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ВСТУП 

 

В сучасних умовах господарювання економічна звітність стала  суттєво 

важливою. Без неї не може ефективно функціонувати економіка жодної країни. 

Саме тому, звітність можна розглядати як знаряддя для об’єктивної та достовірної 

оцінки діяльності суб’єктів господарювання. Удосконалення принципів 

складання, змісту форм звітності, можливість додаткового розкриття інформації 

забезпечить підвищення її інформативності та значення. 

Виступаючи останнім завершальним етапом облікового процесу - звітність 

призначена для задоволення інформаційних потреб всіх користувачів, які 

використовують її як головне джерело інформації про реальні результати 

діяльності підприємства. 

За своєю структурою дані методичні вказівки складаються із двох частин. В 

першій частині в межах тієї чи іншої теми подається змістовна частина 

практичних завдань до тренінгів відповідно до кожної теми курсу, а в другій 

частині в зазначених межах наводиться структура самостійної роботи та 

методичні рекомендації до її виконання. В кінці методичних вказівок наводиться 

список літературних джерел, які рекомендовано використовувати студентам в 

процесі вивчення дисципліни. 

Мета вивчення дисципліни «Економічна звітність підприємства» полягає в 

формування вмінь та навичок щодо складання основних форм економічної 

звітності у ракурсі економіки конкретного підприємства; формування у студентів 

сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань в 

галузі управління діяльністю підприємства на підставі економічної звітності. 

Дисципліна «Економічна звітність підприємства» посідає важливе місце у 

підготовці бакалаврів в галузі економіки і базується на таких дисциплінах як 

«Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік» а також 

має безпосередній зв’язок з такими курсами як статистика, математика, 

економічний аналіз та іншими. 

Основними завданнями по вивченню курсу «Економічна звітність 
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підприємства» є:  

  формування у студентів наукового розуміння провідних економічних 

понять; 

 вивчення місця економічної звітності в інформаційній системі 

підприємства; 

 оцінка значення економічної звітності в управлінні підприємством; 

 вивчення змісту, вимог і принципів економічної звітності; 

 вивчення сутності, змісту, складу та принципів складання фінансової 

економічної звітності; 

 вивчення сутності, змісту, складу та принципів складання статистичної 

звітності виробництва продукції та статистичної звітності основних засобів, 

залишків та витрат матеріалів; 

 вивчення змісту, складу та принципів складання економічної 

статистичної звітності торгових підприємств; 

 вивчення сутності, змісту, складу та принципів складання економічної 

статистичної звітності з праці; 

 вивчення особливостей економічної звітності на підприємствах малого 

бізнесу. 

На самостійну роботу за дисципліною «Економічна звітність підприємства» 

відводиться 72 годин, які відносно рівномірно розподілені між усіма темами 

курсу. До складу самостійної роботи включено опрацювання теоретичних питань, 

домашнє розв’язання виробничих ситуацій, роботу з проблемними питаннями, 

підготовку до тестового опитування, написання реферату та підготовку до ПМК. 

Зміст та форми самостійної роботи з дисципліни «Економічна звітність 

підприємства» 
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Таблиця 1 

Зміст та форми самостійної роботи з дисципліни «Економічна звітність підприємства» 

Назва теми Питання теми Форма самостійної роботи 

Кількість 

годин 
Форма 

контролю 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Зміст, вимоги і 

принципи економічної 

звітності 

1.Сутністьі роль для підприємства економічної звітності. 

2. Склад і зміст економічної звітності. 

3. Характеристики економічної звітності підприємства. 

4. Вимоги щодо економічної звітності. 

5. Принципи економічної звітності.  

- Самоопрацювання теоретичного 

матеріалу. 

- Робота над проблемними питаннями. 

 

12 ПМК 

Тема 2. Фінансова 

економічна звітність 

1. Загальні вимоги до фінансової звітності. 

2. Зміст основних термінів Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку№1. 

3. Порядок і терміни надання підприємством фінансової 

звітності. 

4. Склад і зміст статей Форми №1 «Баланс». 

5. Склад і зміст статей Форми №2 «Звіт про фінансові 

результати». 

6. Склад і зміст статей Форми №3 «Звіт про рух грошових 

коштів». 

7. Склад і зміст статей Форми №4 «Звіт про власний 

капітал». 

8. Форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності».  

- Самоопрацювання теоретичного 

матеріалу. 

- Робота над проблемними питаннями. 

 

15 ПМК 

Тема 3. Статистична 

звітність виробництва 

продукції 

1. Зміст і економічне значення оцінки виробництва 

продукції. 

2. Склад і оцінка виробленої промислової продукції. 

3. Форма № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво 

промислової продукції» . 

4. Форма № 1 П-НПП (квартальна) «Звіт по виробництво 

промислової продукції».  

5. Форма № 1–П (місячна) «Терміновий звіт про 

виробництво промислової продукції за видами».  

- Самоопрацювання теоретичного 

матеріалу зі складанням конспекту. 

- Робота над проблемними питаннями. 

 

8 ПМК 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 

Тема 4. Статистична 

звітність основних 

засобів, залишків та 

витрат матеріалів 

1. Зміст і економічне значення оцінки основних засобів. 

2. Форма № 11 – ОЗ. 

3.Зміст і економічне значення оцінки капітальних 

інвестицій 

4. Форма № 2-інвестиції «Капітальні інвестиції».  

- Самоопрацювання теоретичного 

матеріалу зі складанням конспекту. 

- Робота над проблемними питаннями. 6 ПМК 

Тема 5. Економічна 

звітність торгових 

підприємств 

1. Особливості оцінки діяльності торгових підприємств. 

2. Форма № 1 – торг «Звіт про товарооборот». 

3. Форма № 1 – опт (місячна) «Звіт про обсяг оптового 

товарообороту». 

4. Форма № 1-опт (квартальна, річна) «Звіт про продаж і 

запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» 

5. Форма № 3 – торг «Звіт про продаж і запаси товарів в 

торговій мережі і мережі ресторанного господарства».  

- Самоопрацювання теоретичного 

матеріалу. 

- Робота над проблемними питаннями. 

 
14 ПМК 

Тема 6 Економічна 

звітність з праці 

1. Економічне значення звітності з праці. 

2. Форма № 1-ПВ місячна «Звіт з праці». 

3. Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт по праці». 

4. Форма № 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників,        

їхній якісний склад та професійне навчання".  

5. Форма № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої 

сили».  

- Самоопрацювання теоретичного 

матеріалу. 

- Робота над проблемними питаннями. 

 8 ПМК 

Тема 7 Особливості 

економічної звітності на 

підприємствах малого 

бізнесу 

1. Особливостізвітності підприємств малого бізнеса. 

2. Особливості заповнення Форми № 1 – м «Баланс». 

3. Особливості заповнення Форми № 2 – м «Звітпро 

фінансові результати».  

- Самоопрацювання теоретичного 

матеріалу. 

- Робота над проблемними питаннями. 

 

9 ПМК 

РАЗОМ   72  
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ЗМІСТ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Змістовий модуль 1. Основна економічна звітність підприємства  

Тренінги 1-2. Зміст, вимоги і принципи економічної звітності (4 год.) 

 

Тренінгові вправи: 

Завдання 1. Розглянути основні функції економічних служб підприємства, 

їх виконавців та результат виконання відповідного етапу або робіт (функції). 

Завдання оформити у вигляді табл. 1 

Таблиця 1 

Основні функції економічних служб підприємства 

Основні функції економічних 

служб 
Виконавці 

Результат виконання 

відповідного етапу або робіт 

(функції) 

1.   

2.   

3.   

 

Завдання 2. Розробити облікову політику підприємства. 

Завдання 3. Внести зміни до облікової політики підприємства. 

Завдання 4. Побудувати схему класифікації та регламентації звітності 

підприємства.  

Завдання 5. Систематизувати перелік нормативно-правового забезпечення 

звітності в Україні. 

 

Структура самостійної роботи за темою: 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Які основні завдання економічної звітності і що необхідне для їх 

досягнення? 

2. Хто може виступати як користувач економічної звітності? 

3. У чому принципові відмінності фінансової, статистичної і 

внутрішньої звітності підприємства? 

4. Розкрийте зміст характеристик економічної звітності. 
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5. У чому полягають основні вимоги до економічної звітності і що дає 

їх виконання користувачам звітності? 

6. Розкрийте зміст принципів складання економічної звітності. 

7. Назвіть дві мети складання економічної звітності. 

8. Дайте визначення економічної звітності. 

9. Які види економічної звітності Ви знаєте? 

10. Які форми входять у фінансову звітність підприємства? 

11. У чому особливості статистичної звітності? 

12. Яка звітність називається внутрішньою? 

13. Перерахуєте вимоги до економічної звітності. 

14. Назвіть характеристики економічної звітності. 

15. Що є передумовами виконання вимог до економічної звітності? 

16. Перерахуєте 10 принципів економічної звітності. 

Теми реферативних доповідей 

1. Взаємозв’язок інформації у показниках фінансової звітності.  

2. Викривлення фінансової звітності: типи, рівні, способи виявлення.  

3. Засоби забезпечення достовірності звітних даних.  

4. Короткострокові зобов’язання та контроль достовірності відображення 

їх в обліку і звітності.   

5. Облік та контроль достовірності формування інформації про 

довгострокові зобов’язання у регістрах бухгалтерського обліку і звітності.  

6. Організація підготовки та подання фінансових звітів.  

7. Підготовка облікових даних для складання звітності.  

8. Підходи до виправлення помилок у звітності.  

9. Підходи до розуміння облікових оцінок, способи їх порівняння.  

10. Помилки та перекручення у звітах та способи їх виправлення.  

11. Склад і структура річної і поточної фінансової звітності в Україні.  
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Тренінги 3-10. Фінансова економічна звітність (4 год.) 

Завдання до тренінгів 3-4 

Тренінгові вправи: 

Завдання 1. Розглянути склад фінансової звітності, користувачів та строки 

її подачі. Завдання оформити у вигляді табл. 2 

Таблиця 2 

Склад, користувачі та строки подачі фінансової звітності 

Назва форми 

фінансової 

звітності 

Структура і зміст 

форми 

Користувачі 

фінансової 

звітності 

Строки подачі 

фінансової 

звітності 

1.    

2.    

3.    

 

Завдання 2. Скласти схему розповсюдження фінансової звітності 

підприємств. 

 

Практичні завдання до тренінгу: 

Задача 1. Підприємство придбало виробниче обладнання за ціною 125000 

грн., сплатило витрати на його доставку 2000 грн., витратило 1000 грн. на 

монтаж, перевірку придатності та підготовку до експлуатації.   

Визначити вартість введеного в експлуатацію обладнання та зробити 

висновки.  

Задача 2. На кінець року підприємство мало заборгованість із заробітної  

плати 25000 грн., з податку на прибуток — 30 тис. грн., з виплати дивідендів —  

40 тис. грн., отримані та не отоварені аванси складали на кінець року 25 тис.  

грн. Як це буде відображено у фінансовій звітності? 

Задача 3. Підприємство у поточному році придбало пально-мастильні 

матеріали за талонами на суму 9600 тис. грн. з ПДВ та на 2400 тис. грн. через 

АЗС. З придбаного на АЗС палива, 23 його відсотки було придбано водіями 

легкових авто та 45 % — водіями у відрядженні. 

Яким чином здійснені операції вплинуть на Баланс та на оподаткування. 
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Задача 4. 14 квітня поточного року підприємство оголосило про виплату 

дивідендів за попередній рік у сумі 25 тис. грн. Дивіденди будуть виплачені 

акціонерам, що володіють акціями ВАТ станом на 15 лютого поточного року. 

Дата виплати дивідендів — 1 червня поточного року.   

Пояснити вплив наведених подій на розмір власного капіталу 

підприємства на кінець попереднього року?  

Задача 5. Підприємство отримало від покупця вексель на суму 12* тис. 

грн. під 12 % річних на 3 місяці. Через 2 місяці вексель був дисконтований у 

банку під 16 % річних.   

Як вплинуть здійснені операції на показники Звіту про фінансові 

результати?  

Задача 6. Визначено, що прибуток, розрахований як об’єкт оподаткування 

у податковій декларації, становить 220 тис. грн. і перевищує розрахований за 

даними Звіту про фінансові результати на 160 тис. грн., з яких 120 тис. грн. — 

тимчасові різниці. Ставка податку на прибуток — 18 %.  

У яких формах звітності будуть відображені відповідні суми податку на 

прибуток та відстрочені податкові активи (зобов’язання).  

Задача 7. Загальна вартість робіт за будівельним контрактом у 4 етапи 

становить 320* тис. грн. (з ПДВ). Заплановані підрядником витрати — 218 тис. 

грн., з них: за першим етапом — 42 тис. грн., за другим — 54 тис. грн., за третім 

— 72 тис. грн., за четвертим — 50 тис. грн. Протягом виконання контракту (з 1 

січня по 31 грудня 200_ р) витрати склали: за першим етапом — 44 тис. грн., за 

другим — 56 тис. грн., за третім — 65 тис. грн., четвертим — 40 тис. грн. 

Проміжні рахунки виставлялись виконавцем і сплачувались замовником за 

першими трьома етапами за плановими показниками. По завершенні контракту 

здійснено остаточний розрахунок на всю суму контракту.   

Як будуть відображені у Звіті про фінансові результати господарські 

операції з виконання контракту?  

Задача 8. Підприємство сплатило в грудні місяці поточного року орендну 

плату за оренду за грудень та січень-лютий наступного року з розрахунку 1000 
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грн. за місяць.  

Пояснити вплив здійсненої операції на показники фінансової та 

податкової звітності.  

Завдання 9. Акціонерне товариство на початок звітного року мало власний 

капітал у наступному складі: акціонерний капітал – 4* млн. грн.; резервний 

капітал – 1,5 млн. грн.; нерозподілений прибуток – 680 тис. грн. 

Протягом звітного року товариство отримало прибуток у розмірі 1,7 млн. 

грн., який за рішенням загальних зборів було розподілено таким чином: 

- виплата дивідендів акціонерам – 15 % від суми акціонерного капіталу на 

початок звітного року; 

- відрахування до резервного капіталу – 700 тис. грн.; 

- збільшення накопиченої суми нерозподіленого прибутку – 350 тис. грн.  

Розрахувати загальну величину власного капіталу товариства на кінець 

року. 

 

Завдання до тренінгів 5-6 

Практичні завдання до тренінгу: 

Задача 1. За наведеними нижче даними, скласти баланс підприємства на 

кінець 2015 року. 

Дані станом на 01.01.2015 р.: 

- розрахунковий рахунок 570 тис. грн.; 

- сума коштів у касі – 48 тис грн.; 

- початкова вартість основних засобів - 3870 тис. грн., у тому числі сума 

зносу – 213 тис. грн.; 

- нематеріальні активи оцінюються в розмірі 155 тис. грн.; 

- виробничі запаси – 100 тис. грн.; 

- готова продукція – 75 тис. грн.; 

- дебіторська заборгованість за товари, послуги, роботи - 15 тис. грн.; 

- довгострокові зобов’язання – 166 тис. грн.; 

- сума поточних зобов’язань по розрахунках із власниками – 8 тис грн.; 
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- статутний капітал підприємства – 3517,7 тис. грн.; 

- сума нерозподіленого прибутку – 898,3 тис. грн.  

Задача 2. Перераховані нижче статті форми №1 «Баланс» розподілити в 

дві колонки: Необоротні активи; Оборотні активи. 

Статті форми №1: Нематеріальні активи; Виробничі запаси; Товари; 

Незавершене будівництво; Амортизація; Незавершене виробництво; 

Дебіторська заборгованість по розрахунках по виданих авансах; Довгострокова 

дебіторська заборгованість; Довгострокові фінансові інвестиції; Грошові кошти 

і їх еквіваленти; Відрахування на соціальні заходи; Гудвіл; Дебіторська 

заборгованість по розрахунках з бюджетом; Довгострокові біологічні активи. 

Задача 3. За наведеними у табл. 3 даними балансу ПАТ «Тепла підлога» на 

01.012016 р. січня, необхідно статті активу та пасиву балансу скомпонувати у 

відповідні розділи.  

Таблиця 3  

Баланс ПАТ «Тепла підлога», млн. грн.  

Актив Сума Пасив Сума 

1. Основні засоби 5200 1. Статутний капітал 5161 

2. Нематеріальні активи 400 2. Нерозподілений 

прибуток 
770 

3. Інші необоротні активи 42 

4. Кошти та їх еквіваленти 265 3. Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 
35 

5. Готова продукція 55 

6. Дебіторська заборгованість по 

розрахунках на нараховані 

доходи 

45 

4. Інші довгострокові 

фінансові зобов’язання  48 

7. Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
25 

5. Довгострокові кредити 

банків 
105 

8. Виробничі запаси 
90 

6. Поточні зобов’язання 

по оплаті праці 
18 

9. Витрати майбутніх періодів 
15 

Баланс 6137 Баланс 6137 

 

Задача 4. Перераховані нижче статті форми №1 «Баланс» розподілити в 

дві колонки: Власний капітал; Довгострокові зобов'язання. Пайовий капітал; 
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Вилучений капітал; Дохід від участі в капіталі; Резервний капітал; 

Довгострокові кредити банків; Відстрочені податкові зобов'язання; Сума 

страхових резервів; Інші довгострокові фінансові зобов'язання; Статутний 

капітал; Інші довгострокові зобов'язання; Довгострокові фінансові інвестиції; 

Накопичена курсова різниця. 

Задача 5. За даними, що наведені в табл. 4 скласти Баланс ТОВ «Палітра» 

Таблиця 4  

Вихідна інформація для складання Балансу ТОВ «Палітра» 

№ 

п/п 
Назва рахунка Сума, грн. 

1 Основні засоби первісна вартість 33000 

2 Нематеріальні активи 2300 

3 Знос основних засобів 12000 

4 Інші необоротні активи 15000* 

5 Запасні частини 3700 

6 Незавершене виробництво 5000 

7 Готова продукція 7020 

8 Товари 2000 

9 Поточний рахунок в національній валюті 17000 

10 Поточний рахунок в іноземній валюті 5420 

11 Поточні біологічні активи 1700 

12 Інша поточна дебіторська заборгованість 700 

13 Дебіторська заборгованість за виданим авансам 1500 

14 Витрати майбутніх періодів 7700 

15 Зареєстрований пайовий капітал 73040 

16 Додатковий капітал 4000 

17 Нерозподілений прибуток 180 

18 Інші довгострокові зобов’язання  5300 

19 
Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з податку на прибуток 
7520 

Валюта балансу 90040 

 

Задача 6. Статутний капітал підприємства, згідно з установчими 

документами, становить 320 000 грн. Один зі засновників вніс свою частку 

програмним забезпеченням, оціненим засновниками в 120000 грн. За 

встановлення та налаштування програми підприємство заплатило фірмі 9600 

грн. Термін корисного використання програмних продуктів – 5 років.  

Нарахувати амортизацію прямолінійним методом, зобразити графік 

списання залишкової вартості. Визначити частку засновника у статутному 
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капіталі. 

Завдання до тренінгів 7-8 

Практичні завдання до тренінгу: 

Задача 1. На основі даних, відображених у І розділі «Звіту про фінансові 

результати» ( табл.5) визначити: 

- ообівартість реалізованої продукції. 

- суму інших операційних витрат. 

- суму інших фінансових доходів. 

Таблиця 5 

Вхідна інформація для розрахунків 

Стаття 
За звітний 

період 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  588* 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   

Валовий:    

- прибуток  141,1 

- збиток   

Інші операційні доходи   

Адміністративні витрати  15,6 

Витрати на збут  32,4 

Інші операційні витрати   

Фінансові результати від операційної діяльності:    

- прибуток  49,4 

Дохід від участі в капіталі   

Інші фінансові доходи   

Інші доходи   

Фінансові витрати   

Втрати від участі в капіталі   

Інші витрати   

Фінансові результати до оподаткування:   

прибуток   56,1 

Податок на прибуток   

Чистий:    

- прибуток   

- збиток   

 

Задача 2. Використовуючи дані табл. 6 необхідно визначити фінансовий 

результат від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від 

операційної діяльності, валовий прибуток (збиток). 

Крім того слід провести розрахунки відповідних статей Форми №2 у 

плановому періоді, якщо адміністративні витрати зменшаться на 5%, витрати на 



 15 

 

збут зростуть на 2%, а інші фінансові доходи зростуть на 1,5%. 

Таблиця 6. 

Вхідні дані для розрахунків 

Стаття 
За попередній 

період 

На плановий 

період 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  
5467* 

 

Податок на додану вартість  911,17  

Акцизний збір  182,23  

Інші вирахування з доходу    

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)  
 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
3323,9 

 

Валовий:     

- прибуток    

- збиток    

Інші операційні доходи    

Адміністративні витрати  15,6  

Витрати на збут  32,4  

Інші операційні витрати    

Фінансові результати від операційної діяльності:     

- прибуток    

- збиток     

Дохід від участі в капіталі    

Інші фінансові доходи  6,7  

Інші доходи    

Фінансові витрати    

Втрати від участі в капіталі    

Інші витрати    

Фінансові результати до оподаткування:    

- прибуток     

- збиток    

Податок на прибуток   252,1  

Чистий:     

- прибуток    

- збиток    

 

Задача 3. Скласти ІІІ розділ Звіту про фінансові результати, 

використовуючи наступні дані: 

Чистий прибуток звітного періоду — 4 000 грн.  

Прості акції в обігу на 1 січня — 900 шт.  

Випущені прості акції 1 лютого — 100 шт.   

Викуплені прості акції 1 вересня — 200 шт.  

Прості акції в обігу на 31 грудня — 800 шт.  
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Задача 4. Розрахуйте виручку від  реалізації продукції (товарів, робіт) на 

основі даних, приведених в табл. 7. При розрахунку врахувати ставку ПДВ, 

встановлену законодавством України на поточний період. 

Таблиця 7 

Дані для розрахунку виручки від реалізації  

Стаття 
За звітний 

період 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   

Податок на додану вартість   

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  276,0 

Валовий:    

- прибуток   

-  збиток   

Адміністративні витрати  24,6 

Витрати на збут  42,4 

Інші операційні витрати  7,6 

Фінансові результати від операційної діяльності:    

- прибуток   

- збиток   0,6 

 

Задача 5. На початок місяця у торгівельного підприємства залишок  

товару за цінами продажу складав 30 000 тис. грн. Торгівельна націнка - 7500 

тис. грн. Протягом місяця придбано товару на 9500 тис. грн. (без ПДВ), який 

був переданий у роздріб. Сума торгової націнки за звітний місяць - 3500 тис. 

грн. Реалізовано за місяць товару на 36000* тис. грн. (з ПДВ).  

Протягом місяця підприємство понесло наступні витрати (тис. грн.):  

- на транспортування товару -1000 (перевізник неплатник ПДВ);  

- нараховано заробітної плати продавцям - 1500.;  

- оплата оренди магазину - 900;  

- оплачено рахунки за послуги:  

- телефон - 60.;  

- вода - 30;  

- електроенергія - 24; 

- опалення - 72.   

Скласти Звіт про фінансові результати.  
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Завдання до тренінгів 9-10 

Практичні завдання до тренінгу: 

Задача 1. За даними табл. 8 необхідно дати відповідь, чи є перелічені події 

джерелом надходження чи використання грошових коштів. Розрахувати чистий 

грошовий потік. 

Таблиця 8 

Вихідна інформація 

Господарська операція Джерело (+) Використання (–) 

Торгова кредиторська заборгованість  

збільшилась на 100 тис. грн. 

  

Запаси зменшились на 75 тис. грн.    

Торгова дебіторська заборгованість 

збільшилась на 125 тис. грн.  

  

Чистий грошовий потік =  ____  тис. грн.  

Задача 2. ПАТ «Основа» оголосило додатковий випуск 10 тис. простих 

акцій номіналом по 100 грн. В оплату 2 тис. акцій ПАТ «Палітра» внесло 

основні засоби, справедлива вартість яких 220 тис. грн., фактична собівартість - 

230 тис. грн. Останні акції розподілено між акціонерами шляхом 

рефінансування дивідендів з розрахунку 105 грн. за акцію.  

Відобразити ситуацію в обліку обох підприємств. Розкрити вплив 

здійснених операцій на величину власного капіталу обох підприємств.  

Задача 3. Новостворюване акціонерне товариство випускає 90 млн. 

простих та 10 млн. 8-ми відсоткових накопичувальних акцій номінальною 

вартістю по 1 грн. За перший рік роботи отримано збиток 1,2 млн. грн., за 

другий — 500 тис. грн. збитків, за 3-й рік — 3 млн. грн. прибутку. Визначити 

суму грошей, яку отримають всього та на 1 акцію власники простих та 

привілейованих акцій у кожному з років.  

Задача 4. Підприємство А займається торговельною діяльністю. Залишок 

коштів на рахунку підприємства на кінець року становив 110* тис. грн., а 

прибуток до оподаткування за рік — 878 тис. грн. На основі наведених в табл. 9 
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даних скласти звіт про рух грошових коштів із застосуванням прямого методу.  

Таблиця 9 

Вихідна інформація 

Господарські операції Сума, тис. грн. 

1. Придбано товари (залишків запасів на 1 січня не було)  1700 

2. Реалізовано товари у кредит (собівартість яких 1600) 3200 

3. Надійшло від покупців    3000 

4. Перераховано постачальникам за придбані товари 1650 

5. Виплачена заробітна плата 400 

6. Сплачені відсотки 22 

7. Нарахована амортизація основних засобів 90 

8. Оплачені різні витрати обігу (оренда, освітлення, опалення) 200 

9. Нарахований податок на прибуток 80 

10. Придбано та оплачено устаткування 870 

11. Отримана позика банку 220 

12. Сплачено податок на прибуток 70 

13. Виплачено дивіденди 78 

 

Задача 5. Заповнити Звіт про власний капітал. Дані для виконання: 

Залишки на початок року (тис. грн.): 

- статутний капітал - 64,8; 

- додатковий вкладений капітал - 98,9; 

- інший додатковий капітал - 9272,3; 

- резервний капітал - 7,2; 

- непокриті збитки - 425,7; 

За звітний період підприємством було здійснено господарські операції: 

- у минулому звітному періоді величину іншого додаткового капіталу 

було завищено на 270,3 тис. грн.; 

- проведено дооцінку основних засобів на 18,0 тис. грн.; 

- здійснено уцінку нематеріальних активів на 3,0 тис. грн.; 

- нерозподілений прибуток за звітний період становив 487,9 тис. грн.; 
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- здійснено нарахування дивідендів учасникам в розмірі 5,0 тис. грн.; 

- спрямовано частину нерозподіленого прибутку на поповнення 

резервного капіталу - 3,0 тис. грн.; 

- збільшено розмір статутного капіталу за рахунок внесків учасників у 

розмірі 15,0 тис. грн.; 

- безкоштовно отримано основні засоби на суму 13,5 тис. грн. 

Задача 6. Результати діяльності ПрАТ «Завод металевих конструкцій» за 

останні 4 роки наведені у табл. 10. 

Таблиця 10 

Результати діяльності ТОВ «ЗМК» за 2012-2015 рр. 

Показник 
Роки 

2012 2013 2014 2015 

Чистий дохід від реалізації  180000 120000 220000 ? 

Залишок готової продукції на 

початок періоду  
24000 14000 ? ? 

Залишок незавершеного 

виробництва початок періоду  
18000 10000 30000 28000 

Сировина і матеріали  44000 32000 38000 26000 

Зарплата основного вироб-

ничого персоналу 
? 42000 36000 58000 

Виробничі накладні витрати   34000   38000 ? 36000 

Залишок незавершеного 

виробництва на кінець 

періоду  

36000   18000 18000 ? 

Собівартість виробленої 

продукції  
114000 ? 130000 134000 

Залишок готової продукції 

на кінець періоду    
34000 ? 22000 42000 

Собівартість реалізованої 

продукції 
? 78000   168000 146000 

Валовий прибуток     ? 78000 168000 146000 

Операційні витрати  ? 46000 ? ? 

Прибуток (збиток)   ? ? (12000) 14000 

 

Розрахувати невідомі компоненти. Здійснити аналіз рентабельності 

грошового потоку за прямим та непрямим методами. За якими статтями Звіту 

про рух грошових коштів будуть відображені результати такої діяльності.  
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Структура самостійної роботи за темою: 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Розкрійте загальні вимоги і основні терміни фінансової звітності. 

2. Що може бути звітним періодом для складання фінансової 

звітності? 

3. Розкрійте зміст форми №1 «Баланс». 

4. Розкрійте зміст різних видів діяльності підприємства. 

5. У чому відмінність термінів «Прибуток», «Доходи» і «Витрати», 

згідно П(С)БО №2 «Баланс»? 

6. Перерахуєте основні статті форми №3 «Звіт про рух грошових 

коштів» і розкрійте їх зміст. 

7. Перерахуєте основні статті форми №4 «Звіт про власний капітал» і 

розкрійте їх зміст. 

8. Деталізацію інформації по яких розділах забезпечує складання 

форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності»? 

9. Опишіть історію створення і склад фінансової економічної звітності 

підприємства. 

10. Розкрійте зміст термінів, викладених в П(С)БО № 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності». 

11. Назвіть користувачів фінансової звітності підприємства. 

12. Вкажіть терміни надання підприємством фінансової звітності. 

13. Розкрійте зміст термінів, що визначають різні види діяльності 

підприємства у формі № 2 «Звіт про фінансові результати». 

14.  Чим відрізняється рух грошових коштів в результаті різних видів 

діяльності у формі № 3 «Звіт про рух грошових коштів»? 

15. Назвіть особливості заповнення форми № 4 «Звіт про власний 

капітал». 

16. Опишіть зміст розділів форми № 5 «Примітки до річної фінансової 

звітності». 

17.  Вкажіть значення фінансової звітності як початкової інформації для 
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аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості і вірогідності 

банкрутства підприємства. 

Теми реферативних доповідей 

1. Методика складання звіту про власний капітал і контроль достовірності 

його показників. 

2. Операції з акціонерами та учасниками та їх вплив на величину власного 

капіталу.  

3. Особливості формування звітних даних про зміни статутного капіталу.  

4. Особливості формування звітних даних щодо додатково вкладеного 

капіталу та резервного капіталу. 

5. Методика складання звіту про рух грошових коштів та контроль 

достовірності його показників.  

6. Порівняльна характеристика вимог до Звіту про рух грошових коштів 

міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності.  

7. Порядок визначення руху грошових коштів від операційної діяльності. 

8. Бухгалтерський баланс та оцінка фінансового стану підприємства.  

9. Відображення в балансі фінансових результатів підприємства. 

10. Методика складання балансу та контроль достовірності його 

показників.  

11. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і техніка  

заповнення форм балансу.   

12. Порядок складання ліквідаційного балансу при банкрутстві 

підприємства.  

 

Тренінги 11-13. Статистична звітність виробництва продукції 

 

Тренінгові вправи: 

Завдання 1. За допомогою загального табеля (перелік) форм державних 

статистичних звітів (дод. А) опрацювати склад статистичної звітності в частині 
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виробництва продукції, висвітлити її структуру і зміст, а також користувачів та 

строки подачі. Завдання оформити у вигляді табл. 11 

Таблиця 11 

Склад, користувачі та строки подачі статистичної звітності в частині 

виробництва продукції 

Назва форми 

статистичної 

звітності з 

виробництва 

продукції 

Структура і зміст 

форми 

Користувачі 

статистичної 

звітності з 

виробництва 

продукції 

Строки подачі 

статистичної 

звітності з 

виробництва 

продукції 

1.    

2.    

3.    

 

Завдання 2. Скласти схему розповсюдження статистичної звітності 

підприємств з виробництва продукції. 

Завдання 3. Перераховані нижче етапи аналізу статистичної звітності з 

виробництва промислової продукції розподілити в дві колонки: Форма № 1П-

НПП; Форма № 1-підприємництво. 

Етапи аналізу статистичної звітності:  

- аналіз динаміки випуску продукції за окремими позиціями номенклатури 

промислової продукції (НПП);  

- аналіз структури випуску в частині визначення часток продукції 

виготовленої з власної і давальницької сировини за НПП;  

- визначення частки продукції, призначеної для збуту (товарна продукція 

у натуральному виразі), у загальному випуску промислової продукції за НПП;  

- аналіз динаміки обсягів продукції, призначеної для збуту за НПП;  

- аналіз структури обсягу і вартості продукції, виробленої з власної 

сировини і призначеної для збуту, за НПП в частині визначення питомої ваги 

реалізованої продукції, використаної для внутрішніх потреб та залишків на 

складах; 

- визначення показників обсягів виробництва і реалізації промислової 

продукції (валової, товарної і відвантаженої продукції);  
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- факторний аналіз товарної і валової продукції;  

- аналіз динаміки і структури обсягів реалізованої продукції за видами 

промислової діяльності і в цілому;  

- аналіз динаміки і структури обсягів реалізованої продукції, виготовленої 

з давальницької сировини, за видами промислової діяльності і в цілому;  

- визначення частки продукції, виготовленої на давальницьких умовах, у 

загальній виручці за видами промислової діяльності і в цілому;  

- аналіз динаміки і структури продукції власного виробництва для 

внутрішніх потреб підприємства за видами промислової діяльності і в цілому;  

- аналіз динаміки і структури залишків незавершеного виробництва та 

готової продукції за видами промислової діяльності і в цілому; 

- аналіз доданої вартості, створеної промисловим підприємством за 

звітний період;  

- аналіз динаміки і структури операційних витрат з реалізованої продукції 

та окремо її елементів за видами промислової діяльності і в цілому;  

- визначення динаміки якісних ресурсних показників ефективності 

(продуктивності праці, продукції на 1 грн. оплати праці, матеріаловіддачі, 

амортизаційної віддачі);  

- співставлення приросту ресурсів в розрахунку на 1 % приросту обсягів 

виробництва. 

Завдання 4. Використовуючи дані табл. 12 слід заповнити І розділ річної 

Форми 1П-НПП (табл. 13) по кондитерській фабриці «Ласунка» 

Таблиця 12 

Обсяги виробництва та реалізації продукції кондитерською фабрикою 

«Ласунка» 

Найменування товару 
Виготовлено за рік Реалізовано за рік 

кількість вартість кількість вартість 

1 2 3 4 5 

Печиво здобне, кг 433513,5 17297188,6 433524,00 17297607,6 

Печиво фігурне, кг 123552,0 2891116,8 123550,00 2891070,0 

Вафлі Артек, пач. 42048,0 807321,6 42040,00 807168,0 

Паста арахісова, банка 93225,6 3095089,9 93218,00 3094837,6 
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Продовження табл. 12 
1 2 3 4 5 

Згущене молоко ДСТУ, 

банка 
56179,2 1280885,7 56181,00 1280926,8 

Згущене молоко ТУ, банка 43060,8 615770,5 43058,00 615729,4 

Цукерки корівка, кг 240443,7 18634390,6 240445,00 18634487,5 

Цукерки ромашка, кг 309611,2 23344688,2 309608,00 23344443,2 

Зефір, кг 117546,0 8051901,0 117548,00 8052038,0 

Зефір, пачка 25668,0 476141,4 25675,00 476271,2 

Мармелад, кг 690,0 23460,0 667,00 22678,0 

Батончик Мілка, шт. 61028,0 463812,8 61032,00 463843,2 

Разом 1546566 76981 767 1546546 76981 100 

 

Таблиця 13 

Форма 1П-НПП «Звіт про виробництво промислової продукції»  

(річна) – кондитерська фабрика «Ласунка»  

I. Виробництво та реалізація промислової продукції 

Назва виду 

продукції за 

Номенклатурою 

продукції 

промисловості 

(НПП) 

Одиниця 

вимірю- 

вання за 

НПП 

Код 

продукції 

за НПП 

Фактично вироблено продукції Реалізовано 

продукції, 

виробленої з 

власної сировини, 

за звітний рік 

за звітний рік 

за 

попередній 

рік 
усього 

у тому числі з 

давальницької 

сировини (гр. 

2 ≤ гр. 1) 

кількість 
вартість, 

тис. грн.   

А Б В 1 2 3 4  5 

             

             

             

 

Структура самостійної роботи за темою: 

Питання для самоконтролю знань: 

1. У чому полягає економічне значення оцінки виробництва продукції? 

2. Що може бути об'єктом аналізу при оцінці виробництва продукції? 

3. Вкажіть, вартість яких видів продукції включається до складу 

виробленої промислової продукції, робіт і послуг? 
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4. По яких цінах проводиться оцінка промислової продукції різних видів? 

5. Розкрийте зміст форми № 1П-НПП(річна) «Звіт про виробництво 

промислової продукції». 

6. Поясніть, чим відрізняються форми № 1П-НПП (річна) та форма № 1П-

НПП (коротка) (річна). 

7. Розкрійте зміст форм № 1-П (місячна) «Терміновий звіт про 

виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами».  

8. Опишіть зміст і економічне значення аналізу виробництва продукції. 

9. Що є об'єктами аналізу виробництва продукції? 

10. Яка вартість включається до складу проведеної промислової продукції? 

11. Що не включається в обсяг проведеної промислової продукції? 

12. Хто є користувачами звітності по продукції? 

13. Вкажіть відмінні риси форми № 1-П терміновою. 

Теми реферативних доповідей 

1. Статистика продукції промисловості. 

2. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). 

3. Статистичний аналіз виробництва промислової продукції. 

4. Дослідження виробництва та реалізації продукції. 

5. Стратегія управління виробництвом промислової продукції та її 

реалізації. 

6. Планування виробництва промислової продукції. 

 

Тренінги 14-15. Статистична звітність основних засобів, і капітальних 

інвестицій 

 

Практичні завдання до тренінгу: 

Задача 1. За допомогою загального табеля (перелік) форм державних 

статистичних звітів (дод. А) опрацювати склад статистичної звітності в частині 

капітальних інвестицій та основних засобів. Висвітлити їх структуру та зміст, а 

також користувачів та строки подачі. Завдання оформити у вигляді табл. 14 
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Таблиця 14 

Склад, користувачі та строки подачі статистичної звітності в частині 

капітальних інвестицій та основних засобів 

Назва форми 

статистичної 

звітності в частині 

капітальних 

інвестицій та 

основних засобів 

Структура і зміст 

форми 

Користувачі 

статистичної 

звітності в частині 

капітальних 

інвестицій та 

основних засобів 

Строки подачі 

статистичної 

звітності в частині 

капітальних 

інвестицій та 

основних засобів 

1.    

2.    

3.    

 

Задача 2. На підприємстві, основними видами діяльності якого є: оптова 

торгівля м’ясом і м’ясними продуктами (46.32), роздрібна торгівля м'ясом і 

м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (47.22), виробництво м’ясних 

продуктів (10.13) протягом звітного року відбулися наступні зміни у наявності і 

русі основних засобів (ОЗ): замість застарілого холодильника вартістю 4378 грн. 

була придбананова холодильна шафа ―Полаїр‖ за 10475 грн.; для виробництва 

м'ясного фаршу придбанам'ясорубка промислова ―Fama‖ 11000 грн. 

На підставі даних щодо вартості ОЗ, які надані у табл. 15, заповнить 

Розділ І «Звіту про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)». 

Таблиця 15 

Вхідна інформація про первісну та залишкову вартість основних засобів 

Вид діяльності за КВЭД 

Первісна 

вартість ОЗ на 

початок року, 

тис.грн. 

Залишкова 

вартість ОЗ на 

початок року, 

тис.грн. 

Амортизація 

(знос) ОЗ за рік, 

тис.грн. 

Оптова торгівля м’ясом і м’ясними 

продуктами (46.32) 
145,8 64,15 81,65 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними 

продуктами в спеціалізованих магазинах 

(47.22) 

239,6 150,95 88,65 

Виробництво м’ясних продуктів (10.13) 887,54 656,78 230,76 

 
Задача 3. Для працівників машинобудівельного заводу в звітному році 

було придбано приміщення гуртожитку. Його договірна вартість - 4570 тис. грн. 
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Адміністрація міста сплатила 30% вартості будівлі. Оплату решти вартості було 

проведено за рахунок власних  підприємства, у т.ч. за рахунок відрахувань до 

амортизаційного фонду – 1250 тис. грн. На гуртожитку підприємством також 

було виділено 980 тис. грн. 

Заповніть І і ІІ розділ Форми №2- інвестиції (річна) «Капітальні 

інвестиції» (табл. 15) з урахуваннямвище наведених господарських операцій. 

Таблиця 15 

Форма № 2-інвестиції «Капітальні інвестиції» 

Розділ 1. Капітальні інвестиції (у фактичних цінах, тис. грн.) 

Найменування 
№ 

рядка 

Освоєно  

за рік 

у тому числі  

фінансо-

вий 

лізинг 

сума 

ПДВ*
 

А Б 1 2 3 

Капітальні інвестиції  - усього (110+130) 100    

сума податку на додану вартість 101*    

Капітальні інвестиції у матеріальні активи 

(111+114+115+116+117+118+119+120+121+122+140) 

110    

земля  111    

інвестиції в основний капітал 

(113+114+115+116+117+140) 112 

   

земля під забудову, з рядка 111 113    

капітальне будівництво 114    

машини, обладнання та інвентар 115    

транспортні засоби 116    

інші  основні засоби та довгострокові біологічні 

активи рослинництва 117 

   

існуючі будівлі та споруди 118    

нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного 

будівництва 119 

   

довгострокові біологічні активи тваринництва 120    

інші необоротні матеріальні активи 121    

капітальний  ремонт 122    

Капітальні інвестиції у нематеріальні активи  130    

програмне забезпечення та бази даних, з рядка 130 131    

права користування земельною ділянкою, з рядка 

130 132 

   

витрати на будівництво  житла з метою 

подальшого продажу, з рядка 112 

140    

витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, 

агентів з нерухомості тощо, які пов'язані з 

передачею прав власності на невироблені активи, з 

рядків 111, 130 

150    
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*Cума податку на додану вартість (рядок 101 графа 1) розподіляється за 

видами матеріальних та нематеріальних активів за графою 3. 

 

Структура самостійної роботи за темою: 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Які основні задачі аналізу основних фондів підприємства? 

2. Що є джерелом інформації для аналізу основних фондів підприємства? 

3. Назвіть і охарактеризуйте основні первинні документи, що використовує 

підприємство під час складання звітності про наявність та рух основних фондів. 

4. Розкрийте зміст і перелічите основні розділи форми № 11-ОЗ. 

5. Дайте визначення капітальних інвестицій. 

6. Назвіть основні цілі інвестування на мікрорівні. 

7. Охарактеризуйте основні напрями використання капітальних вкладень. 

8. Розкрийте Порядок заповнення розділу 1 "Капітальні інвестиції". 

9. Назвіть основні джерела фінансування капітальних інвестицій, які 

відображено у розділі 2. 

10. Охарактеризуйте основні положення Порядку заповнення розділу 3 

"Капітальні інвестиції за окремими видами активів". 

11. Що відображає розділ 4 "Інвестиції в основний капітал за видами 

економічної діяльності"форми № 2-інвестиції (квартальна) та форми №2-

інвестиції (річна)? 

12. Опишіть порядок заповнення розділу 5 "Витрати на будівельні та 

монтажні роботи за окремими видами будівель і споруд, інші види робіт і 

витрат" форми №2-інвестиції (річна). 

Теми реферативних доповідей 

1. Характеристика основних форм державної статистичної звітності в 

частині капітальних інвестицій та основних засобів. 

2. Зміст і економічне значення оцінки капітальних інвестицій. 

3. Зміст і економічне значення оцінки основних засобів. 
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Змістовий модуль 2.  

 

Особливості економічної звітності 

 

Тренінги 16-18. Економічна звітність торгових підприємств 

 

Практичні завдання до тренінгу: 

Задача 1. За допомогою загального табеля (перелік) форм державних 

статистичних звітів (дод. А) опрацювати склад статистичної звітності в частині 

діяльності торгових підприємств. Висвітлити їх структуру та зміст, а також 

користувачів та строки подачі. Завдання оформити у вигляді табл. 16 

Таблиця 16 

Склад, користувачі та строки подачі статистичної звітності в частині 

діяльності торгових підприємств 

Назва форми 

статистичної 

звітності в частині 

діяльності 

торгових 

підприємств 

Структура і зміст 

форми 

Користувачі 

статистичної 

звітності в частині 

діяльності 

торгових 

підприємств 

Строки подачі 

статистичної 

звітності в частині 

діяльності 

торгових 

підприємств 

1.    

2.    

3.    

 

Задача 2. У товарному звіті оптового  підприємства наведені дані про рух 

товарів за аналізований період. На підставі даних звіту (табл. 17) заповнити 

Розділ 2 Продаж і запаси товарів Форми № 1-опт (квартальна). 

Таблиця 17 

Товарний звіт підприємства оптової торгівлі за звітний період 

Найменування 
товару 

Ціна 
Поступило за період Реалізовано 

Залишок на кінець 
періоду 

кількість вартість кількість вартість кількість вартість 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Печиво здобне, кг 39,9 433513,5 17297188,6 433524,00 17297607,6 42,5 1695,75 

Печиво фігурне, 

кг 
23,4 123552,0 2891116,8 123550,00 2891070,0 26 608,4 

Вафлі Артек, пач. 19,2 42048,0 807321,6 42040,00 807168,0 14 268,8 

Паста арахісова, 

банка 
33,2 93225,6 3095089,9 93218,00 3094837,6 19,6 650,72 



 30 

 

Продовження табл. 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Згущене молоко 

ДСТУ, банка 
22,8 56179,2 1280885,7 56181,00 1280926,8 20,2 460,56 

Згущене молоко 

ТУ, банка 
14,3 43060,8 615770,5 43058,00 615729,4 35,88 513,0125 

Цукерки корівка, 

кг 
77,5 240443,7 18634390,6 240445,00 18634487,5 32,75 2538,125 

Цукерки 

ромашка, кг 
75,4 309611,2 23344688,2 309608,00 23344443,2 48,25 3638,05 

Зефір, кг 68,5 117546,0 8051901,0 117548,00 8052038,0 10 685 

Зефір, пачка 
18,5

5 
25668,0 476141,4 25675,00 476271,2 35 649,25 

Мармелад, кг 34 690,0 23460,0 667,00 22678,0 32 1088 

Батончик Мілка, 

шт. 
7,6 61028,0 463812,8 61032,00 463843,2 18 136,8 

Разом  1546566 76981 767 1546546 76981 100 334 12932 

 

Таблиця 18 

Форми № 1-опт (квартальна) Розділ 2. Продаж і запаси товарів 

Код 

рядка 

Товари і товарні групи 

за переліком, 

встановленим органами 

статистики 

Од. 

виміру 

Оптовий продаж 

Запаси 

товарів на 

кінець року 

кіль-

кість 
всього 

з гр.2 

продано 

іншим 

підприємст-

вам оптової 

торгівлі 

з гр.2 

продано 

товарів 

виробництва 

України 

  

А Б В 1 2 3 4 5 6 

200 
Оптовий товарооборот 

- всього (р.102) 

 
Х    Х  

 у тому числі:
1)

        

         

         

         

 

Задача 3. У звітному році торговельне підприємство мало показники 

обсягу товорообороту, що відображено в табл. 19. На підставі приведених даних 

заповніть 1 та 4 розділи «Звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій 

торгівлі» за формою № 1-опт (річна). 
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Таблиця 19 

Вихідна інформація для заповнення «Звіту про продаж і запаси товарів 

(продукції) в оптовій торгівлі» за формою № 1-опт (річна) 

Види товарообороту І 

квартал 

ІІ 

квартал 

ІІІ 

квартал 

ІV 

квартал 

Оптовий товарооборот, тис. грн. 3678 3747 3335 3997 

Роздрібний товарооборот, тис. грн. 976 894 715 1067 

Оборот від посередницької діяльності, 

тис. грн. 

610 230 206 544 

Оборот від інших видів діяльності, тис. 

грн. 
405 -  -  -  

 

Таблиця 20 

Розділ 1. Основні показники 

Звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі, тис. грн. 

Код 

рядка 

 

 

Назва показників Фактично за рік 

А Б 1 

2 

3 

101 Загальний оборот без ПДВ і акцизу (сума рядків 

102-105) 

 

 у тому числі:  

102 оптовий товарооборот  
103 роздрібний товарооборот  
104 оборот від посередницької діяльності  
105 оборот від інших видів діяльності  
106 Середньооблікова кількість працівників,  осіб  

 

Таблиця 21 

Розділ 4. Фактичні обсяги оптового товарообороту за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 

звітного року, тис. грн. 

Код 

рядка 

Назва показників Фактично за рік за 

кварталами 

501 
Оптовий товарооборот – всього (ряд. 102) 

- у тому числі: 

 

502 І квартал  

503 ІІ квартал  

504 ІІІ квартал  

505 ІV квартал  
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Задача 4. На підставі даних роботи кафе за поточний рік (табл. 22) 

заповнити Звіт про товарооборот за формою № 1-торг за червень та вересень.  

Таблиця 22 

Вхідна інформація для заповнення Звіту про товарооборот, тис.грн. 

Місяць 

 

Роздрібний 

товарооборот 

ресторанного 

господарства 

Реалізація продукції власного виробництва підприємствами 

ресторанного господарства 

роздрібний 

продаж 

безпосередньо 

населенню 

продано оптом і 

відпущено іншим 

підприємствам 

ресторанного 

господарства та 

роздрібної торгівлі 

відпуск своїм 

структурним 

підрозділам – 

магазинам та 

кіоскам 

Січень 6925 25968 8561 6107 

Лютий 6242 23409 7717 5505 

Березень 6410 24037 7924 5653 

Квітень 5551 20817 6863 895 

Травень 5829 21859 7206 5140 

Червень 4932 18496 6098 4350 

Липень 4226 15849 5225 3727 

Серпень 4732 17744 5850 4173 

Вересень 5579 20922 6897 4920 

 

Таблиця 23 

Розділ I. Роздрібний товарооборот підприємств Звіту про товарооборот за 

формою № 1-торг, тис. грн. 

Показники 
№ 

рядка 

З 

початку 

року 

У тому числі 

за звітний 

місяць 

А Б 1 2 

Роздрібний товарооборот торгової мережі 01   

Роздрібний товарооборот ресторанного 

господарства 02 

  

Весь роздрібний товарооборот (рядок 01+02) 03   

 

Структура самостійної роботи за темою: 

Питання для самоконтролю знань: 

1. У чому виражаються особливості оцінки діяльності торгових 

підприємств? 
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2. Що виступає в якості основних об'єктів аналізу при оцінці діяльності 

торгових підприємств? 

3. Зазначте різницю між різноманітними видами товарообігу відповідно 

до форми №1 - торг «Звіт про товарообіг». 

4. Перерахуєте і розкрийте зміст розділів форми №1 - опт «Звіт про 

діяльність підприємств оптової торгівлі». 

5. Дайте визначення покупним товарам і повному товарообігу 

ресторанного господарства, відповідно до форми №3 торг «Звіт про продаж і 

запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства». 

6. Що приводиться в першому розділі форми №3 торг «Звіт про продаж і 

запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного господарства»? 

7. Що враховується в товарних запасах і в якому розділі форми №3 торг 

«Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі і мережі ресторанного 

господарства» вони відображаються? 

8. Охарактеризуйте основні особливості комерційного бізнесу. 

9. Що є об'єктами аналізу діяльності торгового підприємства? 

10. Опишіть зміст форми № 1 - торг. 

11. Дайте визначення роздрібного товарообігу. 

12. Чим відрізняється оптовий товарообіг? 

13. Опишіть зміст розділів форми № 1-опт. 

14. Що не включається в товарообіг підприємства? 

15. Дайте визначення повного товарообігу ресторанного господарства. 

16. Назвіть розділи форми № 3-торг.  

17. Що не включається в запаси товарів третього розділу форми № 3-торг? 

Теми реферативних доповідей 

1. Перспективи удосконалення документального оформлення 

(статистичної звітності) операцій з товарооборотом.  

2. Доступ до статистичної звітності: проблеми та перспективи.  

3. Особливості регіональної статистики оптової торгівлі.  

4. Методологічні та практичні аспекти статистичної звітності підприємств 
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оптової та роздрібної торгівлі.  

 

Тренінги 19-21. Економічна звітність з праці 

 

Практичні завдання до тренінгу: 

Задача 1. За допомогою загального табеля (перелік) форм державних 

статистичних звітів (дод. А) опрацювати склад статистичної звітності в частині 

праці. Висвітлити їх структуру та зміст, а також користувачів та строки подачі. 

Завдання оформити у вигляді табл. 24 

Таблиця 24 

Склад, користувачі та строки подачі статистичної звітності в частині 

діяльності торгових підприємств 

Назва форми 

статистичної 

звітності в частині 

праці 

Структура і зміст 

форми 

Користувачі 

статистичної 

звітності в частині 

праці 

Строки подачі 

статистичної 

звітності в частині 

праці 

1.    

2.    

3.    

 

Задача 2. Скласти звіт з праці за формою №1 –ПВ (місячна) за вересень 

місяць поточного року за даними документів відділу кадрів, даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Вихідна інформація: 

- середня кількість працівників підприємства – 354 особи; 

- величина фонду оплати праці – 6807340 грн.; 

- ПДФО – 823049 грн.; 

- середньооблікова кількість штатних працівників – 389 осіб; 

- відпрацьовано штатними працівниками – 62194 людино-годин; 

- не відпрацьовано, але оплачено (додаткова відпустка) - 46 людино-

годин; 

- сума нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій 

кількості штатних працівників – 62330 грн.; 
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Заповнення графи 2 Розділу І передбачає використання інформації 

представленої у табл. 25 

Таблиця 25 

Кількість працівників і фонд оплати праці за період с початку року 

Назва показників 
Код 

рядка 
Сума 

Середня кількість працівників підприємства в 

еквіваленті повної зайнятості, осіб 
1010 358 

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. 1020 5986,3 

Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована 

з фонду оплати праці усіх працівників, тис. грн. 
1030 702,3 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 374 

Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна 

плата штатним працівникам (крім часу тимчасової 

непрацездатності), людино-годин 

1050 527660 

З нього відпрацьовано, людино-годин  1060 485464 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 1070 5908,6 

 

Примітка. Заборгованості перед працівниками по заробітній платі та 

виплат по соціальному страхуванню підприємство немає. 

Задача 3. На підприємстві за перший квартал поточного року 

середньооблікова кількість штатних працівників склала 230 осіб. 

Середньомісячна фонд основної оплати праці одного працівника — 850 грн., 

середній розмір надбавок та доплат — 12,3 %, премій — 14 %. Матеріальну 

допомогу виплачено 50 працівникам, загальна сума якої склала 50 тис. грн.  За 

власним бажанням 37 осіб  отримували основну заробітну плату продукцією 

власного виробництва, середній розмір якої склав 810 грн. на місяць. 15 % 

трудового колективу є засновниками підприємства і за результатами діяльності 

минулого року отримали дивіденди в розмірі 115 тис. грн. На протязі кварталу 5 

працівників звільнились за власним бажанням та 5 осіб прийнято на роботу.  

На підставі наведених даних знайти в нормативній базі форму № 1-ПВ, 

порядок її заповнення та заповнити її.  

Задача 4. На підприємстві на початок звітного року працювало 1500 

штатних працівників. Протягом року було прийнято на роботу 233 працівника (з 
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них 155 жінок); вибуло 170 осіб (з них 125 жінок), з них через скорочення штату 

— 120 осіб (100 жінок), з інших причин — 50 осіб. Загальна кількість вакансій  

на кінець року склала 12 місць.  

Заповнити Звіт з праці форми 1-ПВ у частині руху робочої сили. 

Задача 5. За результатами роботи підприємства за 6 місяців поточного 

року наявна наступна інформація:  

- робітниками підприємства відпрацьовано 45500 людино-годин;  

- тривалість робочого дня - 8 годин;  

- невідпрацьовано через:  

- щорічні відпустки - 13250 людино-годин;  

- тимчасова непрацездатність - 345 людино-днів; 

- неявки з дозволу адміністрації - 125 людино-годин;  

- простої - 6450 людино-годин;  

- відпустки за ініціативою адміністрації - 3650 людино-годин;  

- прогули - 554 людино-днів;  

- масові невиходи на роботу через страйки - 500 людино-годин.  

Знайти в нормативній базі форму та порядок заповнення Звіту про 

використання робочого часу за формою 3-ПВ та заповнити його. Заповнити Звіт 

з праці форми 1-ПВ у частині руху робочої сили. 

Задача 6. Підприємство з сезонним характером виробництва (цукровий 

завод) почало працювати у серпні і закінчило у грудні того самого року. 

Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у серпні - 641 

особу, вересні - 1254 особи, жовтні - 1316 осіб, листопаді - 820 осіб, грудні - 457 

осіб. 

Задача 7. Розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників за 

рік. На підприємстві за перше півріччя спостерігалися зміни у кількості 

робітників, які відображені в табл. 26. На початок року облікова кількість 

штатних працівників склала 354 особи, у тому числі жінок – 227.  

Визначити середньооблікову кількість штатних працівників, облікову 

кількість штатних працівників на кінець звітного періоду та скласти Розділ І. 
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Кількість працівників квартальної форми звітності № 1-ПВ «Звіт з праці» за 

другий квартал звітного року (табл. 27). 

Таблиця 26 

Вхідні дані для складання Звіту з праці 

Місяць 

Прийнято 

працівників/ у 

тому числі 

жінки 

Вибуло працівників/ у тому числі жінки 

всього 

у зв’язку зі змінами в 

організації виробництва і 

праці 

у зв’язку з 

плинністю кадрів 

Січень 24/17 13 / 7 2 / 2 10 / 5. 

Лютий 20 / 12 19 / 10 1 / - 17 / 10 

Березень 21 / 13 23 / 14 - / - 23 / 14 

Квітень 14 / 8 16 / 11 - / - 16 / 14 

Травень 17 / 7 12 / 5 - / - 11 / 5 

Червень 22 / 14 19 / 12 - / - 19 / 12 

 
Таблиця 27 

Розділ І. Кількість працівників «Звіту з праці» за формою № 1-ПВ 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період з початку року, 

осіб 

усього з них жінки 

А Б  1 2 

Середньооблікова кількість штатних працівників 3010   

Прийнято працівників 3020   

з них на новостворені робочі місця  3030   

Вибуло працівників 3040   

з них з причин:  

змін в організації виробництва і праці (реорганізація, 

скорочення чисельності або штату працівників)  

3050   

плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, 

порушення трудової дисципліни, ін.) 
3060   

Облікова кількість штатних працівників на кінець 

звітного періоду 
3070   

 

Структура самостійної роботи за темою: 

Питання для самоконтролю знань: 

1. У чому складається економічне значення звітності з праці? 

2. Розкрийте сутність основних задач і структуру аналізу трудових 

ресурсів. 

3. Розкрийте зміст розділів форми №1 - ПВ «Звіт з праці». 

4. Що вказується в першому розділі форми №1 - ПВ «Звіт з праці»? 
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5. У якій формі відображаються суми заборгованості підприємства 

різних видів за звітний період? 

6. Який термін може бути звітним періодом для складання форми №1 - 

ПВ «Звіт з праці»? 

7. Визначите економічне значення звітності з праці. 

8.  Назвіть задачі аналізу звітності з праці. 

9. З чого складається аналіз трудових ресурсів? 

10. За які терміни у формі 1-ПВ відображається чисельність робітників, 

котрим своєчасно не виплачена заробітна плата? 

11. За рахунок чого утвориться сума заборгованості робітникам з 

виплати допомоги? 

Теми реферативних доповідей 

1. Регламентація статистичної звітності з праці і заробітної плати. 

2. Проблеми формування інформації щодо складання статистичної 

звітності з праці і заробітної плати.  

3. Характеристика основних форм державної статистичної звітності з 

праці і заробітної плати. 

4. Джерела інформації для заповнення форм статистичної звітності з праці 

і заробітної плати.  

5. Правила та періодичність подання статистичної звітності з праці і 

заробітної плати.  

 

Тренінг 22. Особливості економічної звітності на підприємствах  

малого бізнесу 

 

Практичні завдання до тренінгу: 

Тренінгові вправи: 

Завдання 1. Розглянути основні функції та їх зміст щодо економічної 

діяльності підприємств малого бізнесу, а також їх виконавців. Завдання 

оформити у вигляді табл. 28 
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Таблиця 28 

Основні функції економічних служб підприємства 

Основні функції економічної 

діяльності підприємств 

малого бізнесу 

Виконавці 

Результат виконання 

відповідного етапу або робіт 

(функції) 

1.   
2.   
3.   

 

Завдання 2. Розробити облікову політику для підприємств малого бізнесу.  

Завдання 3. Внести зміни до облікової політики підприємств малого 

бізнесу. 

Завдання 4. Побудувати схему класифікації та регламентації звітності 

підприємств малого бізнесу. 

 Завдання 4. Систематизувати перелік нормативно-правового забезпечення 

звітності в Україні щодо діяльності підприємств малого бізнесу. 

 

Структура самостійної роботи за темою: 

Теми реферативних доповідей 

1. Особливості складання фінансової звітності на підприємствах малого 

бізнесу 

2. Характеристика бухгалтерської звітності на підприємствах малого 

бізнесу 

3. Особливості формування облікової політики підприємств малого 

бізнесу (суб'єктів малого підприємництва) 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Які підприємства можуть надавати скорочені форми звітності і в якому 

стандарту це передбачено? 

2. У чому відмінність заповнення статті «Довгострокові фінансові 

інвестиції» у формі №1 «Баланс» і у формі №1 - м «Баланс»? 

3. Які розділи відсутні в Звіті про фінансові результати суб'єктів малого 

підприємництва? 
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4. У чому відмінність заповнення рядків 010 - 080 при складанні форми 

№2 - м від форми №2? 

5. Де відображається сума єдиного податку у формі №2 - м? 

6. Що відображається в рядку 170 форми №2 - м? 

7. Опишіть особливості звітності підприємств малого бізнесу. 

8. Який стандарт регламентує фінансову звітність суб'єкта малого 

бізнесу? 

9. Які випадки надання скорочених форм фінансової звітності передбачені 

стандартом? 

10. У чому розходження між формою № 1-м Баланс і формою №1 Баланс? 

11. З скількох розділів складається баланс малого підприємства? 

12. Які статті Балансу суб'єкта малого підприємництва цілком 

відповідають статтям Балансу по стандарту  №2? 

13. Виділіть особливості заповнення форми № 2-м «Звіт про фінансові 

результати». 

15.Яких розділів немає у формі № 2-м, на відміну від форми №2? 

16. Виділити особливості заповнення форм № 1-мс та № 2-мс. 
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Додаток А 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

від 31 грудня 2015 року №  380 

Про затвердження Загального табеля (переліку) форм державних статистичних 

спостережень на 2016 рік 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказами Державної служби статистики України 

 від 15 січня 2016 року №  5, 

 від 5 лютого 2016 року №  18 

Відповідно до пунктів 9, 14 Положення про Державну службу статистики України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №  481, та з 

метою забезпечення гласності, відкритості та доступності інформації щодо проведення у 2016 

році державних статистичних спостережень наказую: 

1. Затвердити Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень 

на 2016 рік, що додається. 

2. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) 

забезпечити оприлюднення Загального табеля (переліку) форм державних статистичних 

спостережень на 2016 рік на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 В. о. Голови І. М. Жук 

 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ТАБЕЛЬ (ПЕРЕЛІК) 

ФОРМ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА 2016 РІК 

ПЕРЕДМОВА 
Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік 

(далі - Табель) розроблений з метою забезпечення гласності, відкритості та доступності 

інформації щодо державних статистичних спостережень, які проводитимуться Держстатом у 

2016 році, крім форм фінансової звітності. 

Табель містить перелік форм державних статистичних спостережень: форм звітності, 

анкет, інших статистичних формулярів, необхідних для проведення державних статистичних 

спостережень (далі - форми). 

Форми звітності державних органів (крім органів державної статистики) та органів 

місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із 

збиранням та використанням адміністративних даних, до Табеля не включені. 

Перелік форм структурований відповідно до Довідника розділів статистики, 

затвердженого наказом Держстату України від 16.04.2014 №  98. По кожній формі, відповідно 

до наказів про їх затвердження, наводиться її найменування, індекс і періодичність, 

зазначається, хто подає та встановлюються строки подання. 

З електронною версією Табеля можна ознайомитись на веб-сторінці Державної служби 

статистики України за адресою: www.ukrstat.gov.ua. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної служби статистики 

України 

31 грудня 2015 року №  380 
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Продовження додатку А 

Демографічна та соціальна статистика 

Ринок праці 

Зайнятість та безробіття | Оплата праці та соціально-трудові відносини 

№  

п/п 

Найменування форм і 

накази щодо їх 

затвердження 

Індекс форм Періодичність Хто подає Строк подання 

Зайнятість та безробіття 

1. Анкета вибіркового 

обстеження 

населення 

(домогосподарств) з 

питань економічної 

активності  

(30.08.2013 №  263) 

1-ЕАН місячна Фахівці з 

інтерв'ювання 

у термін, 

установлений 

територіальним 

органом 

Держстату 

2. Анкета домашнього 

господарства  

(30.08.2013 №  263) 

2-ЕАН місячна Фахівці з 

інтерв'ювання 

у термін, 

установлений 

територіальним 

органом 

Держстату 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

3. Звіт із праці  

(21.07.2015 №  172 (зі 

змінами)) 

1-ПВ місячна Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб за 

переліком, 

визначеним органами 

державної статистики 

не пізніше 7-го 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

періодом 

4. Звіт із праці  

(21.07.2015 №  172 (зі 

змінами)) 

1-ПВ квартальна Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб за 

переліком, 

визначеним органами 

державної статистики 

не пізніше 7-го 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

періодом 

5. Звіт про умови праці, 

пільги та компенсації 

за роботу зі 

шкідливими умовами 

праці  

(12.06.2015 №  149 (зі 

змінами)) 

1-ПВ (умови 

праці) 

один раз на 

два роки 

Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб за 

переліком, 

визначеним органами 

державної статистики 

не пізніше 28 

лютого 

6. Звіт про кількісний та 

якісний склад 

державних 

службовців і 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

(13.01.2016 №  3) 

9-ДС річна Установи 

(організації), на 

працівників яких 

поширюється дія 

законів України "Про 

державну службу" та 

"Про службу в 

органах місцевого 

самоврядування" 

не пізніше 7 

лютого 
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Продовження додатку А 

Економічна статистика 

Макроекономічна статистика 

№  

п/п 

Найменування форм і 

накази щодо їх 

затвердження 

Індекс форм Періодичність Хто подає Строк 

подання 

1. Анкета для 

промислового 

підприємства  

(29.10.2014 №  319 (зі 

змінами)) 

2К-П квартальна Юридичні особи за 

переліком, визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 

10 числа 

першого 

місяця 

звітного 

кварталу 

2. Анкета для 

промислового 

підприємства 

(інвестиції)  

(29.10.2014 №  319 (зі 

змінами)) 

2К-П інв два рази на 

рік 

Юридичні особи за 

переліком, визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 

10 квітня, 

10 жовтня 

3. Анкета для 

будівельного 

підприємства  

(29.10.2014 №  319 (зі 

змінами)) 

2К-Б квартальна Юридичні особи за 

переліком, визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 

10 числа 

першого 

місяця 

звітного 

кварталу 

4. Анкета для 

підприємства оптової 

та роздрібної торгівлі, з 

ремонту 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів  

(29.10.2014 №  319 (зі 

змінами)) 

2К-Т квартальна Юридичні особи за 

переліком, визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 

10 числа 

першого 

місяця 

звітного 

кварталу 

5. Анкета для 

підприємства сфери 

послуг  

(29.10.2014 №  319 (зі 

змінами)) 

2К-СП квартальна Юридичні особи за 

переліком, визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 

10 числа 

першого 

місяця 

звітного 

кварталу 

6. Анкета для 

сільськогосподарського 

підприємства  

(29.10.2014 №  319 (зі 

змінами)) 

2К-С квартальна Юридичні особи за 

переліком, визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 

10 числа 

першого 

місяця 

звітного 

кварталу 
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Продовження додатку А 

Економічна діяльність 

№  

п/п 

Найменування форм 

і накази щодо їх 

затвердження 

Індекс форм Періодичність Хто подає Строк подання 

Діяльність підприємств 

1. Структурне 

обстеження 

підприємства  

(29.09.2014 №  273 

(зі змінами)) 

1-

підприємництво 

річна  Юридичні особи 

(підприємства) за 

переліком, 

визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 28 

лютого 

2. Структурне 

обстеження 

підприємства  

(29.09.2014 №  273 

(зі змінами)) 

1-

підприємництво 

(коротка) 

річна  Юридичні особи 

(підприємства) за 

переліком, 

визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 28 

лютого 

3. Звіт про 

взаєморозрахунки з 

нерезидентами  

(07.07.2012 №  286 

(зі змінами)) 

1-Б річна, 

квартальна 

Юридичні особи 

(підприємства) за 

переліком, 

установленим 

органами державної 

статистики 

річна - не пізніше 9 

лютого, квартальна 

- не пізніше 25 

числа місяця, що 

настає за звітним 

періодом 

4. Звіт про випуск, 

розміщення та обіг 

цінних паперів  

(01.08.2012 №  320 

(зі змінами)) 

2-Б річна  Юридичні особи 

(акціонерні 

товариства - 

емітенти цінних 

паперів) 

річна - не пізніше 28 

лютого 

Послуги 

5. Звіт про обсяги 

реалізованих послуг  

(19.11.2014 №  350 

(зі змінами)) 

1-послуги квартальна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підроз-діли 

юридичних осіб, 

для яких надання 

послуг є основним 

видом економічної 

діяльності 

не пізніше 25-го 

числа місяця, 

наступного за 

звітним періодом 

Внутрішня торгівля 

6. Звіт про 

товарооборот 

торгової мережі  

(11.12.2015 №  355) 

1-торг місячна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підроз-діли 

юридичних осіб, які 

здійснюють 

діяльність із 

роздрібної торгівлі, 

за переліком, 

визначеним 

органами державної 

статистики 

не пізніше 2 числа 

місяця, наступного 

за звітним періодом 
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Продовження додатку А 

7. Про продаж світлих 

нафтопродуктів і газу  

(11.12.2015 №  351) 

1-торг 

(нафтопродукти) 

місячна Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

здійснюють 

діяльність із 

роздрібної торгівлі 

світлими 

нафтопродуктами і 

газом через АЗС  

Фізичні особи - 

підприємці, які 

здійснюють 

діяльність із 

роздрібної торгівлі 

світлими 

нафтопродуктами і 

газом через АЗС 

не пізніше 4 числа 

місяця, наступного 

за звітним 

не пізніше 4 числа 

місяця, наступного 

за звітним 

8. Звіт про продаж і 

запаси товарів у 

торговій мережі  

(11.12.2015 №  355) 

3-торг квартальна, 

річна 

Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

здійснюють 

діяльність із 

роздрібної торгівлі 

квартальна - не 

пізніше 25 числа 

місяця, наступного 

за звітним 

періодом; річна - 

не пізніше 28 

лютого 

9. Звіт про наявність 

торгової мережі  

(19.11.2014 №  349 (зі 

змінами)) 

7-торг річна Юридичні особи, які 

здійснюють 

діяльність із 

роздрібної торгівлі 

не пізніше 28 

лютого 

10. Про наявність і 

використання 

торгової мережі на 

ринках та реалізацію 

сільськогосподарської 

продукції на них  

(25.11.2014 №  365 (зі 

змінами)) 

12-торг річна Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

мають ринки  

Фізичні особи - 

підприємці, які 

мають ринки 

не пізніше 20 січня 

не пізніше 20 січня 

11. Звіт про продаж і 

запаси товарів 

(продукції) в оптовій 

торгівлі  

(21.11.2014 №  356 (зі 

змінами)) 

1-опт квартальна, 

річна 

Юридичні особи, 

основним видом 

економічної 

діяльності яких є 

оптова торгівля 

квартальна - не 

пізніше 25 числа, 

наступного за 

звітним періодом;  

річна - не пізніше 

28 лютого 

12. Звіт про обсяг 

оптового 

товарообороту  

(21.11.2014 №  356 (зі 

змінами)) 

1-опт місячна Юридичні особи, 

основним видом 

економічної 

діяльності яких є 

оптова торгівля 

не пізніше 4 числа 

місяця, наступного 

за звітним 

періодом 
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Продовження додатку А 

Капітальні інвестиції 

13. Капітальні 

інвестиції, вибуття 

й амортизація 

активів  

(05.08.2014 №  225 

(зі змінами)) 

2-інвестиції річна  Юридичні особи - 

підприємства, 

установи, заклади, 

органи державної 

влади й органи 

місцевого 

самоврядування 

не пізніше 28 лютого 

14. Капітальні 

інвестиції  

(05.08.2014 №  225 

(зі змінами)) 

2-інвестиції квартальна  Юридичні особи - 

підприємства, 

установи, заклади, 

органи державної 

влади й органи 

місцевого 

самоврядування 

не пізніше 25 числа 

місяця, наступного за 

звітним періодом 

Основні засоби 

15. Звіт про наявність і 

рух основних 

засобів, 

амортизацію  

(24.10.2013 №  321 

(зі змінами)) 

11-ОЗ річна  Юридичні особи - 

підприємства - 

зведений звіт з 

урахуванням філій, 

представництв, 

інших відокремлених 

підрозділів 

не пізніше 28 лютого 

після звітного року 

29. Звіт про реалізацію 

продукції 

сільського 

господарства  

(27.11.2015 №  346) 

21-заг місячна Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

здійснюють 

сільськогосподарську 

діяльність, за 

переліком, 

визначеним органом 

державної 

статистики 

не пізніше 5 числа 

місяця, наступного за 

звітним періодом 

Промисловість 

44. Звіт про 

виробництво та 

реалізацію 

промислової 

продукції  

(09.07.2015 №  162 

(зі змінами)) 

1П-НПП річна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

займаються 

промисловими 

видами діяльності 

та/або мають 

електростанції 

(електрогенераторні 

установки) 

потужністю менше 

500 кВт 

не пізніше 28 лютого 
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Продовження додатку А 
 

45. Терміновий звіт про 

виробництво 

промислової 

продукції (товарів, 

послуг) за видами  

(05.08.2014 №  222 

(зі змінами)) 

1-П місячна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

займаються 

промисловими 

видами діяльності  

Фізичні особи - 

підприємці, які 

займаються 

промисловими 

видами діяльності 

не пізніше 4 числа 

місяця, наступного за 

звітним 

не пізніше 4 числа 

місяця, наступного за 

звітним 

46. Місячний звіт про 

економічні 

показники за 

видами економічної 

діяльності, що 

відносяться до 

добувної 

промисловості і 

розроблення 

кар'єрів, переробної 

промисловості, 

постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря, 

водопостачання, 

каналізації, 

поводження з 

відходами  

(25.06.2014 №  200 

(зі змінами)) 

1-ПЕ місячна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

займаються 

промисловими 

видами діяльності 

не пізніше 12 числа 

місяця, наступного за 

звітним 

47. Звіт про роботу 

електростанції  

(09.10.2012 №  413 

(зі змінами)) 

6-тп (ес) річна  Юридичні особи, які 

мають 

електростанції 

потужністю 500 кВт 

і більше 

не пізніше 20 січня 

48. Звіт про 

виробництво 

продукції (товарів, 

послуг) військового 

та спеціального 

призначення  

(11.07.2014 №  211 

(зі змінами)) 

1-ПО місячна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, які 

виробляють 

продукцію 

військового та 

спеціального 

призначення 

не пізніше 4 числа 

місяця, наступного за 

звітним 
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Продовження додатку А 

Будівництво 

49. Звіт про 

прийнятий в 

експлуатацію 

закінчений 

будівництвом 

об'єкт  

(05.08.2014 №  225 

(зі змінами)) 

2-буд квартальна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб - 

замовники, місцеві 

органи виконавчої 

влади або органи 

місцевого 

самоврядування 

щодо об'єктів, 

забудовниками 

яких є фізичні 

особи або фізичні 

особи - підприємці 

не пізніше 15 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

50. Звіт про 

виконання 

будівельних робіт  

(05.08.2014 №  225 

(зі змінами)) 

1-кб місячна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи 

юридичних осіб, 

що виконують 

будівельні роботи, 

за переліком, 

установленим 

органами 

державної 

статистики 

не пізніше 7 числа місяця, 

наступного за звітним 

Державні фінанси, податки та публічний сектор 

№  

п/п 

Найменування 

форм і накази 

щодо їх 

затвердження 

Індекс форм Періодичність Хто подає Строк 

подання 

1. Звіт про поставку 

продукції (товарів, 

послуг) 

військового та 

спеціального 

призначення  

(16.07.2015 №  168 

(зі змінами)) 

1-ПО (поставки) місячна Юридичні особи, 

відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, які 

поставляють продукцію 

військового та спеціального 

призначення 

не пізніше 

10 числа 

після 

звітного 

періоду 

2. Звіт про поставку 

(закупівлю) 

продукції (товарів, 

послуг) за 

державним 

оборонним 

замовленням  

(01.08.2013 №  236 

(зі змінами)) 

1-ПО (зведена) місячна Міністерства та інші 

центральні органи виконавчої 

влади - державні замовники, 

яким постановою Кабінету 

Міністрів України 

затверджені завдання 

державного оборонного 

замовлення 

не пізніше 

15 числа 

після 

звітного 

періоду 
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Продовження додатку А 

Ціни 

Споживчі ціни | Ціни виробників 

№  

п/п 

Найменування форм і 

накази щодо їх 

затвердження 

Індекс форм Періодичність Хто подає Строк 

подання 

Споживчі ціни 

1. Середні ціни та 

індивідуальні індекси 

цін на споживчі 

товари  

(04.07.2014 №  207) 

1-ТІ місячна  Органи державної 

статистики міських 

поселень, у яких 

проводиться 

спостереження за 

змінами споживчих 

цін 

26 числа 

звітного 

місяця, 30 

числа 

звітного 

місяця 

2. Середні ціни та 

індивідуальні індекси 

цін і тарифів на 

послуги  

(04.07.2014 №  207) 

1-ПІ місячна  Органи державної 

статистики міських 

поселень, у яких 

проводиться 

спостереження за 

змінами споживчих 

цін (тарифів) 

26 числа 

звітного 

місяця, 30 

числа 

звітного 

місяця 

Ціни виробників 

3. Звіт про ціни 

виробників 

промислової 

продукції  

(04.07.2014 №  207 (зі 

змінами)) 

1-ціни (пром) місячна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи юридичних 

осіб, які займаються 

промисловими видами 

діяльності, визначені 

за переліком органів 

державної статистики 

не пізніше 

22 числа 

звітного 

місяця 

4. Звіт про ціни 

придбання 

матеріальних 

ресурсів у 

будівництві  

(04.07.2014 №  207 (зі 

змінами)) 

1-ціни (буд) місячна  Юридичні особи, 

відокремлені 

підрозділи юридичних 

осіб, які виконують 

будівельні роботи, 

визначені за переліком 

органів державної 

статистики 

не пізніше 

20 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

Технології та інновації 

6. Обстеження 

інноваційної 

діяльності 

промислового 

підприємства  

(10.11.2015 №  319 (зі 

змінами) 

1-інновація річна Юридичні особи, які 

здійснюють діяльність 

за видами економічної 

діяльності 

промисловості, за 

переліком, визначеним 

органом державної 

статистики 

не пізніше 

28 лютого 

В. о. директора департаменту планування та 

координації статистичної діяльності Н. П. Павленко 
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