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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів над вивченням будь-якої дисципліни
навчального плану протягом усього періоду навчання в університеті є
найважливішою ланкою формування фахівця.
Навчальні плани за курсом передбачають наступні основні види
самостійної роботи:
1. робота з підручником по змісту лекційного матеріалу;
2. підготовка до виконання лабораторних робіт і складанню по них звіту;
3. підготовка до контрольних робіт , заліку.
Вивчення теоретичного матеріалу рекомендується проводити в день
прослуховування відповідної лекції . У процесі пророблення необхідно
з'ясувати все неясне і сформулювати питання, які варто задати викладачу на
консультації. Для поглиблення знань і їх конкретизації потрібно самостійно
відповідати на конкретні питання і вирішувати контрольні задачі з підручників.
Відведений на самостійну роботу час варто використовувати раціонально
протягом усього семестру. Систематична робота над теоретичним матеріалом
зменшує час, що вимагається на підготовку до семінарських занять і заліку.
Основними формами контролю самостійної роботи студентів є співбесіда й
опитування семінарських занять, а також виконання індивідуальних завдань.
Для підтягування відстаючих призначаються додаткові консультації. З
маловстигаючими студентами на кафедрі проводяться бесіди. (Все
відображається в протоколах засідання кафедри).
Усі ці форми самостійної роботи переслідують загальні цілі і задачі:
освоєння і поглиблення теоретичних знань курсу, розвиток навичок розв'язання
економічних задач, придбання досвіду правильного оформлення науковотехнічної документації і т.п.
Самостійна робота студентів в обов'язковому порядку підлягає контролю.
Тим самим переслідуються наступні цілі:
■ спонукання студента до глибокого регулярного вивчення кожного курсу
протягом усього семестру;
■ допомога студенту об’єктивною оцінкою його роботи;
■ установлення «зворотного зв'язку» між викладачем і студентами;
■ представлення деканам, кафедрам важливої інформації для
представлення стану навчального процесу і своєчасного вживання заходів по
його поліпшенню.
Система контролю самостійної роботи повинна передбачати перевірку
фізичного виконання студентом видаваних йому навчальних доручень, так і
з'ясування рівня глибини його знань.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
ЗАВДАННЯ 1
1. Необхідно обґрунтувати оцінку активів у випадку ліквідації діяльності
підприємства і принцип підготовки фінансової звітності. Визначити підсумок
балансу підприємства при різних умовах.
Підприємство має основні засоби:
□ історична собівартість – 110000 гри.
□ знос – 60000 грн.
□ ринкова ціна – 7000 грн.
Запаси за історичною собівартістю – 9000 грн. ,за ринковою – 5000 грн.
2. Сформулюйте послідовність етапів циклу бухгалтерського обліку від
здійснення операцій до складання фінансової звітності.
3. Наведіть визначення статистичної звітності
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 2
1 .Наведіть визначення фінансової звітності
2. Визначить суму, за якою основні засоби будуть відображені в фінансової
звітності. Обґрунтуйте принцип, за допомогою якого приймається рішення,
щодо визначення величини суми активу
Підприємство придбало основні засоби за ціною 42000 грн. З податком на
додану вартість. Витрати на доставку основних засобів - 500 грн.
Постачальником надана знижка у розмірі 300 грн.
3.Охарактеризуйте звітність підприємства за призначенням.
Література [3,9,14,16,21,30 ]
ЗАВДАННЯ 3
1.Охарактеризуйте звітність підприємства за обсягом
2.Обгрунтуйте і сформулюйте принцип підготовки фінансової звітності,
який дозволяє уникнути завищення доходів. Визначте суми доходу і можливих
витрат підприємства ,а також форми фінансової звітності, де вони будуть
відображені Фірма надає річну гарантію на свою продукцію. Витрати на
гарантійне обслуговування становлять 3,0%від обсягу реалізації продукції. У
звітному періоді доход від реалізації продукції становив 500000 гри.
3.Охарактеризуйте принцип нарахування і відповідності доходів і витрат
Наводить цифровий приклад.
Література [4,6,8,9,16,19,28 ]
ЗАВДАННЯ 4
1. Сформулюйте мету складання фінансової звітності підприємства.
2.3а яких умов активи відображаються у балансі?
З.В якій формі фінансової звітності будуть відображені наступні операції? .
Фірма придбала програмне забезпечення 3.02.20ХХ року програмне
забезпечення на суму 60000 грн. Підготовка фахівців до використання цього
програмного забезпечення 1800 грн. Щоквартальні витрати на сервісне

обслуговування програми 300. Термін використання програми 4 роки.
Література [3,9,11,26,34 ]
ЗАВДАННЯ 5
1 .За яких умов зобов’язання відображаються у балансі підприємства ?
2. Перерахуйте елементи фінансової звітності підприємства.
3. Визначити собівартість фінансових інвестицій фірми.
Фірма придбала 50000 акції за ринковою вартістю 2 грн. за одиницю.
Номінальна вартість однієї акції 1 грн. Витрати за послуги на Українській
фондовій біржі 600 грн.
Література [ 4,6,9,20,28,34 ]
ЗАВДАННЯ 6
1. Обгрунтуйте метод оцінки довгострокових фінансових інвестицій за
умов ,що інвестор не має суттєвого впливу на підприємство.
2. Визначити собівартість придбаних основних матеріалів, форму
фінансової звітності і відповідну статтю.
Фірма придбала на умовах „франко-станція призначення” основні
матеріали на суму 54000 грн. і сплатила за отримані матеріали використавши
знижку 2%. Вартість послуг Української товарної біржі 420 грн. Послуги
транспортної організації 280 грн. Частина матеріалів повернена
постачальникові через невідповідність якості
3. Розкрийте сутність принципу періодичності складання фінансової
звітності.
Література [5,9,10,28,32 ]
ЗАВДАННЯ 7
1. Обгрунтувати форму фінансової звітності, статтю і відповідну суму.
Підприємство придбало основні засоби на суму 48000 грн. без ПДВ та сплатило
за них
у період дії 3% знижки. Витрати на доставку до місця їх експлуатації не
відшкодовуються
постачальником і становлять 700 грн.
2. Наведіть визначення актив підприємства.
3.Обгрунтуйте метод оцінки довгострокових фінансових інвестицій за
умов ,що інвестор має суттєвого впливу на підприємство.
Література [5,9,18,20,34 ]
ЗАВДАННЯ 8
1. Визначити балансову вартість довгострокових фінансових інвестицій за
методом участі в капіталі та доход від участі в капіталі, назвати форми
фінансової звітності і відповідні статті.
Собівартість довгострокових фінансових інвестицій в акції компанії „А”
300000 грн., що складає 25% її простих акцій Протягом року компанія „А”
отримала прибуток у сумі 100000 грн. і виплатила 40000 грн. дивідендів на
акції. Компанія „А” є асоційованим підприємством для підприємства, що
аналізується.
2. В якій формі фінансової звітності відображаються події після дати

балансу?
3.Охарактеризуйте інформаційні потреби власників підприємства.
Література [3,8,9,10,25,38 ]
ЗАВДАННЯ 9
1.Охарактеризуйте інформаційні потреби постачальників та інших
кредиторів підприємства.
2.Сформулюйте мету складання звіту про рух грошових коштів.
3.3а яким принципом, у якій фінансовій звітності і за якими статтями
необхідно відобразити наступні події?
Підприємство відвантажило покупцеві продукцію на 15000 грн.
Попередньої оплати не було. Собівартість відвантаженої продукції 6500 грн.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 10
1. Визначити балансову вартість довгострокових фінансових інвестицій за
методом участі в капіталі та доход від участі в капіталі, назвати форми
фінансової звітності і відповідні статті.
Собівартість довгострокових фінансових інвестицій підприємства в акції
компанії „А” 400000 грн., що складає 25% її простих акцій. Протягом року
компанія „А” отримала збиток у сумі 200000 грн. Компанія „А” є асоційованим
підприємством для підприємства, що аналізується.
2. Наведіть склад фінансової звітності акціонерного товариства.
3. Сформулюйте критерії відображення статей у фінансових звітах.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 11
1. Необхідно обґрунтувати оцінку активів у випадку ліквідації діяльності
підприємства і принцип підготовки фінансової звітності. Визначити підсумок
балансу підприємства при різних умовах.
Підприємство має основні засоби:
□ історична собівартість - 110000 грн.
□ знос - 60000 грн.
□ ринкова ціна - 7000 грн.
Запаси за історичною собівартістю - 9000 грн. ,за ринковою - 5000 грн.
2. Сформулюйте послідовність етапів циклу бухгалтерського обліку від
здійснення операцій до складання фінансової звітності.
3. Наведіть визначення статистичної звітності
Література [3,8,9,10,25,38 ]
ЗАВДАННЯ 12
1 .Наведіть визначення фінансової звітності
2.Визначить суму, за якою основні засоби будуть відображені в фінансової
звітності Обґрунтуйте принцип, за допомогою якого приймається рішення ,
щодо визначення величини суми активу.
Підприємство придбало основні засоби за ціною 42000 грн. З податком на
додану

вартість. Витрати на доставку основних засобів - 500 грн. Постачальником
надана знижка у розмірі 300 грн.
3.Охарактеризуйте звітність підприємства за призначенням.
Література [3,8,9,10,25,38 ]
ЗАВДАННЯ 13
1. Охарактеризуйте звітність підприємства за обсягом
2.Обгрунтуйте і сформулюйте принцип підготовки фінансової звітності,
який дозволяє уникнути завищення доходів. Визначте суми доходу і можливих
витрат підприємства ,а також форми фінансової звітності, де вони будуть
відображені Фірма надає річну гарантію на свою продукцію. Витрати на
гарантійне обслуговування становлять 3,0%від обсягу реалізації продукції. У
звітному періоді доход від реалізації продукції становив 500000 грн.
3.Охарактеризуйте принцип нарахування і відповідності доходів і витрат
Наводить цифровий приклад.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 14
1.Сформулюйте мету складання фінансової звітності підприємства.
2.3а яких умов активи відображаються у балансі?
З.В якій формі фінансової звітності будуть відображені наступні операції? .
Фірма придбала програмне забезпечення 3.02.200Х .року програмне
забезпечення на суму 60000 грн. Підготовка фахівців до використання цього
програмного забезпечення 1800 грн. Щоквартальні витрати на сервісне
обслуговування програми 300. Термін використання програми 4 роки.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 15
1 .За яких умов зобов’язання відображаються у балансі підприємства ?
2. Перерахуйте елементи фінансової звітності підприємства.
3. Визначити собівартість фінансових інвестицій фірми.
Фірма придбала 50000 акції за ринковою вартістю 2 грн. за одиницю.
Номінальна вартість однієї акції 1 грн. Витрати за послуги на Українській
фондовій біржі 600 грн.
Література [3,8,9,10,25,38 ]
ЗАВДАННЯ 16
Вихідні дані: За звітний період, підприємством відображені залишки на
рахунках бухгалтерського обліку:
1) дохід за відвантажену продукцію покупцям в сумі 594000грн., в тому
числі ПДВ,
2) собівартість реалізованої продукції визначена в сумі 205000грн.,
3) адміністративні витрати в сумі 70000грн.;
4) інші операційні витрати 3000грн.;
5) орендовані необоротні активи - 25 000
6) дохід від реалізації готової продукції - 20 240;
7) виплачена заробітна плата - 5 000;
8) каса в національній валюті - 100;

9) собівартість реалізації - 2 340;
10)
- основні засоби - 240 000
11)
- статутний капітал - 200 000
12)
- сировина і матеріали - 38 260,
13)
- виробництво - 4 850
14)
- рахунки в банках (в національній валюті) - 66 500
15)
- короткостроковий кредит - 81 000
16)
- розрахунки з постачальниками і підрядниками - 50 750
17)
- розрахунки з бюджетом за податками - 2 960
18)
- розрахунки з іншими кредиторами - 15 000
Необхідно:
1. Розрахувати основні показники Балансу підприємства:
2. активи - суму визначити самостійно,
3. зобов’язання - суму визначити самостійно,
4. власний капітал - суму визначити самостійно.
2. Скласти Баланс підприємства за формою № 1 при загальній системі
оподаткування.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 17
За інформацією Завдання 1 сформувати Баланс №1-м при спрощеній
системі оподаткування.
Література [3,8,9,10,25,38 ]
ЗАВДАННЯ 18
Вихідні дані: За звітний період, підприємством:
1) отримано дохід за відвантажену продукцію покупцям в сумі 72000грн., в
тому числі ПДВ,
2) - розрахунки з постачальниками і підрядниками - 50 750 грн.;
3) відображено суму податку на додану вартість - суму визначити
самостійно,
4) фактична виробнича собівартість реалізованої продукції визначена в
сумі 35000грн.,
5) - розрахунки з бюджетом за податками - 2 960 грн.;
6) - короткостроковий кредит - 81 000 грн.;
7) понесені адміністративні витрати в сумі 10000грн., витрати на збут 6000грн. та інші операційні витрати 3000грн.
8) - статутний капітал - 200 000 грн.;
9) отримано аванс від покупця в сумі 12000грн., в тому числі ПДВ
10)
надійшли грошові кошти від замовника в сумі 42000грн.;
11)
закуплено основні засоби в сумі
46000грн
Необхідно:
1. За звітний період За звітний період Записати формули і розрахувати
основні показники Звіту про фінансові результати суб’єкта малого
підприємництва:

1. чистий дохід - суму визначити самостійно,
2. собівартість реалізованої продукції - суму визначити самостійно,
3. показники прибутку - суми визначити самостійно;
4. податок на прибуток - суму визначити самостійно.
3. Скласти Звіт про фінансові результати за формою № 2 при загальній
системі Оподаткування
Література [3,8,9,10,25,38 ]
ЗАВДАННЯ 19
За інформацією Завдання 3 сформувати Звіт про фінансові результати
суб’єкта малого підприємництва № 2-м при спрощеній системі оподаткування
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 20
Вихідні дані: За звітний період, підприємством відображено (тис. грн.):
- Доходи від продажу товарів - 720 000 гри., в тому числі ПДВ
- Доходи від надання послуг - 120000 грн., в тому числі ПДВ
- Аванси від замовників - 36000 грн., в тому числі ПДВ
- Собівартість придбаних та реалізованих товарів (робіт,послуг) - 140 000
грн.
- Довгострокова дебіторська заборгованість - 24000
- Фінансові витрати - 56000
- Адміністративні витрати - 86000
- Витрати на збут - 43000
- Рахунки в банках (в національній валюті) - 66500
- Готова продукція - 24000 грн., в тому числі ПДВ
- Убуток балансової вартості запасів 15 000 Необхідно:
5. Розрахувати основні показники Декларації з податку на прибуток
підприємства:
6. Доходи від операційної діяльності;
7. Інші витрати;
8. Об’єкт оподаткування;
9. Податок на прибуток.
Література [3,8,9,10,25,38 ]
ЗАВДАННЯ 21
Вихідні дані: Звітний період підприємство закінчило з такими
результатами (тис. грн.):
Виручка від реалізації готової продукції, в тому числі ПДВ - 600
Отримання цільового фінансування програми - 89
Сплачені зобов’язання персоналу підприємства – 85
Сплата відрахувань на соціальні заходи - 38
Нараховано єдиний соціальний внесок - 31
Оплата кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги- 55
Сплачений податок на прибуток - 129
Реалізація фінансових інвестицій - 24

Придбання основних засобів - 61
Отримані дивіденди - 9
Надходження власного капіталу - 110
Погашення позики - 25
Сплачені дивіденди акціонерам -69
Залишок коштів на початок року - 47
Необхідно:
1. Розрахувати основні показники Звіту про рух грошових коштів
підприємства:
- чистий рух коштів в результаті операційної діяльності підприємства;
- чистий рух коштів в результаті інвестиційної діяльності підприємства;
- чистий рух коштів в результаті фінансової діяльності підприємства.
2. Скласти Звіт про рух грошових коштів підприємства за формою № 3.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 22
Вихідні дані: Звітний період підприємство закінчило з такими
показниками:
□ Виручка від продажу товарів і готової продукції - 360,0тис.грн (в т.ч.
ПДВ)
□ Вартість наданих послуг з обслуговування готової продукції - 4,8тис.грн
(в т.ч. ПДВ)
□ Вартість закуплених основних засобів - 120,0тис.грн (в т.ч.
ПДВ) товарів - 96,0тис.грн (в т.ч. ПДВ)
сировини і комплектуючих - 36,0тис.грн(в т.ч. ПДВ)
Необхідно:
1. Розрахувати основні показники Податкової декларації з податку на
додану вартість:
- суму податкового зобов’язання з ПДВ;
- суму податкового кредиту з ПДВ;
- суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті (відшкодуванню).
4. Скласти Податкову декларацію з податку на додану вартість.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 23
Вихідні дані: За звітний період, підприємством:
□ отримано виручку від реалізації за відвантажену продукцію покупцям в
сумі 1200000грн., в тому числі ПДВ,
□ отримано дохід за надані послуги в сумі 240000грн., в тому числі ЦДВ,
□ придбано основні засоби з метою використання їх у господарської
діяльності в сумі 360000грн., в тому числі ПДВ,
□ придбано товари з метою використання їх у господарської діяльності в
сумі 60000грн., в тому числі ПДВ,
□ отримано аванс від покупця в сумі 36000грн., в тому числі ПДВ
□ довгострокова дебіторська заборгованість - 36000
□ Фінансові витрати - 56000

□ Адміністративні витрати - 72000
□ Рахунки в банках (в національній валюті) - 66500
Необхідно:
Записати формули і розрахувати основні показники Податкової декларації
з податку на додану вартість.
Скласти Податкову декларації з податку на додану вартість.
Література [2,6,9,15,25,36 ]
ЗАВДАННЯ 24
Вихідні дані: За звітний період, підприємством відображено (тис. грн.):
- Доходи від продажу товарів - 720 000 грн., в тому числі ПДВ
- Доходи від надання послуг - 120000 грн., в тому числі ПДВ
- Аванси від замовників - 36000 грн., в тому числі ПДВ
- Собівартість придбаних та реалізованих товарів (робіт,послуг) - 140 000
грн.
- Довгострокова дебіторська заборгованість - 24000
- Фінансові витрати - 56000
- Адміністративні витрати - 86000
- Витрати на збут - 43000
- Рахунки в банках (в національній валюті) - 66500
- Готова продукція - 24000 грн., в тому числі ПДВ
- Убуток балансової вартості запасів - 15 000
- Необхідно:
□ Розрахувати основні показники Декларації з податку на прибуток
підприємства:
□ Доходи від операційної діяльності;
□ Інші витрати;
□ Об’єкт оподаткування;
□ Податок на прибуток
Література [2,6,9,15,25,36 ]
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