідовану фінансову звітність формує: 
а) підприємство, засновником якого є декілька юридичних осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності; 
б) підприємство, яке має дочірні підприємства; 
в) група підприємств, які є самостійними юридичними особами та 

пов’язані певними виробничими зв’язками. 
2. Консолідована звітність характеризує діяльність: 
а) філій підприємства, виділених на окремий Баланс; 
б) окремого суб’єкта господарювання – юридичної особи; 
в) юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної 

одиниці; 
г) групи (об’єднання) підприємств, пов’язаних виробничими зв’язками. 
3. Консолідована фінансова звітність складається на основі: 
а) даних первинних документів кожного учасника групи підприємств; 
б) даних консолідованого бухгалтерського обліку за групою в цілому; 
в) об’єднання даних звітності підприємств, які входять у групу з 

наступним виключенням та додаванням певних статей; 
г) звітності філій підприємства, виділених на окремий Баланс. 
4. Контроль діяльності одного підприємства іншим визначається: 
а) можливістю домінуючого впливу на прийняття рішень; 
б) можливістю брати участь у прийнятті рішень; 
в) можливістю значного впливу на економічну та фінансову політику; 
г) можливістю отримувати прибутки іншого підприємства. 
5. Материнське (холдингове) підприємство – це підприємство, яке: 
а) є одним із засновників іншого (дочірнього) підприємства; 
б) є єдиним засновником іншого (дочірнього) підприємства; 
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в) здійснює контроль інших (дочірніх) підприємств; 
г) здійснює контроль або має суттєвий вплив на інше (дочірнє) 

підприємство. 
6. У міжнародній та вітчизняній практиці вважається, що якщо частка 

фірми-інвестора (А) в акціонерному капіталі іншого підприємства (Б) 
становить від 20 до 50 %, то: 

а) А контролює Б; 
б) А не спричиняє впливу на економічну та фінансову політику Б; 
в) А має суттєвий вплив на економічну та фінансову політику Б; 
г) А має значний вплив на економічну та фінансову політику Б. 
7. У консолідованій звітності інвестиції материнської компанії в 

дочірнє підприємство відображаються: 
а) у сумі фактичних витрат, понесених для інвестора; 
б) за методом пайової участі; 
в) виключаються з консолідованої звітності. 
8. Основою складання консолідованої звітності є: 
а) порядкове сумування показників звітності; 
б) порядкове вирахування показників звітності; 
в) виключення показників звітності; 
г) правильні відповіді а), в). 
9. Під час придбання підприємства в консолідованій фінансовій 

звітності його активи відображаються: 
а) за балансовою вартістю; 
б) справедливою вартістю; 
в) чистою вартістю реалізації; 
г) первісною (історичною) собівартістю. 
10. При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають 

виключенню: 
а) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства 

в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в 
капіталі кожного дочірнього підприємства; 

б) сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо; 
в) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових 

операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані); 
г) усі відповіді правильні. 
11. Консолідовану фінансову звітність подають власникам (засновникам): 
а) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та не 

пізніше 28 лютого наступного за звітним року; 
б) не пізніше ніж через 45 днів після закінчення звітного кварталу та 

не пізніше 15 квітня наступного за звітним року; 
в) не подають взагалі; 
г) не пізніше ніж через 30 днів після закінчення звітного кварталу та 

не пізніше 1 червня наступного за звітним року. 
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12. Перед складанням консолідованої річної фінансової звітності 

проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства: 

а) обов’язкове; 

б) не обов’язкове; 

в) проводиться на розгляд керівництва; 

г) узгоджується з Міністерством фінансів. 

13. Консолідована фінансова звітність складається: 

а) тільки за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку; 

б) тільки за міжнародними стандартами фінансової звітності; 

в) за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до 

законодавства; 

г) за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності залежно від 

умов господарювання. 

14. Придбані покупцем при об’єднанні підприємств ідентифіковані 

активи, зобов’язання і непередбачені зобов’язання визнаються окремо на 

дату придбання та відображаються: 

а) за їхньою справедливою вартістю; 

б) за їхньою первісною вартістю; 

в) за їхньою Балансовою вартістю; 

а) за їхньою відновлювальною вартістю. 

15. Об’єднання підприємств може відбуватися шляхом: 

а) приєднання одного підприємства до іншого; 

б) придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів) та 

прийняття зобов’язань іншого підприємства; 

в) придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства; 

г) правильні відповіді а), б), в). 

16. Власний капітал дочірнього підприємства сформований із таких 

складників: статутний капітал – 100 000 грн, резервний капітал – 

5 000 грн, нерозподілений прибуток – 40 000 грн, інший додатковий 

капітал – 10 000 грн. Материнське підприємство придбало та володіє 

70 % його акцій. У консолідованому балансі неконтрольована частка в 

рядку 1 490 буде відображена в сумі: 

а) 30 000 грн; 

б) 12 000 грн; 

в) 46 500 грн; 

г) неконтрольовану частку відображати не потрібно. 

17. Загальна вартість активів підприємства становить 150 000 грн, 

їхня справедлива вартість – 160 000 грн. Зобов’язання підприємства 

складають 90 000 грн. 65 % акцій цього підприємства було придбано 
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іншим підприємством за 145 000 грн. У балансі в додатковому рядку 

1 050 слід відобразити гудвіл у сумі: 

а) 99 500 грн; 

б) 106 000 грн; 

в) 70 000 грн; 

г) гудвіл відображати не потрібно. 

18. Загальна вартість активів підприємства становить 150 000 грн, 

їхня справедлива вартість – 160 000 грн. Зобов’язання підприємства 

складають 90 000 грн. 65 % акцій підприємства було придбано іншим 

підприємством за 145 000 грн. До консолідованого балансу активи цього 

дочірнього підприємства будуть включені в сумі: 

а) 150 000 грн; 

б) 156 500 грн; 

в) 160 000 грн; 

г) 70 000 грн; 

д) 60 000 грн. 

19. Дочірнє підприємство придбало в постачальника, який не входить 

до складу групи, товари на суму 60 000 грн, у т. ч. ПДВ – 10 000 грн. 40 % 

цих товарів було реалізовано материнському підприємству на суму 

78 000 грн, у т. ч. ПДВ – 13 000 грн, а решта (60 %) – за межі групи. На 

кінець звітного року материнське підприємство товари, придбані в 

дочірнього, не реалізувало. Яка сума буде відображена в рядку 1104 

«Товари» в окремому балансі материнського підприємства та в 

консолідованому балансі: 

а) ряд. 1104 окремого Балансу материнського підприємства – 

65 000 грн; ряд. 1104 консолідованого Балансу – 65 000 грн; 

б) ряд. 1104 окремого Балансу материнського підприємства – 

20 000 грн; ряд. 1104 консолідованого Балансу – 20 000 грн; 

в) ряд. 1104 окремого Балансу материнського підприємства – 

65 000 грн; ряд. 1104 консолідованого Балансу – 20 000 грн; 

г) ряд. 1104 окремого Балансу материнського підприємства – 

78 000 грн; ряд. 1104 консолідованого Балансу – 60 000 грн. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.10.1 

Зміст завдання 

Визначити справедливу вартість придбаних ідентифікованих активів і 

зобов’язань та гудвіл, який виникає в результаті придбання підприємства. 

Вихідні дані 

За придбане підприємство покупцем сплачено 4 000 000 грн. Інформацію 

про вартість активів і зобов’язань придбаного підприємства наведено в 

табл. 1.10.1. 


