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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

№ Назва теми 

 

 

Кількість годин 
Всього Аудиторних  Сам. 

Робота 

1 Вступ.       Інструтаж. 1 1 - 

2 Облік касових операцій 
(робота на посаді  касира). 

 

5 

 

3 

 

2 

3 Облік грошових коштів на рахунках 

в банках (робота на посаді бухгалтера з об-

ліку банківських операцій). 

 

5 

 

3 

 

2 

4 Облік розрахункових операцій (робота 

на посаді бухгалтера з обліку розрахунків) 

10 6 4 

5 Облік товаро-матеріальних-цінно-

стей (запасів) (робота на посаді бухгалтера 

з обліку ТМЦ). 

10 6 4 

6 Облік основних засобів, інших не-

оборотних активів та нематеріаль-

них активів (робота на посаді бухгалтера з 

обліку необоротних активів). 

12 6 6 

7 Облік праці, заробітної плати та роз-

рахунків з робітниками і службовця-

ми (робота на посаді бухгалтера з обліку 

праці та її оплати). 

12 6 6 

8 Облік доходів, витрат та фінансових 

результатів (робота на посаді бухгалтера з 

обліку доходів та витрат). 

12 6 6 

9 Облік основного виробництва та го-

тової продукції (робота на посаді бухгал-

тера витрат виробництва та готової продук-

ції). 

12 6 6 

10 Бухгалтерська звітність. Заповнення 

та закриття регістрів бухгалтерсько-

го обліку та складання оборотно-

сальдової відомості 

14 8 6 

11 Заповнення Головної книги, Балансу 

та Звіту про фінансові результати 

14 8 6 

12 Захист практии 2 2  
 Всього годин 108 60 48 
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ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ: 

Умовне виробниче підприємство ТОВ «Полісся»: 

Юридична адреса: м. Житомир вул.. Мазепи, 112 А. 

Код за ЄДРПОУ: 14567119. 

Банківські реквізити: МФО 303721, р/р  2600558770007 в банку «Аваль» м. Жито-

мир. 

Гуменюк  М.М. – директор підприємства.  

Іщенко  О.А. – головний бухгалтер 

 

Відомість залишків по синтетичних рахунках 

Таблиця 1 

№ 

п.п. 

Найменування рахунків Дебет Кредит 

1. Основні засоби 620 000  

2. Знос необоротних активів  219000 

3. Виробничі запаси 50000  

4. Готова продукція 41825  

5. Виробництво 21300  

6. Каса 140  

7. Розрахунковий рахунок 488175  

8. Статутний капітал  950 000 

9 . Розрахунки з постачальниками і підрядчиками  62 000 

10. Розрахунки з покупцями і замовниками 23628  

11. Розрахунки з оплати праці  12800 

12 Короткострокові позики  1268 

 Баланс ? ? 

 

Залишки по рахунку 20 «Виробничі запаси»: 
№ 

п/

п 

Найменування об’єкта 

витрат 

Аналітичні 

рахунки 

Кількість, 

шт.. 

Ціна, 

за шт.. 

Залишок  

на початок 

місяця (грн.) 

Субрахунок 201 

1 Матеріал А 201.1 520 40,00 20800,00 

2 Матеріал Б  201.2 968 25,00 24200,00 

3 Інші виробничі запаси 201 200 10,00 2000,00 

Субрахунок 203 Кількість, 

л.. 

Ціна, 

за л.. 

 

3 Бензин - 95 203.1 200 35,00 7000,00 

 Разом    54000,00 
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Залишки по рахунку 23 «Виробництво»: 
№ 

п/

п 

Найменування об’єкта 

витрат 

Аналітичні 

рахунки 

Залишок  

на початок місяця (грн.) 

Залишок  

на кінець місяця (грн.) 

1 Продукція А 23.1 10300,00 7318,97 

2 Продукція Б 23.2 11000,00 5691,20 

 Разом  21300,00 13010,17 

 

Залишки по рахунку 26 «Готова продукція»: 
№ 

п/п 

Найменування  готової 

продукції 

Аналітичні 

рахунки 

Кількість 

шт..  

Ціна за одини-

цю, грн. 

Сума, грн. 

1 Продукція А 26.1 100 145,25 14525,00 

2 Продукція Б 26.2 182 150,00 27300,00 

 Разом    41825,00 

 

Залишки по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»: 
№ 

п/п 

Найменування підприємств,організацій Аналітичні 

рахунки 

Залишок  

на початок місяця (грн.) 

1 ТОВ «Укрзбут»  631.1 34000,00 

2 АТП № 10 631.2 2100,00 

3 МП «Мрія» 631.3 14800,00 

 Разом  50900,00 

 

Залишки по рахунку 68 «Розрахунки з іншими кредиторами»: 
№ 

п/п 

Найменування підприємств,організацій Аналітичні 

рахунки 

Залишок  

на початок місяця (грн.) 

1 Житомиртеплокомуненерго 685.1 4720,00 

2 Житомирський РЕМ 685.2 3500,00 

3 Житомирводоканал 685.3 2880,00 

 Разом  11100,00 

 

Залишки по рахунку 36 « Розрахунки з покупцями і замовниками»: 
№ 

п/п 

Найменування підпри-

ємств,організацій 

Аналітичні 

рахунки 

Залишок  

на початок місяця (грн.) 

1 ТОВ «Все для жінок» 361.1 1628,00 

2 МП «Султан» 361.2   22000,00 

 Разом  23628,00 
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Робота на посаді касира 

 
Тема: Облік касових операцій. 

Мета: Поглибити теоретичні знання та закріпити набуті практичні навички і 

вміння з обліку касових операцій. 

 

Актуалізація опорних знань. 

1. Який нормативний документ регламентує порядок ведення касових опера-

цій в Україні? 

2. Вказати порядок організації зберігання грошових коштів на підприємстві? 

3. Якими первинними документами оформляється надходження грошових ко-

штів в касу та їх видача? 

4. Що таке ліміт залишку готівки? 

5. Вказати порядок ведення касової книги? 

6. Вказати характеристику рахунку 30 «Каса»? 

7. Охарактеризувати порядок заповнення журналу 1 та відомості 1.1? 

8. Вказати порядок інвентаризації готівки в касі? 

 

Завдання: 

 На підставі даних Реєстру  господарських операцій  скласти бухгалтерські 

проводки, зазначити первинні документи та визначити необхідні суми.  

 Оформити наступні первинні документи: 

 грошовий чек (до оп.1). 

 прибутковий касовий ордер (до оп.2 ); 

 видатковий касовий ордер ( до оп.3); 

 На основі первинних документів заповнити Касову книгу. 

 Зробити записи до Відомості 1.1 та Журналу 1.  

Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/п 

Дата Назва  

первинного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д  К  

1 04.09  Отримано з поточного рахунка кошти 

на: 

- господарські витрати; 

- виплату заробітної плати; 

 

 

800,00 

12800,00 

  

2 04.09  Видано під звіт експедитору Мазуру 

С.В. на оплату транспортних послуг 

800,00   

3 04.09  Виплачено з каси заробітну плату 11000,00   

4 05.09  Оплачено витрати по розвантаженню 

матеріалів Мазур  С.В. 

730,00   

5 05.09  Здано в касу залишок невикористаних 

підзвітних коштів Мазур С.В. 

?   

6 06.09  Внесено готівку в касу Сидоренко 4000,00   
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Н.А., як внесок до статутного капіта-

лу 

7 06.09  Надійшли в касу кошти від ТОВ «Все 

для жінок» за раніше відвантажену 

продукцію 

1628,00   

8 06.09  Депоновано невиплачену заробітну 

плату на поточний рахунок 

?   

9 06.09  Погашено готівкою короткострокову 

позику банку 

1268,00   

10 06.09  Проінкасовано понадлімітний зали-

шок грошей в касі 

?   

11 17.09  Одержано кошти в касу з поточного 

рахунку для придбання МШП та 

оплати за перевезення автоматичної 

лінії  

 

1130,00 

 

  

12 17.09  Видано кошти Хомчуку О.П.: 

для придбання МШП; 

перевезення автоматичної лінії. 

 

480,00 

650,00 

  

Разом по журналу  

 

   

 

Примітка:  

залишок готівки в касі на 1 вересня становить 100,00 грн.; 

ліміт залишку готівки в касі – 180,00 грн.; 

останній номер ПКО № 39; ВКО № 41. 
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Корінець чека 

АА0000000 

  

 

 

НА  

"___" ____________ ____ р. 

ЧЕК ВИДАНИЙ 

_________________ 
(кому) 

Підписи: 

_________________ 
(перший) 

_________________ 
(другий) 

ЧЕК ОДЕРЖАВ 

"___" ____________ ____ р. 

__________________  
(підпис) 

_________________________________________________ 
                                                      (подавець чека) 

ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 ____________________________ 
(номер рахунку подавця чека) 

АА0000000 

В КАСУ - контрольну марку 

НА 

                (сума цифрами)  

дата __________________________________________ _____________ р. 
                                   (число, місяць словами)                                                  (рік цифрами) 

МІСЦЕ 

ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ 

МАРКИ 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
(найменування установи банку) 

Місце печатки 

подавця чека 

Заплатить 

________________________________________________________________ 
                                                                                                 (кому) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                               (сума словами) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                    (підписи) 
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  Цілі витрат Сума 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Підписи ___________________________________________________________________________________ 

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав 

_________________________________________________ 
                                                                                                                                                                    (підпис) 

Відмітки, що засвідчують особу одержувача 

Пред'явлений__________________________ N _______________________ 
                                         (найменування документа)                           (номер документа) 

Виданий __________________________________________________________________________________ 
                                                                          (найменування установи, яка видала документ) 

"___" ____________ ____ р. 
      (дата видачі документа) 

__________________________________________________________________________________________ 

Перевірено           Оплатити                           "___" ____________ ____ р. 

Сплачено 

Контролер __________ Відповідальний ____________ Касир ___________ 

                                (підпис)           виконавець                (підпис)                                 (підпис) 

ОПРИБУТКОВАНО 

ЗА 

КАСОЮ 

Касовий ордер N_________ 

  

"___" ____________ р. 

  

  

Головний (старший) 

бухгалтер 

________________________ 
(підпис) 
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Типова форма N КО-1 

       Ідентифікаційний 

       код ЄДРПОУ _______________ 

_______________________________________ 
(найменування підприємства (установи, організації)) 

 

 

 

Прибутковий касовий ордер N ______ 
від "___" ____________ 20__ р. 

 

  

 

Л

 

і 

н

 

і 

я 

 

 

в 

і 

д

 

р

 

і 

з 

у 

________________________________ 
(найменування підприємства (установи, організації)) 

 

                           Квитанція 

до прибуткового касового ордера N _ 

від "___" ____________ 20__ р. 

 

Прийнято від 

________________________________ 

________________________________ 

Підстава: 

________________________________ 

________________________________ 

Сума 

________________________________

________________________________

________________________________ 
                                                 (словами) 
_____________________ грн. ___ коп. 

 

 

    М. П. 

 

Головний 

бухгалтер 

________________________________ 
                                    (підпис, прізвище, ініціали) 

 

      Касир 

________________________________ 
                                     (підпис, прізвище, ініціали) 
 

Корес-

пон- 

дуючий 

рахунок, 

субраху-

нок 

Код 

аналі- 

тич-

ного 

раху-

нку 

Сума 

циф-

рами 

Код 

цільо-

вого 

призна- 

чення 

 

 

 

 

Прийнято від ______________________________________ 

Підстава: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Сума 

________________________________________

________________________________________ 

___________________________ грн. ____ коп. 
                           (словами) 

Додатки: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Головний бухгалтер _______________________________ 
                                                                  (підпис, прізвище, ініціали) 

Одержав касир ___________________________________ 
                                                             (підпис, прізвище, ініціали) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



12 

 

Типова форма N КО-2  

 

_______________________________________________  
(найменування підприємства (установи, організації)) 

Ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ ___________________ 

 

Видатковий касовий ордер 

від "___" ____________ 20__ р.  

Номер 

документа 

Дата 

складання 

 Кореспондуючий 

рахунок, субра-

хунок 

Код аналіти-

чного раху-

нку 

Сума Код цільо-

вого приз-

начення 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Видати 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 

Підстава: 

_____________________________________________________________________________ 

Сума 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________ грн. ___ коп. 
                                     (словами) 

Додаток: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Керівник __________________________               Головний бухгалтер ____________________ 
                           (підпис, прізвище, ініціали)                                                                       (підпис, прізвище, ініціали) 

Одержав: _____________________________________________________________ грн. __коп. 
                                                                                             (словами) 

"___" ________________ 20__ р.                                                                                                                   

Підпис одержувача ____________________________ 

За 

________________________________________________________________________________ 
                            (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) 

________________________________________________________________________________ 

Видав касир ________________________________ 
                                         (підпис, прізвище, ініціали) 
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Додаток 5 

до Положення про ведення касових операцій  

у національній валюті в Україні 

 

Типова форма № КО-4 

 

 

 

 

  Ідентифікаційний  

(найменування підприємства (установи, організації)) 
 

код ЄДРПОУ  
 

 

 

 

 

Касова книга 
 

на 20__ р. 
 

У цій книзі пронумеровано 

та прошнуровано           сторінок, 

опечатано печаткою 

 

М. П.                      Підпис 

 

"___" ______________ 20_ р. 
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Каса за “__” _________ 20__ р.   Сторінка _____  Зразок 3, 5, 7, 9 та інших сторінок 

 

Номер 

доку-

мента 

Від кого отримано чи кому 

видано 

Номер коре-

спон-

дуючого 

рахунку, 

субрахунку 

Надход-

ження 
Видаток 

 

Л 

і 

н 

і 

я 

 

в 

і 

д 

р 

і 

з 

у 

 

Номер 

доку-

мента 

Від кого отримано чи кому 

видано 

Номер корес-

пон-дуючого 

рахунку, суб-

рахунку 

Надход-

женьня 
Видаток 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Залишок на початок дня  Х      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     Разом за день   

     Залишок на кінець дня,   Х 

     у тому числі на зарплату  Х 

     Касир ________________ 

                           (підпис) 

Запис в касовій книзі перевірив і документи  

в кількості _____________ прибуткових та   ______________ 

                            (словами)                                                           (словами) 

видаткових одержав. 

Бухгалтер ______________ 

                                  (підпис) 

     

     

     

     

     

     

        _________________________ 
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Робота на посаді бухгалтера з обліку банківських операцій 

 
Тема: Облік грошових коштів на рахунках в банках. 

Мета: Поглибити теоретичні знання та закріпити набуті практичні навички і 

вміння з обліку грошових коштів на рахунках в банках. 

 

Актуалізація опорних знань. 

1. Вказати порядок відкриття поточних рахунків у комерційних банках? 

2. Які первинні документи використовуються при здійсненні безготівкових 

операцій? 

3. Дати характеристику виписки банку та охарактеризувати порядок її опра-

цювання? 

4. Вказати характеристику рахунку 31? 

5. Охарактеризувати порядок заповнення відомості 1.2? 

 

Завдання: 

 На підставі даних Реєстру  господарських операцій  скласти бухгалтерсь-

кі проводки, зазначити первинні документи та визначити необхідні суми. 

 Оформити платіжні доручення  (до оп.1, 3; примітка 1). 

 Зробити записи до Відомості 1.2 та Журналу 1.  

Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/п 

Дата Назва  

первинного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонде-

нція 

рахунків 

Д  К  

1 03.09  Перераховано з поточного рахунка:  

а) ТОВ «Укрзбут» по рахунку № 216  

б) АТП № 10 по рахунку № 45 

 

28000,00 

2100,00 

  

2 04.09  Зараховано на поточний рахунок ко-

шти від продажу готової продукції 

МП «Султан» 

 

20040,00 

  

3 04.09  Проведені розрахунки з Житомиртеп-

локомуненерго за надані послуги згі-

дно рахунку № 271  

 

4720,00 

  

4 04.09  Погашена заборгованість перед Жи-

томирського РЕМ  за спожиту елект-

роенергію згідно рахунку № 198 

3500,00   

5 04.09  Погашена заборгованість перед Жи-

томирводоканалом за використану 

воду 

1880,00   

6 05.09  З поточного рахунку погашено забор-

гованість за оренду приміщення МП 

«Мрія» 

14800,00   

7 05.09  Оплачено з поточного рахунку адмі-

ністративні витрати 

480,00   
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8 07.09  Зараховано на поточний рахунок ко-

шти, що надійшли з каси підприємст-

ва 

?   

9 12.09  Надійшли кошти на поточний раху-

нок від ПАТ «Сузір»я» за реалізовану 

готову продукцію 

 

6700,00 

  

10 14.09  Засновником внесено кошти на пото-

чний рахунок як поповнення статут-

ного капіталу 

25000,00   

11 25.09  На рахунок зараховано короткостро-

ковий кредит від Приватбанку 

20000,00   

12 30.09  Списано банком з рахунку комісійні 

за обслуговування поточного рахунку 

100,00   

Разом по журналу     

 

Примітка 1. Банківські реквізити інших підприємств: 

ТОВ «Укрзбут»  -  Ідентифікаційний код – 13778467, Укрсоцбанк м. Київ, МФО 331245, по-

точний рахунок № 260040070338. 

Житомиртеплокомуненерго - ідентифікаційний код – 27597345, Приватбанк м. Житомир, 

МФО 379663, поточний рахунок – 26005303701520. 
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Робота на посаді бухгалтера з обліку розрахункових операцій 

 
Тема: Облік розрахункових операцій. 

Мета: Поглибити теоретичні знання та закріпити набуті практичні навички і 

вміння з обліку розрахункових операцій, відображення їх на рахунках бух облі-

ку та в облікових регістрах. 

 

Актуалізація опорних знань. 

1. Якими первинними документами оформляються розрахунки з покупцями 

і замовниками? 

2. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з покупцями і замовниками 

(дати характеристику)? 

3. Який рахунок використовують для обліку розрахунків з підзвітними осо-

бами? 

4. Яка визначається сума добових при відрядженні? 

5. Який документ і в який термін необхідно подати після повернення з від-

рядження? 

 

Завдання: 

 На підставі даних Реєстру  господарських операцій  скласти бухгалтерсь-

кі проводки, зазначити первинні документи та визначити необхідні суми. 

 Скласти наступні бухгалтерські документи: 

 Рахунок (до оп. 2); 

 Накладну (до оп. 2); 

 податкову накладну (до оп. 2). 

 Звіт про використання грошових коштів виданих на відрядження та під 

звіт (до оп.10)  

 Зробити записи до Відомостей 3.1, 3.2 та Журналу 3.  

 

Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/п 

Дата Назва 

 первинного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д  К  

1 03.09  Нарахована орендна плата за оренду 

складського приміщення МП «Мрія»  

 

12800,00 

  

2 03.09  Реалізовано МП «Султан» (ціни без 

ПДВ) : (примітка 1) 

Продукція А 35 шт. х 255,00 

Продукція Б 35 шт. х 270,00 

                               Разом 

                               Нараховано ПДВ  

                               Всього  

 

 

 

 

? 

? 

? 

  

3 03.09  Суму чистого доходу списано на фі-

нансовий результат 

?   
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4 03.09  Відображено та списано собівартість 

реалізованої продукції на фінансовий 

результат: 

Продукція А 35 шт. х ? 

 

Продукція Б  35 шт. х  ? 

 

 

 

 

? 

? 

? 

? 

  

5 05.06  Продано 20 шт. Блузи жіночі  фірмі 

«Ольга» (в т.ч. ПДВ) 

4980,00   

6 05.06  Відображено податкове зобов’язання 

(оп.5) 

?   

7 05.06  Суму чистого доходу від реалізації 

Продукції А списано на фінансовий 

результат 

?   

8 05.06  Відображено та списано собівартість 

реалізованої   Продукції А на фінан-

совий результат 

?   

9 09.06  Отримано короткостроковий вексель 

від фірми «Ольга» в погашення забор-

гованості за продану продукцію. 

 

 

4980,00 

  

10 10.09  Реалізовано ПАТ «Сузір»я» 55 оди-

ниць Продукції Б  (в т.ч. ПДВ) 

15200,00   

11 10.09  Відображено податкове зобов’язання 

(оп.10)  

?   

12 10.09  Суму чистого доходу від реалізації 

Продукції Б списано на фінансовий 

результат 

?   

13 10.09  Відображено та списано собівартість 

реалізованої Продукції Б на фінансо-

вий результат 

?   

14 22.09  З поточного рахунку одержано кошти 

в касу на відрядження  

450,00   

15 22.09  З каси видано кошти на відрядження 

головному бухгалтеру Іщенко., для 

участі в практичній конференції у м. 

Києві.  

450,00   

16 27.09  Затверджено звіт по відрядженню 

головного бухгалтера (примітка 2) 

?   

17 28.09  Видано з каси перевитрату  підзвітних 

коштів 

?   

Разом по журналу     

Примітка 1.ПАТ «Султан» –  м. Житомир, вул. Проспект миру 120, код за  

ЄДРПОУ  – 12365478, обслуговується в Приватбанку  м. Житомир, МФО 301551. р/р –  № 

26005302901914.Примітка 2. Головний бухгалтер була у відрядженні з 23.09 по 25.09. До 

звіту додаються 2 квитки по 54,00 грн. та квитанція на проживання у готелі на суму 240,00 

грн. Сума добових складає 60 грн. за добу. 
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Постачальник _________________________________________________________________ 

  
ЄДРПОУ__________________________________________________________ 

  
Р/р_______________________________________________________________ 

  
в______________________________________МФО______________________ 

  
ІПН____________________________Свідоцтво__________________________ 

  
Адреса___________________________________________________________ 

  
___________________________________________тел____________________ 

    Одержувач _________________________________________________________________ 

Платник _________________________________________________________________ 

    Замовлення _________________________________________________________________ 

Умова продажу _________________________________________________________________ 

       Рахунок-фактура №_________ 

від "_____"_______________20_____р. 

       № Найменування Од. вим. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

    
Сума без ПДВ   

    
ПДВ   

    
Всього з ПДВ   

Всього на суму 
    ______________________________________________________________грн____коп 

в т.р. ПДВ 
     ____________________________ 

    

   
Виписав(ла) _______________________ 
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 Постачальник _________________________ НАКЛАДНА 
 Адреса ________________________________  

 Р/рахунок _____________________________      №   

 в _____________________________________  

 ____________________ МФО_____________ від  "___" ____________________ р.  

 ЄДРПОУ ______________________________  

 Тел./ф. _______________________________  
 

Одержувач   
 назва, адреса, банківські реквізити 

Платник  
 назва, адреса, банківські реквізити 

Підстава  
 N договору, наряду тощо 

Через кого   
 ініціали, прізвище, N та дата видачі довіреності 

 

№ Найменування товару 
Одиниця 

виміру 

Кіль

кість 
Ціна Сума 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Всього з ПДВ (прописом) ___________________ Разом  

___________________________________________ ПДВ 20%  

___________________________________________ Всього з ПДВ  

 

  

Місце складання _______________________ 
 

Відвантажив(ла): _______________________          

Отримав(ла):_________________________ 
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Складається оператором інвестору за багатосторонньою 

угодою про розподіл продукції 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 

Не видається покупцю 

(тип причини) 

  22 вересня 2014  року № 957  

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  

від 14 листопада 2014 року №1129)10 
  

(потрібне виділити поміткою "Х") 

 

  

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА 

 

 

    Дата складання податкової накладної                            Порядковий номер        /  /     

  

                                  Продавець 

                                                                                                             (№)              (номер філії) 

                                                                                     Покупець 

Особа (платник  

податку) - продавець 
  Особа (платник  

податку) - покупець 
 

 (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи -

підприємця) 
  (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи -

підприємця) 

                                    

                                                                         (індивідуальний податковий номер продавця)                                                                                        (індивідуальний податковий номер покупця) 

Місцезнаходження  (податкова адреса) 

продавця 
 

______________________________ 
 Місцезнаходження (податкова адреса) 

покупця 

 

________________________________ 

Номер телефону            Номер телефону           
 

Вид  цивільно-правового 
договору 

 

 від              №  

Форма проведених  

розрахунків 

                                                                              (вид договору) 
____________________________________________________________________________ 

                         (бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо) 
 

Роз- 
діл 

Дата виник-
нення подат-

кового зо-

бов’язання 
(постачання 

(оплатиІ))  

Номенклатура това-
рів/послуг 

продавця 

Код товару 
згідно з УКТ 

ЗЕД 

Одиниця виміру 
товару/ послуги 

Кількість 
(об'єм, обсяг) 

Ціна поста-
чання одини-

ці товару/ 

послуги без 
урахування 

ПДВ 

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподатку-
ванню за ставками 

Загальна 
сума коштів, 

що підлягає 

сплаті 
Умовне 

позначення 

(українське) 

Код основна ставка ставка 7% нульова ставка звільнення  

від ПДВі  постачання на 

митній території 
України 

 експорт 

1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 13 

I              

             

            

            

            

Усього за розділом I Х Х Х Х Х       

II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

ІІІ Податок на додану вартість Х Х Х Х Х   0 0   

IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х Х Х       

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця. 

 
 

  

_________________________________________________________________ 
(ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну) 
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Звіт про використання коштів, виданих 

на відрядження або під звіт 
 

 

При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає гра-

ничний термін повернення: 

Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування 

(пункт 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України) : 100. 

Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 15 : 100. 

Підпис особи, що склала розрахунок ___________                      Дата складання розрахунку 

____________20__ року 

Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 17 : 100. 

Підпис особи, що склала розрахунок ___________                      Дата складання розрахунку 

____________20__ року 
З розрахунком ознайомлений: підпис     _______________________________          Дата     ____________ 

                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові) 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

05.12.2012 N 1276 



24 

 

Зворотний бік 
  

 

Пор. N 

док. 

Дата докуме-

нта 

Кому, за що і на підставі якого документа 

заплачено 

Сума Дебет рахунку 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    Всього     

  

 

Підпис підзвітної особи ____________ 

____________ 20__ року 
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Робота на посаді бухгалтера з обліку ТМЦ 

 
Тема: Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів). 

Мета: Поглибити теоретичні знання та закріпити набуті практичні навички і 

вміння по веденню бухгалтерського обліку запасів, заповненню первинних до-

кументів з руху ТМЦ, веденню облікових регістрів. 

Актуалізація опорних знань. 

1. Вкажіть класифікацію запасів для цілей бухгалтерського обліку? 

2. На якому рахунку ведеться облік виробничих запасів (дати характеристи-

ку)? 

3. Якими первинними документами оформляється надходження ТМЦ від 

постачальника? 

4. За якою вартістю оприбутковуються придбані та вироблені власними си-

лами ТМЦ на балансі підприємства? 

5. Що включається в первісну вартість придбаних ТМЦ? 

6. Які Ви знаєте методи списання запасів? 

 

Завдання: 

 На підставі даних Реєстру  господарських операцій  скласти бухгалтерсь-

кі проводки, зазначити первинні документи. 

 В міру здійснення записів визначити необхідні суми. 

 Заповнити довіреність (за оп.6, примітка 1.) 

 Зробити записи до Відомостей 3.2, 3.3 та Журналу 3.  

 

Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/п 

Дата Назва 

 первинного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д  К  

1 05.09  Надійшли на склад матеріали придба-

ні у ТОВ «Укрзбут»: 

а) матеріал А - кількість – 150    ціна       

- 45,00  

б) матеріал Б - кількість – 230     ціна       

- 28 ,00 

Разом: 

 

 

? 

 

? 

 

? 

  

2 05.09  Відображено податковий кредит по 

ПДВ (оп.1) 

   

3 05.09  Акцептовано рахунок № 151 АТП № 

10 за доставку матеріалів (без ПДВ) 

1420,00   

4 05.09  Відображено податковий кредит по 

ПДВ (оп.3) 

?   

5 10.09  Перераховано кошти АТП № 10 за 

рахунком № 151 

?   

6 15.09  Отримано від магазину «Новобуд» 

через експедитора Мазура  С.В. по 
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довіреності № 000561 ЛМН, рахунок 

№ 245: 

- фарба біла 10 банок х 36,00 грн.; 

- фарба для підлоги 20 х 42,00 грн.; 

- оліфа 10 х 12,80 грн.; 

- крейда 5 п х 4,90 грн. 

Разом : 

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

7 15.09  Відображено податковий кредит по 

ПДВ (за оп.5) 

?   

8 17.09  Оприбутковано МШП придбані Хом-

чуком О.П. 

480,00   

9 24.09  Оплачено з поточного рахунку буді-

вельні матеріали одержані від магази-

ну «Новобуд» за рахунком № 245 

 

? 

  

10 30.09  Переведено до складу товарів  інші 

виробничі запаси  

1000,00   

Разом по журналу     

 

Примітка 1. ТОВ «Новобуд» – ідентифікаційний код – 12365478, Приватбанк  

м. Житомир, МФО 301551. Поточний рахунок - № 26005302901914. 
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_______________________ 
підприємство-одержувач і його адреса  

ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ _______________  

___________________________  
підприємство-платник і його адреса  

рахунок ______________ МФО  

____________________________  
(найменування банку)  

 

 

 

 

 

  Довіреність дійсна  

  до _________199_ р. 

 

ДОВІРЕНІСТЬ N  

Дата видачі __________________ 199_ р.  

Видано ________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)  

документ, що засвідчує особу _____________________________________________  

серія _________________ N ________________ від _____________________ 199_ р.  

виданий _______________________________________________________________  
(ким виданий документ)  

на отримання від _______________________________________________________  
(найменування організації постачальника)  

цінностей за ___________________________________________________________  
(N і дата наряду)  

Зворотний бік форми N М-2 

Перелік цінностей, які належить отримати: 

 

NN  

п/п 
Найменування цінностей 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

(прописом) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

Підпис 
_________________________________________ 

(зразок підпису особи, що одержала довіреність) 
засвідчую  

Керівник підприємства 

Головний бухгалтер 

Місце печатки 
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Робота на посаді бухгалтера з обліку необоротних активів 

 
Тема: Облік основних засобів, інших необоротних активів та нематеріаль-

них активів. 

Мета: Поглибити теоретичні знання та закріпити набуті практичні навички і 

вміння з обліку руху необоротних активів на рахунках бухгалтерського обліку, 

заповненню первинних документів та облікових регістрів. 

 

Актуалізація опорних знань. 

1. Як класифікуються необоротні активи для цілей бухгалтерського обліку? 

2. Які рахунки призначені для обліку (вказати та дати характеристику): 

- основних засобів; 

- інших необоротних активів; 

- нематеріальних активів?  

3. Вказати види оцінки основних засобів? 

4. За якою вартістю обліковуються основні засоби при зарахуванні на ба-

ланс? 

5. Які первинні документи оформляються при: 

6. надходженні основних засобів на підприємство; 

7. списанні основних засобів? 

8. Які методи нарахування амортизації ви знаєте? 

Завдання: 

 На підставі даних Реєстру  господарських операцій  скласти бухгалтерсь-

кі проводки, зазначити первинні документи. 

 В міру здійснення записів визначити необхідні суми. 

 Оформити наступні первинні документи: 

 акт   приймання-передачі   (внутрішнього   переміщення)   основних   за-

собів(до операції 8); 

 інвентарну карту ( до операції 8); 

 акт списання основних засобів (до операції 10);  

 відомість нарахування амортизації. 

 Зробити записи в Журнал 4. 
Розшифровка по рахунках 10 «Основні засоби» та 131 «Знос основних засобів» 

№ Об'єкти основних засобів Термін корис-

ного викорис-

тання, років 

Первісна вар-

тість, грн. 

Сума нарахова-

ного зносу, грн. 

Ліквідаційна 

вартість, грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Приміщення офісу 20 335000,00 118000,00 5000,00 

2 Виробничий цех 16 200000,00 71000,00 2500,00 

3 Комп'ютер 5 4800,00 1320,00 200,00 

4 Шліфувальний верстат 8 62400,00 22654,00 1450,00 

5 Деревообробний верстат 8 16744,00 5972,00 1330,00 

6 Пневмопістолет 6 1056,00 54,00 80,00 

Разом X 620000,00 219000,00 10560,00 
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Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/п 

Дата Назва пер-

винного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д  К  

1 03.09  Оприбутковано          вантажний ав-

томобіль від Гуменюка М.М. як вне-

сок до статутного капіталу 

68000,00   

2 14.09  Прийнято до оплати    рахунок    

ТзОВ «Струмок» за автоматичну лі-

нію БМР-18 Т, що потребує монтажу 

(без ПДВ) 

85000,00   

3 14.09  Відображено суму ПДВ ?   

4 15.09  Підзвітною    особою    оплачено ви-

трати          по     перевезенню автома-

тичної лінії (Хомчуком О.П.) 

650,00   

5 16.09  Відпущено зі складу матеріали для 

здійснення монтажних робіт автома-

тичної лінії. 

440,00   

6 22.09  Нарахована    заробітна  плата робіт-

никам       за       здійснення монтаж-

них робіт 

2400,00   

7 22.09  Проведено     відрахування     на соці-

альні заходи згідно чинного законо-

давства (22%) 

?   

8 24.09  Введено        в        експлуатацію ав-

томатичну   лінію   БМР-18 Т після 

монтажу 

?   

9 28.09  Нарахована амортизація за  прямолі-

нійним методом на основні  засоби: 

- загальновиробничого. призначення; 

- адміністративного призначення. 

 

 

? 

? 

  

10 28.09  Списано    пневмопістолет,    що при-

йшов   у   непридатність,   за залиш-

ковою вартістю 

?   

11 28.09  Списано   суму   зносу   пневмо-

пістолета 

?   

12 28.09  Акцептовано рахунок підрядної орга-

нізації       за       проведення демонта-

жу на суму  120 грн., в т.ч. ПДВ 

? 

? 

  

13 28.09  Оприбутковано запасні частини від 

ліквідації пневмопістолета 

158,00   

Разом по журналу     
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______________________________ 

(підприємство, організація) 

 Типова форма N ОЗ-1  

Затверджена наказом Мінстату України 

від 29.12.95 р. N 352 

Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 

  Код за УКУД  

   

ЗАТВЕРДЖУЮ 

___________________________ 

"___" _______________ 199_  р. 

                              АКТ 
            приймання-передачі внутрішнього 

                переміщення основних засобів 

Номер 

документа 
Дата 

складання 
Код особи, відповідальної за 

зберігання основних засобів 
Код виду 

операції 

    

 
Здавач Одержу- 

вач 

Дебет Кредит Первісна  

(балан- 

сова) 

вартість 

Шифр Код Норми 

амортизаційних  

відрахувань 

Попра- 

вочний 

коефі- 

цієнт 

Устатку- 

вання 

Сума 

амортизації  

(зносу) за 

даними 

переоцінки 

на ___ 19__ р. 

або за 

документами 

придбання 

Рік 

випуску 

(побу- 

дови) 

Дата 

введення 

в експлу- 

атацію 

(місяць, 

рік) 

Номер 

паспорт

а цех, відділ, 

дільниця, лінія 

рахунок, 

суб- 

рахунок 

код 

аналітич- 

ного 

обліку 

рахунок, 

суб- 

рахунок 

код 

аналітич- 

ного 

обліку 

інвен- 

тарний 

завод- 

ський 

рахунка 

та об'єкта 

аналітич- 

ного 

обліку  

норми 

амортиза- 

ційних  

відраху- 

вань 

на 

повне 

віднов- 

лення 

на 

капіталь- 

ний 

ремонт 

вид код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    
                    
                    

 

На підставі наказу, розпорядження __________________________________________________________________від "___" ________________ 19__ р. N __ 

 

проведений огляд _________________________________________, що приймається (передається) в експлуатацію від _______________________________ 

                                        (найменування об'єкта) 

В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в ____________________________________________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження об'єкта) 

Коротка характеристика об'єкта _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Зворотна сторона форми ОЗ-1 

Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) 

__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(вказати, що саме не відповідає) 
доробка не потрібна (потрібна) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(вказати, що саме потрібно) 
Підсумки іспитів об'єкта 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Висновок комісії 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Додаток. Перелік технічної документації 

__________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Голова комісії ___________________________ ________________ __________________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

Члени комісії ___________________________ ________________ __________________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

 ___________________________ ________________ __________________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

 ___________________________ ________________ __________________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Об'єкт основних засобів прийняв  _____________________ ________________ ____________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

Здав  _____________________ ________________ ____________________________ 

 (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта  

"___" _______________ 19__ р. 

Головний  бухгалтер (бухгалтер)  
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___________________________                                                                                     Типова форма № 03-6 

            ( підприємство, організація)                                                                                                                             Затверджена наказом Мін-

стату 

Ідентифікаційний                                                                                                           України від 29.12.1995 р. 

код ЄДРПОУ                                                                                                                    Код за УКУД 

Інвентарна картка 

обліку основних засобів 
___________________________________________________________ 

                    повне найменування та призначення об’єкта 

Бухгалтерський запис (акт, накладна) Первісна вартість 

всіх об’єктів дата номер 

___________________________________________________________

найменування заводу-виготовлювача 

16 17 18 

   

   ____________________________________________________ 
                                        модель, тип, марка 

Цех, 

відділ, 

дільни-

ця, лінія 

Рахунок, 

субраху-

нок 

Код 

ана-

лі-

тич-

ного 

облі-

ку 

Первісна 

(балан-

сова 

вартість) 

Код 

Норма амортиза-

ційних відраху-

вань 

Попра-

вочний 

коефі-

цієнт 

Устаткування 
Акт про введення 

в експлуатацію Дата 

початку 

сплати 

за 

основні 

засоби 

(місяць, 

рік) 

рахунку і 

об’єкта 

аналітичного 

обліку (для 

віднесення 

аморти-

заційних 

відрахувань) 

норма амортиза-

ційних відраху-

вань на на 

повну 

відбу-

дову 

на капі-

тальний 

ремонт 

вид код дата номер повне 

від-

нов-

лення 

капі-

тальний 

ремонт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

Номер Сума зносу 

за даними 

первооцінки 

на 199 __р. 

або за доку-

ментами 

придбання 

Рік випуску 

(побудови) 

Дорогоцінні метали Вибуло (передано) 

інвен-

тарний 
заводський паспорта 

наймену-

вання 
вид каса 

бухгалтерський запис  

(акт, накладна) Причина 

вибуття 

(перемі-

щення) 
дата номер 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

           

           

           

Джерело придбання (фінансування) 

___________________________________________________________________ 
  (для державних підприємств) 

___________________________                                                                                     

 

 

Коротка індивідуальна характеристика об’єкта 
Найменування конструктивних еле-

ментів та інших ознак, що характери-
зують об'єкт 

Матеріали, розміри та інша відомость 

основний об’єкт 
Найменування найважливіших прибудов обладнань та приладдя, що відно-

сяться до основного об’єкту 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 
 

 

 

Картку заповнив ______________________________       ________________________________      

___________________________________ 

                                                           посада                                                         підпис                                                              і., по б., прізвище 
 

“_____ “ ____________________ 201__ р
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______________________________ 

(підприємство, організація) 

 Типова форма N ОЗ-3  

Затверджена наказом Мінстату України 

від 29.12.95 р. N 352 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   Код за УКУД  

   

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підприємства 

___________________________ 

"___" _______________ 20__  р. 

 

 

АКТ 

СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 

 
Номер докуме-

нта 
Дата скла-

дання 
Код виду  
операції 

   

 
Цех, 

відділ, 

дільниця, 

лінія 

Дебет Кредит Сума Сума зносу 

за даними 

переоцінки 

на ___ 19__ 

р. 

по докумен-

тах   

Номер Код Норми амортизацій-

них  відрахувань 

Устатку- 

вання  

Рік 

випуску 

(побу-

до-ви) 

Дата 

введення 

в екс-

плуа-

тацію, 

місяць, 

рік 

Дата 

початку 

оплати за 

основні 

засоби 

(місяць, 

рік) 

рахунок, 

суб- 

рахунок 

код 

аналі-

тич- 

ного 

обліку 

рахунок, 

суб- 

рахунок 

код ана-

літич- 

ного 

обліку 

ін-

вен- 

тар-

ний 

завод-

ський 

рахунка та 

об'єкта ана-

літичного 

обліку  

норми 

амортиза- 

ційних  

відраху- 

вань 

на повне 

віднов- 

лення 

на 

капі-

таль- 

ний 

ремонт 

вид код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

        

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

Х 

     

       

Х 
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Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "___" _________________ 20__ р. N ___ 

на підставі _______________ зробила огляд 

________________________________________________________________________________ 

найменування об'єкта 

В результаті огляду комісія встановила: 

1. Надійшов на підприємство "___" ________________ 20__ р. 

2. Кількість ремонтів _____________ на суму 

______________________________________________ грн. 

3. Маса об'єкта за паспортом 

________________________________________________________________________________ 

4. Наявність дорогоцінних металів 

________________________________________________________________________________ 

5. Технічний стан та причина списання 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Висновок комісії: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Додаток. Перелік документів, що додаються 

________________________________________________________________________________ 

 

Голова комісії  ______________  _________________  ________________________ 

           посада              підпис          прізвище, ім'я, по батькові  

Члени комісії  ______________  _________________  _________________________________ 

посада    підпис       прізвище, ім'я, по батькові 

 

Розрахунок результатів списання об'єкта 

 

 

Витрати на списання Надійшло від списання 

найменування 

документа 
статті   

витрат 
сума найменування 

документа 
цінностей  кількість сума 

 вид  номенклатур- 
ний номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

Результати списання _____________________________________________________________ 

 

У картці ___________ вибуття основних засобів відмічено. 

 

"___" _______________ 201__ р. 
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Робота на посаді бухгалтера з обліку праці та її оплати 

 
Тема: Облік праці, заробітної плати та розрахунків з робітниками і служ-

бовцями. 

Мета: поглибити теоретичні знання та закріпити набуті вміння і навички по 

нарахуванню заробітної плати (погодинної і відрядної), відпускних, допомоги 

по  тимчасовій непрацездатності.  

Навчитися проводити обов’язкові і необов’язкові утримання із заробітної плати 

та нарахування на фонд оплати праці.  

 

Актуалізація опорних знань. 

1. Яким нормативним документом  регулюється  порядок нарахування та 

виплати заробітної плати в Україні? 

2. Дайте визначення заробітної плати? 

3. Назвіть форми і системи оплати праці?  

4. Охарактеризуйте порядок    нарахування    та    обліку    допомоги    у    

зв'язку    з    тимчасовою непрацездатністю? 

5. Охарактеризуйте порядок оплати годин понадурочної роботи, роботи у 

нічні години, вихідні та святкові дні? 

6. Назвіть види відпусток та  порядок нарахування відпускних? 

7. Які є види обов’язкових та необов’язкових утримань із заробітної плати? 

8. Вкажіть види пільг при оподаткуванні податком з доходів фізичних осіб? 

 

Завдання: 

 Провести нарахування заробітної плати та прирівняних до неї платежів 

працівникам ТОВ «Полісся» за вересень поточного року. 

 Провести утримання із заробітної плати працівників та визначити суму до 

видачі. 

 В реєстрі  господарських операцій  скласти бухгалтерські проводки по 

проведених розрахунках , зазначити первинні документи. 

 Скласти розрахунково-платіжну відомість, та платіжну відомість на вида-

чу заробітної плати. 

 Зробити записи в журнал 5. 

 

Дані для виконання: 

Примітка 1. У вересні 22 робочі дні. Працівники члени профспілки.  

Гуменюк М. М. – директор підприємства - посадовий оклад – 7800,00 грн. З 9 

по 15 вересня (включно) перебував на лікарняному.  На цей період припадає 

два вихідні дні. Заробітна плата за 12 попередніх місяці становила 62300,00 грн. 

 Іщенко О.А. – головний бухгалтер –  посадовий оклад – 5200,00  грн. З 1  по 24 

вересня знаходилася у відпустці  - 24 календарні дні. Заробітна плата за попе-

редній рік складала 55800,00 грн.  

Мазур С.В. – експедитор, посадовий оклад – 3750,00 грн. Відпрацьовано всі ро-

бочі дні. Виховує 2 дитини, віком до 18 років., одна з яких інвалід. 
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Хомчук О.П. – завідуючий складом, відпрацював за місяць176 годин, тарифна 

ставка за 1 годину становить 29,34 грн. Наказом по підприємству встановлена 

премія у розмірі 25%. Савчук О.П. є інвалідом  2 групи. 

Антонов Ю.В. – робітник, виготовив за вересень 240 шт. продукції «А» при но-

рмі 195 шт., відрядна розцінка за 1 виріб – 24,14 грн., а понад норму – 25,85 грн.  

Примак П.Р. – робітник, виготовив за вересень 200 шт. продукції «Б» при нормі 

180 шт., відрядна розцінка за 1 виріб – 25,64 грн., а понад норму – 26,85 грн. 

Примітка. 2. За виконання норми згідно колективного договору передбачено 

премію в розмірі 20%,а перевиконання норми виробітку -0,5% за кожен про-

цент переконання норми.  

 

Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/

п 

Дата Назва пер-

винного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д  К  

1 30.09  Нарахована зарплата адмінперсоналу: 

Гуменюку  М.М. 

 

 

Іщенко О.А. 

 

? 

? 

? 

? 

  

2 30.09  Нарахована зарплата загальновироб-

ничим працівникам: 

Мазур С.В. 

Хомчук О.П. 

 

 

? 

? 

  

3 30.09  Нарахована зарплата робітникам за 

виробництво продукції:  

Антонову Ю.В. (продукції «А») 

Примак П.Р. (продукції «Б») 

 

 

? 

? 

  

4 30.09  Проведено утримання із зарплати: 

ПДФО; 

ВП; 

Профспілкових внесків. 

 

? 

 

  

5 30.09  Проведено нарахування на Фонд 

оплати праці: 

адмінперсоналу; 

загальновиробничих працівників; 

виробничих працівників: 

виробництво Продукції А;  

виробництво Продукції Б. 

 

 

? 

? 

 

? 

? 

  

Разом по журналу     

 

 

 

 

Типова форма N П-6 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держкомстату України 

від 5 грудня 2008 р. N 489 

 

 Код ЄДР-

ПОУ 
 

                                   Найменування підприємства (установи, організації) 

Дата запов-

нення 
П. І. Б. Стать Табельний 

номер 
Індивідуальний 

ідентифікацій-

ний номер 

Професія, поса-

да 

(код за Класифі-

катором профе-

сій) 

Відпрацьова-

но днів (го-

дин) 

       

 

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ 

працівника 

за _______________ 20__ р.  

N  

п/п 

Нараховано за видами оплат 
N 

п/п 

Утримано 

вид оплати 
нараховано, 

грн. 
вид утримання 

утримано, 

грн. 

 
Фонд основної заробітної пла-

ти: 
    

1. 
Тарифна ставка, посадовий 

оклад 
 1. Видано за I-у половину місяця (аванс)  

2. 
Комісійні від реалізації продук-

ції 
  

Внески на загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне страхування: 
 

3. 
Гонорар, авторська винагорода 

штатним працівникам 
 2. ЄСВ  

4. 
Оплата праці за час перебування 

у відрядженні 
 3. Податок на доходи фізичних осіб  

5. 
Оплата за профнавчання інших 

працівників 
 4.   

6. 

Вартість продукції, виданої 

працівникам при натуральній 

формі оплати праці 

 5.   

7. Інші види нарахувань  6. Профспілкові внески  

 
Фонд додаткової заробітної 

плати: 
 7. Аліменти  

8. Премія  8. Аванс в банк  

9. 
Відсоткові або комісійні винаго-

роди 
 9. Каса (належить до видачі)  

10. 
Оплата роботи в надурочний 

час, святкові та неробочі дні 
    

11. Оплата днів відпочинку     

12. Індексація заробітної плати     

13. Відпустка за поточний місяць     

14. Відпустка за наступний період     

15. 

Інші нарахування за невідпра-

цьований час (простої, медогляд 

та ін.) 

    

16. Суміщення професій     

17. 

Робота у важких і шкідливих та 

особливо важких і особливо 

шкідливих умовах праці 
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18. Інтенсивність праці     

19. Робота в нічний час     

20. Керівництво бригадою     

21. Висока професійна майстерність     

22. 
Класність водіям транспортних 

засобів 
    

23. Високі досягнення праці     

24. 
Виконання особливо важливої 

роботи на певний термін 
    

25. 
Знання та використання в роботі 

іноземної мови 
    

26. Допуск до державної таємниці     

27. Інші надбавки та доплати     

28. Інші види нарахувань     

29. 
Інші заохочувальні та компен-

саційні виплати: 
    

30. 
Винагороди та заохочення, що 

мають одноразовий характер 
    

31. 
Матеріальна допомога, що має 

систематичний характер 
    

32. Виплати соціального характеру     

33. 
Інші заохочувальні та компенса-

ційні виплати 
    

34. 
Інші виплати, що не належать 

до фонду оплати праці: 
    

35. 

Допомоги та інші виплати, що 

здійснюються за рахунок коштів 

фондів державного соціального 

страхування 

    

36. 

Оплата перших 5 днів тимчасо-

вої непрацездатності за рахунок 

коштів підприємства 

    

37. 
Дивіденди, відсотки, виплати за 

паями 
    

38. 
Матеріальна допомога разового 

характеру 
    

39. 

Внески підприємств на медичне 

та пенсійне страхування праців-

ників 

    

40. Інші види нарахувань     

Разом за весь період:     

 

Бухгалтер  
______________ 

(підпис)  
____________________________ 

П. І. Б.  
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________________________________ 
(підприємство, організація) 

 Типова форма N П-53 

Ідентифікаційний код  Затверджена наказом  

Мінстату України  

від 22 травня 1996 р. N 144 
ЄДРПОУ   

________________________________  
цех, відділ 

      

До розрахункової відомості N ______  Кореспондуючий  

рахунок 

Код цільового 

призна- 

чення 
В касу для оплати в строк  

з __________ по ___________ 200_ р.  

в сумі __________________________  рахунок, 

субрахунок 

код 

аналітичног

о обліку 
________________________________  

_________________ (_________грн.)     

     

Керівник     

Головний бухгалтер     

"___" _______________ 20__ р.     

 

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ N _____ 
за __________________ 20_ р. 

 

N п/п 
Табельний 

номер 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 
Сума 

Підпис в 

одержанні 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Відомість склав ________________ 

 

Відомість перевірив_______________ 
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Робота на посаді бухгалтера з обліку основного виробництва 

 
Тема: Облік основного виробництва та готової продукції. 

Мета: Закріпити теоретичні знання та набути навички з обліку витрат основно-

го виробництва, калькуляції собівартості продукції, розподілу ЗВВ. 

 

Актуалізація опорних знань. 

1. Які статті витрат включаються в собівартість виробництва? 

2. На якому рахунку ведеться облік основного виробництва? 

3. Яка інформація відображається за дебетом рахунка  23? 

4. На якому рахунку ведеться облік ЗВВ? (дати характеристику рахунку). 

5. Який порядок розподілу ЗВВ витрат та включення їх до собівартості ви-

робництва? 

6. На якому рахунку ведеться облік готової продукції? (дати характеристику 

рахунку). 

 

Завдання: 

 На підставі даних Реєстру  господарських операцій  скласти бухгалтерсь-

кі проводки, зазначити первинні документи. 

 В міру здійснення записів визначити необхідні суми. 

 Оформити наступні первинні документи: 

 накладну на відпуск матеріалів у виробництво (до операції 1); 

 картку складського обліку матеріалів (по матеріалу для блуз жіночих); 

 Провести розподіл транспортно-заготівельних витрат. 

 Провести розподіл загальновиробничих витрат. 

 Визначити фактичну виробничу собівартість продукції. 

 

Примітка1: згідно наказу «Про облікову політику»  запаси на ТОВ «Полісся» 

списуються за методом середньозваженої собівартості. 
 

Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/п 

Дата Назва пер-

винного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д  К  

1 06.09  Списано матеріали, відпущені у виро-

бництво на виготовлення продукції 

блуз жіночих  : 

Матеріал А  кількість – 225 шт.     ціна 

- ?    

Матеріал Б   кількість – 350 шт.   ціна 

- ?    

Разом: 

 

 

 

 

? 

 

? 

? 

  

2 06.09  Списано матеріали, відпущені у виро-

бництво на виготовлення продукції 

сорочок чоловічих :   
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Матеріал А  кількість – 200 шт.   ціна 

- ?    

Матеріал Б  кількість – 320 шт.   ціна - 

?    

      Разом: 

? 

 

? 

3 07.09  Списано інші виробничі запаси на 

виробництво:  

Продукції А  - 15 шт. х ? 

Продукції Б - 27 шт. х ? 

Разом: 

 

 

? 

? 

? 

  

4 10.09  Списано бензин А -95 на потреби ви-

робництва: 

Продукції А  - 50 л х ?  

Продукції Б   - 55 л х ? 

      Разом: 

 

 

? 

? 

? 

  

5 10.09  Списано бензин А -95 на загальнови-

робничі потреби 30 л. х ? 

?   

6 18.09  Списано на ремонт виробничого цеху 

будівельні матеріали: 

- фарба біла 5 банок х ?         грн.; 

- фарба для підлоги 8 х ?       грн.; 

- оліфа 6  х ?      грн.; 

- крейда 3 п х ?          грн. 

Разом: 

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

  

7 28.09  Наприкінці місяця списується частка 

ТЗВ, що відноситься до матеріалів, 

витрачених на виготовлення:  

Продукції А   

Продукції Б 

(розподіл ТЗВ провести в таблиці 1) 

 

 

 

? 

? 

  

8 28.09  Виявлено брак продукції блуз жіноч   

 

840,00   

9 29.09  Віднесено вартість спожитої електро-

енергії на: 

Загальновиробничі потреби; 

Загальногосподарські потреби.  

   

10 29.09  Віднесено вартість спожитої води на: 

Загальновиробничі потреби; 

Загальногосподарські потреби. 

   

11 29.09  Утримано       частину       вартості 

нанесеного   браку   із   заробітної 

плати робітників 

 

440,00 

  

12 29.09  Списано невідшкодовану суму неви-

правного браку на витрати звітного 

періоду 

?   
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13 29.09  Розподілено загальновиробничі ви-

трати та віднесено їх на собівартість:  

Продукції А 

Продукції Б 

 (розподіл ЗВВ провести в таблиці 2) 

 

 

? 

? 

  

14 29.09  Оприбутковано на склад готову про-

дукцію за фактичною собівартістю:  

Продукція А    240 шт. х ?       грн. 

Продукція Б 200 шт. х ?      грн. 

 

 

? 

? 

  

Разом по журналу     

 

Розрахунок списання траспортно-заготівельних витрат 
Таблиця 1 

№ 

п/п 

Вид продукції Вартість основних 

матеріалів, списаних 

у виробництво, грн. 

Коефіцієнт розподі-

лу ТЗВ 

ТЗВ списані на собіва-

ртість готової про-

дукції, грн..(гр. 3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 Матеріал А    

2 Матеріал Б    

 Разом:    

                          

                                                     S ' 201 / ТЗВ+ ДО201/ТЗВ 

Коефіцієнт розподілу ТЗВ =     S' 201 / куп. + ДО201 / куп. 

Відомість розподілу загальновиробничих витрат 
Таблиця 2 

№ 

п/п 

Вид продукції Заробітна плата основ-

них робітників, грн.. 

Коефіцієнт 

розподілу ЗВВ 

ЗВВ, грн.. 

(гр.З х гр.4) 

1 2 3 4 5 

1 Продукція А    

2 Продукція Б    

 Разом:    

 

Коефіцієнт розподілу ЗВВ =    Разом  ЗВВ /Разом  ЗП основних робітників 

 

Розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції 
Таблиця 3 

№ 

п/п 

 

 

Назва продукції 

 

 

Незавершене 

виробництво 

на     початок 

місяця 

 

Фактичні 

витрати 

за місяць 

 

 

Незавершене 

виробництво на          

кінець місяця 

 

 

Кількість 

продукції 

 

 

Фактична собівар-

тість, грн. 

Усього 1 

шт.. 

 

1. 

Продукція А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Продукція Б  
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__________________________________ 

          (підприємство, організація) 

 

 Типова форма N М-11 

Затверджена 

наказом Мінстату України 

від 21.06.96 р. N 193 

 

Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 

  Код за УКУД  

 

 

НАКЛАДНА-ВИМОГА  

на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів 
       

Номер 

документа 

Дата 

складання 

Код   

виду операції відправника одержувача 

       

 

Підстава 

_______________________________________________________________________________ 

 

Кому _________________________  Через кого 

______________________________________________ 

 

 

Кореспондуючи

й рахунок 
Матеріальні 

цінності 
Одиниця 

виміру 
Кількість Ціна Сума Інвен- 

тарний 

номер 

Номер 

пас-

порта 

Порядко- 

вий номер 

запису за 

складською 

картотекою 

рахунок

, субра- 

хунок 

код 

аналі- 

тичного 

обліку 

Найме-

нування

, сорт, 

розмір, 

марка 

номен-

клатур- 

ний 

номер 

код найме- 

нуван- 

ня 

відправ- 

лено 

(належить 

відпустити

, затребу- 

вано) 

прий- 

нято 

(відпу- 

щено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Всього відпущено __________________________ найменувань, на суму _________________ 

                                         (прописом) 

____________________________________________________________________________ грн. 

                                                                (прописом) 

Відпуск дозволив _________________________________ Головний бухгалтер 

 

 

Здав (відпустив) __________________________________  Прийняв (одержав)  
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 Типова форма № М-12 

______________________________ 

           підприємство, організація 
ЗАТВЕРДЖЕНА  

наказом Мінстату України 

від 21.06.96 р. № 193 

  

Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 
  Код за УКУД   

 

 

КАРТКА № ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ 
 

 

Скла

д 

Місце 

зберігання 
Марка 

Сор

т 
Профіл

ь 
Розмі

р 

Номен- 

клатур- 

ний  

номер 

Одиниця виміру 
Ціна 

Норма 

запасу 
стелаж комірка код найменування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Найменування матеріалу 

Дорогоцінний метал Номер рядка  

у ф. № 2-ДМ, дод. до ф. 

ф. № 2-ДМ і № 4-ДМ 
Найменуванн

я 
Вид Маса, г 

Номер 

паспорта 

 
13 14 15 16 17 

   

      

     

 

Дата 

запису 
Номер 

документа 

Номер за 

порядко

м 

Від кого 

одержано чи 

кому відпущено 
Прибуток Видаток Залишок 

Контроль 

(підпис, дата) 

18 19 20 21 22 23 24 25 
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Робота на посаді бухгалтера з обліку доходів і витрат підприємст-

ва. 
Тема: Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності  

підприємства. 

Мета:Закріпити набуті навички та вміння з обліку доходів і витрат діяльності 

та фінансових результатів. Навчитися відображати їх в облікових регістрах. 

 

Актуалізація опорних знань. 

1. Як визначаються доходи відповідно до П(С)БО 15 «Дохід»? 

2. На які групи класифікуються доходи діяльності підприємства? 

3. Який клас рахунків призначено для обліку доходів діяльності? 

4. Який порядок закриття рахунків з обліку доходів? 

5. Як визначаються витрати відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»? 

6. Які витрати відносяться до витрат діяльності? 

7. Який клас рахунків призначено для обліку витрат діяльності? 

8. Який порядок закриття рахунків з обліку витрат діяльності? 

9. Який порядок визначення фінансових результатів діяльності підприємст-

ва? 

 

Завдання: 

 На підставі даних Реєстру  господарських операцій  скласти бухгалтерсь-

кі проводки, зазначити первинні документи. 

 В міру здійснення записів визначити необхідні суми. 

 Закрити рахунки з обліку доходів та витрат. 

 Визначити фінансовий результат діяльності підприємства. 

 Провести розподіл прибутку. 

 Зробити записи в журнали 5,6,7. 

 

Журнал реєстрації господарських операцій по ТОВ «Полісся» 
№ 

п/п 

Дата Назва пер-

винного 

документа 

Зміст господарської операції Сума, 

грн. 

Кореспонденція 

рахунків 

Д  К  

1 15.09  Одержано дохід від операційної орен-

ди  необоротних активів в сумі 

1280,00 грн. в т.ч. ПДВ 

 

1280,00 

  

2 15.09  Відображено податкове зобов’язання 

з ПДВ (за оп.1) 

 

? 

  

3 30.09  Реалізовано готову продукцію власно-

го виробництва ТОВ «Все для жінок»: 

Продукція А 155 шт.х       ,00 

Продукція Б 200 шт. х       ,00 

 

 

? 

? 

  

4 30.09  Відображено податкове зобов’язання 

з ПДВ (за оп.3) 

 

? 

  

5 30.09  Суму чистого доходу списано на фі-

нансовий результат 

 

? 

  

6 30.09  Відображено собівартість реалізова-  

 

  



46 

 

ної продукції 

Продукція А 155 шт. х ? 

Продукція Б 200 шт. х  ?  

Примітка 1. 

? 

? 

7 30.09  Списано собівартість реалізованої 

продукції на фінансовий результат: 

Продукція А 

Продукція Б  

   

8 30.09  Списано на ремонт приміщення офісу 

будівельні матеріали: 

- фарба біла 5 банок х ?         грн.; 

- фарба для підлоги 4 х ?       грн.; 

- оліфа 4 х ?      грн.; 

- крейда 2 п х ?          грн. 

Разом: 

 

 

? 

? 

? 

? 

? 

  

9 30.09  Відображено штрафи за порушення 

господарських договорів, які визнані 

боржником 

 

1200,00 

  

10 30.09  Списано кредиторську заборгованість, 

що виникла під час операційного цик-

лу , після закінчення терміну позовної 

давності 

 

220,00 

  

11 30.09  Виявлено нестачу Продукції А 

при інвентаризації в кількості 8 шт. х  

 

? 

  

12 30.09  Нараховані проценти за користування 

короткостроковим кредитом, що 

отриманий від Приватбанку 

 

1150,00 

  

13 30.09  Суми доходів звітного періоду списа-

но на фінансовий результат: 

 

 

 

 

? 

? 

  

14 30.09  Суми витрат  звітного періоду списа-

но на фінансовий результат: 

- 

- 

- 

- 

 

 

? 

? 

? 

? 

  

15 30.09  Нараховано та списано на фінансовий 

результат податок на прибуток 

? 

? 

  

16 30.09  Відображено фінансовий результат 

(чистий прибуток) діяльності підпри-

ємства 

?   

17 30.09  За рахунок чистого прибутку попов-

нено резервний фонд (в сумі 5% від 

чистого прибутку) 

 

? 

  

18 30.09  Нараховано дивіденди власникам 

(50% від суми чистого прибутку) 

 

? 

  

Разом по журналу     

Примітка 1. Списання собівартості реалізованої продукції провести методом середньозва-

женої собівартості. 
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Робота на посаді головного бухгалтера 

 
Тема: Бухгалтерська звітність. 
Мета: Закріпити теоретичні знання і навички по заповненню фінансової звітно-

сті підприємства. 

Актуалізація опорних знань. 

1. Дайте визначення бухгалтерської звітності? 

2. Вкажіть форми фінансової звітності? 

3. Дайте характеристику ф. № 1 «Балансу»? 

4. Дайте характеристику ф. № 2 «Звіту про фінансові результати»? 

 

Завдання: На підставі попередніх даних: 

 Закрити регістри бухгалтерського обліку (відомості, журнали). 

 Скласти оборотно-сальдову відомість. 

 Скласти ф. № 1 «Баланс». 

 Скласти ф. № 2 «Звіт про фінансові результати». 
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Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках за вересень 201_ р. 
 

№ ра-

хунку 

Сальдо на початок місяця Обороти за місяць Сальдо на кінець мі-

сяця 

Д-т К-т  Д-т К-т  Д-т К-т  

10       

13       

15       

20       

22       

23       

24       

26       

28       

30       

31       

33       

34       

36       

37       

40       

44       

60       

63       

64       

65       

66       

68       

70       

71       

74       

90       

91       

92       

94       

95       

98       

79       

       

Разом       
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Рахунки бухгалтерського обліку 
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  КОДИ 

  01 

 

 

 

 
 

Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство    за ЄДРПОУ 

Територія    за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання    за КОПФГ 

Вид економічної діяльності   за КВЕД 

   

Середня кількість працівників1      
Адреса, телефон        

  Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові ре-

зультати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в 

гривнях з копійками) 

        

  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):      
  за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку      

  
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

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

 

  

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного пе-

ріоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000   

первісна вартість 1001   

накoпичена амортизація 1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005   

Основні засоби 1010   

первісна вартість 1011   

знос 1012   

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
1030   

інші фінансові інвестиції 1035   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040   

Відстрочені податкові активи 1045   

Інші необоротні активи 1090   

Усього за розділом I 1095   

II. Оборотні активи 
Запаси 1100   

Поточні біологічні активи 1110   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 
1130   

з бюджетом 1135   

у тому числі з податку на прибуток 1136   

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   

Поточні фінансові інвестиції 1160   

Гроші та їх еквіваленти 1165   

Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи 1190   

Усього за розділом II 1195   

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

Баланс 1300   
  

 

 

Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) бухгалтер-

ського обліку 1 

"Загальні вимоги до фінансової звітності" 
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Пасив Код 

рядка 

На поча-

ток звіт-

ного 

періоду 

На кінець звіт-

ного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400   

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал 1410   

Резервний капітал 1415   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420   

Неоплачений капітал 1425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал 1430 (             ) (             ) 

Усього за розділом I 1495   

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 

  

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов'язання 1515   

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування 1525   

Усього за розділом II 1595   

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 

  

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610   

товари, роботи, послуги 1615   

розрахунками з бюджетом 1620   

у тому числі з податку на прибуток 1621   

розрахунками зі страхування 1625   

розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов'язання 1690   

Усього за розділом III 1695   

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття 
1700 

  

Баланс 1900   

  
Керівник__________________________ 

Головний бухгалтер_________ 
1
 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері статистики. 
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КОДИ 

    01 

  

 

   

Підприємство 

 Дата (рік, місяць, число)  

за ЄДРПОУ 

                                                                                           (найменування) 
  

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за ____________ 20__ р. 

 

  Форма № 2 Код за ДКУ   1801003 

 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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

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

Валовий: 
прибуток 2090   

збиток 2095 (                   ) (                   ) 

Інші операційні доходи 2120   

Адміністративні витрати 2130 (                   ) (                   ) 

Витрати на збут 2150 (                   ) (                   ) 

Інші операційні витрати 2180 (                   ) (                   ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190   

збиток 2195 (                   ) (                   ) 

Дохід від участі в капіталі 2200   

Інші фінансові доходи 2220   

Інші доходи 2240   

Фінансові витрати 2250 (                   ) (                   ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 (                   ) (                   ) 

Інші витрати 2270 (                   ) (                   ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290   

збиток 2295 (                   ) (                   ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300     

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 205     

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350   

збиток 2355 (                   ) (                   ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код  

рядка 

За звітний  

період 

За аналогічний 

період попере-

днього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415   

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прбуток, по'язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   
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 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Назва статті Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

поередного 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500   

Витрати на оплату праці 2505   

Відрахування на соціальні заходи 2510   

Амортизація 2515   

Інші операційні витрати 2520   

Разом 2550   

 

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код  

ядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період попере-

днього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на оду просту акцію 2615   

Дивіденди на одну просту акцію 2650   

 

 

Керівник_________________________ 

Головний бухгалтер________________________ 
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ри», 2012. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Інтернет сайти (portal.rada.gov.ua/;  www.bank.gov.ua/;  www.visnuk.com.ua/ ) 

 

 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.visnuk.com.ua/

