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1. Мета індивідуального завдання 

Сучасний етап розвитку соціально-економічних відносин відтворює динамічне 

зростання залежності підприємницької діяльності від темпів інтенсифікації оновлення 

економічної інформації. Якість цієї інформації впливає на ефективність прийнятих 

економічних рішень, результати діяльності підприємства. При цьому ключова роль 

надається повноті, достовірності та прозорості інформації, джерелом якої виступає зві-

тність. 

Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу підприємства, 

здійснюється на основі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних 

потреб різних зовнішніх та внутрішніх користувачів. 

Засвоєння теоретичного матеріалу, вирішення практичних завдань та ситуацій зі 

складання звітності, що наведені у індивідуальному завданні (далі – ІЗ), передбачає 

знання положень (стандартів) бухгалтерського обліку, окремих положень Податково-

го кодексу України та інших нормативних документів. 

Розв’язання практичних завдань та ситуацій дозволяє не тільки отримати більш 

глибокі знання з певної теми, але набути навичок практичної роботи зі складання фі-

нансової, податкової та інших видів звітності. 

Метою виконання індивідуального завдання є: 

- закріплення теоретичного матеріалу з питань відтворення господарських опе-

рацій в бухгалтерському обліку, оподатковування; 

- розширення теоретичних знань по досліджуваних питаннях, зокрема: розраху-

нки заробітної плати, ведення обліку доходів і витрат на підприємстві згідно Податко-

вого Кодексу України й чинного законодавства, розрахунки амортизації основних за-

собів, розрахунки з постачальниками й підрядниками тощо; 

- опанування навичками щодо узагальнення даних фінансової й податкової звіт-

ності підприємства, складання й заповнення форм звітності за отриманими даними. 

 

2. Вибір номера варіанту 

Номер варіанта для ІЗ відповідає порядковому номеру запису студента в журна-

лі академічної групи. 
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3. Послідовність і порядок виконання 

3.1 При виконанні ІЗ необхідно: 

1. Заповнити журнал господарських операцій за наведеними даними 

(Табл. 5.1). 

2. Заповнити звіт за формою 1ДФ за даними щодо розрахунку заробітної пла-

ти співробітників за 1 кв. 2017 р. і заповненої "Розрахунково-платіжної відомості" 

(Табл. А и В, Додаток 1). 

3. Заповнити "Податкову Декларацію з податку на додану вартість" за Січень 

2017 р., з необхідними додатками, відповідно до інформації, зведеної до таблиці 

"Придбання товарів і послуг" і "Реалізація товарів і послуг" (Додаток 2) з ЖГО. 

4. Заповнити "Податкову декларацію з податку на прибуток"  за 1 кв. 2017 р., з 

відповідними додатками, опираючись на дані складеної відомості обліку доходів і ви-

трат підприємства (Додаток 3) і розрахунку податкових різниць в частині розрахунку 

амортизації основних засобів (Додаток 4). 

Для проведення розрахунків і обчислень, необхідних для заповнення форм По-

даткової звітності: Податкового розрахунку за Формою 1ДФ, "Податкової декларації з 

податку на прибуток", Додатка "РІ до рядка 03 Податкової декларації з податку на 

прибуток", Додатка "АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової деклара-

ції з податку на прибуток", "Податкової Декларації з податку на додану вартість" слід 

використовувати Законодавчу й нормативну базу України з доповненнями й змінами, 

що діють на момент виконання ІЗ. Для заповнення та представлення в ІЗ студенти 

знаходять форми звітності в редакції, що діє на момент підготовки ІЗ. Рекомендується 

надавати кожну форму звітності в окремому Додатку до ІЗ.   

 

3.2 Необхідні розрахунки 

У журналі господарських операцій повинні бути відбиті всі бухгалтерські про-

ведення й відповідні їм суми. Всі дані, яких не вистачає для заповнення ЖГО, містять-

ся у Табл. 5.2 і 5.3. 

 

Розрахунки відрахувань на соціальні заходи й податку з доходів фізичних осіб 

В 2010 році введений у дію Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 
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загальнообов'язкове державне соціальне страхування», згідно з яким діють наступні 

ставки нарахувань і утримань із заробітної плати й інших виплат згідно із Законом 

України про оплату праці від 24.03.95г. № 108/ 95-ВР: 

- ставка єдиного соціального внеску на заробітну плату – 22%; 

- ставка військового збору – 1,5%. 

Податок з доходів фізосіб нараховується із загальної суми нарахованої заробіт-

ної плати. При цьому ставка податку з доходів фізичних осіб – 18%. 

При виконанні ІЗ в бухгалтерському обліку нарахування заробітної плати й від-

сотків на соціальне страхування на заробітну плату залежно від їхнього призначення 

відноситься: на собівартість продукції, адміністративні витрати і т.д. 

Наприклад: 

Підприємство нарахувало заробітну плату наступним категоріям працівників: 

Таблиця 1 

№ п/п Посада Ставка Нарахована зарплата, грн. 

1 Робітник 1,0 3900,00 

2 Робітник 1,0 3800,00 

3 Робітник 0,5 1600,00 

 
Усього працівникам підприєм-

ства 

 
9300,00 

4 Бухгалтер 1,0 3500,00 

5 Директор 1,0 5000,00 

 
Усього апарату управління 

 підприємства 

 
8500,00 

 Усього ФОП по підприємству  17800,00 

Наприклад, розрахуємо суму зарплати до видачі на руки одного з робітників, у яко-

го нарахована зарплата складає 1600 грн., та який працює на 0,5 посадового окладу. 

Бачимо, що заробітна плата робітника складає 1600,00 грн.  

Сума військового збору: 

1600,00 * 1,5% = 24 грн 

Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб. 

Важливо врахувати! Платник податку має право на зменшення суми загального 

місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді 



7 

 

 
 

зарплати, на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП), що передбачено п. 

169.1 ПКУ. 

Право на застосування ПСП до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на 

користь платника податку протягом звітного податкового місяця, виникає за умов, що 

розмір такого доходу не перевищує суми, котра дорівнює розміру місячного прожит-

кового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податко-

вого року, помноженого на коефіцієнт 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 

169.4.1 ПКУ). 

При розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діє на 

01.01.2017 р. у сумі 1600 грн (ст. 7 Закону про Держбюджет-2017), граничний дохід 

для застосування ПСП у 2017 році становитиме: 

1600 грн х 1,4 = 2240 грн. 

Однак розмір мінімальної зарплати з 01.01.2017 р. становить 3200 грн (ст. 8 За-

кону про Держбюджет-2017). Тобто, загальною ПСП зможуть скористатися лише 

працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу, при відсутності пере-

вищення граничного доходу для застосування ПСП. 

Розмір загальної ПСП на 2017 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму 

для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня 

звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ): 

1600 грн х 50% = 800 грн. 

Таким чином, Податок з доходів робітника, зарплата якого складає 1600 грн, буде 

дорівнювати: 

(1600,00 – 800) * 18% = 144 грн.  

Відповідно, сума на руки дорівнює різниці між нарахованою зарплатою й усіма 

утриманнями: 

1600,00 – 24 – 144 = 1432 грн. 

За наявності у працівника 2-х і більше дітей до 18-ти років граничний розмір 

доходу для застосування ПСП зростає кратно кількості дітей і на 2017 рік становити-

ме: 

 якщо двоє дітей — 4480 грн (2240 грн х2); 

 якщо троє дітей — 6720 грн (2240 грн х 3) 
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Єдиний соціальний внесок з нарахованого фонду ЗП по підприємству визначаєть-

ся шляхом застосування ставки ЄСВ (станом на 2017 р. – 22%) до загального фонду ЗП:  

17800,00 * 22,0% = 3916,0 грн. 

Увага! При вирішенні завдання необхідно використовувати розмір мінімаль-

ної заробітної плати,  соціальної пільги й інші необхідні показники в тих величинах, 

які прийняті законодавством й діють у році, в якому виконується ІЗ. 

Аналогічно розраховуємо необхідні суми по всіх працівниках і заповнюємо 

таблиці А і Б Додатку 1.  

Розрахувавши зарплату й нарахування, відіб'ємо в журналі господарських опе-

рацій необхідні проведення. 

Увага!: Якщо на момент одержання завдання ставки нарахувань на соціа-

льні заходи й податку з доходів змінилися, то при виконанні роботи необхідно 

використовувати ставки, згідно з діючим законодавством.  

 

Розрахунок амортизації основних засобів 

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необо-

ротних активів використовуються з урахуванням наступного.  

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних за-

собів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації 

основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації вико-

ристовуються строки, встановлені підпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 Подат-

кового кодексу України.  

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних за-

собів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені 

підпунктом 138.3.3 пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України, то для роз-

рахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) 

об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.  

В податковому обліку амортизуються матеріальні активи, що призначаються 

платником податку для використання у його господарській діяльності, вартість яких 

перевищує 6000 гривень та очікуваний строк корисного використання яких з дати 

введення в експлуатацію становить понад один рік. 
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Важливою новацією є те, що з 1 січня 2017 року для розрахунку амортизації ва-

ртість основних засобів та нематеріальних активів визначається без урахування їх пе-

реоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського об-

ліку (п.138.3.1 статті 138 Податкового кодексу). 

Для розрахунку амортизаційних різниць необхідно опиратися на п. 138 ПКУ, 

відповідно до якого у податковому обліку, на відміну від бухгалтерського, аморти-

зація нараховується виключно на виробничі основні засоби, зокрема, і в частині 

поліпшень. Крім цього, у даному завданні під час здійснення ремонтів і поліпшень 

ОЗ не виводяться із експлуатації, тобто амортизація нараховується безперервно. 

Таблиці для розрахунку амортизаційних відрахувань у бухгалтерському та по-

датковому обліку, з урахуванням сум витрат на модернізацію ОЗ, а також визначення 

амортизаційних різниць представлено у Додатку 4. 

 

Заповнення звіту за формою 1ДФ - Податковий розрахунок сум доходу, на-

рахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них подат-

ку. 

 Звіт за формою 1ДФ заповнюється на підставі Порядку заповнення та подання 

податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплачено-

го) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України 13.01.2015 за № 4. 

Форма № 1ДФ складається із загальної частини (реквізитів) і двох розділів: роз-

ділу I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на Користь фізичних осіб, и суми 

утриманого з них податку» і розділу II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у 

лотерею та військовий збір». 

У розділі I відображають нараховані доходи, утриманий і сплачений до бюджету 

ПДФО за кожною фізособою окремо із зазначенням її персональних даних. За умова-

ми ІЗ заборгованості за виплатою заробітної плати та всі нарахувань податків і зборів 

не було (нарахування й виплата заробітної плати не двома частинами, а однією су-

мою для цілей завдання не вважати помилкою). Тобто, при заповненні Розділу І за 

Формою 1ДФ приймаємо, що вся нарахована зарплата, сума ЄСВ, військового збору 
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та ПДФО за кожний із трьох місяців 1-го кварталу була виплачена, в тому числі і за 

березень. 

У розділі II відображають загальні суми нарахованих і виплачених (перерахова-

них) доходів у вигляді відсотків, виграшів (призів) в лотерею, а також ПДФО з таких 

доходів та військового збору. Відомості про фізособу, якій їх нараховують, не вказу-

ють. 

 

Заповнення «Декларації по ПДВ»  

Декларація по ПДВ (Додаток 7) складається на основі заповнених таблиць 

«Придбання товарів і послуг» і «Реалізація товарів і послуг» (Додаток 2). 

При заповненні таблиць необхідно брати дані з журналу господарських опера-

цій. У графі «№ операції» необхідно вказати відповідний номер з журналу господар-

ських операцій, у графі найменування операції відбити саму операцію, а в графі сума, 

відбити грошове значення даної операції (окремо, з ПДВ, суму ПДВ і суму без ПДВ).  

Декларація по ПДВ складається із вступної частини й чотирьох розділів. З них 

платником заповнюються перші три розділи: 

розділ I "Податкові зобов'язання"; 

розділ II "Податковий кредит"; 

розділ III "Розрахунки за звітний період". 

Після табличної частини самої Декларації з ПДВ йде перелік додатків, які по-

винні або можуть подаватися з нею. У цьому завданні необхідно заповнити Розшиф-

ровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. Інфо-

рмаційні дані для заповнення цього додатку, представлено у Таблиці 5.4. 

За умовами ІЗ всі податкові накладні (за податковими зобов'язаннями та подат-

ковим кредитом) зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі за тек-

стом — ЄРПН) у встановленому законодавчо порядку. 

У даному ІЗ заповнюється Декларація з ПДВ за Січень 2017 року. 

У разі отримання від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'я-

зання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 

19 декларації) необхідно зарахувати таку суму до складу податкового кредиту наступ-

ного звітного (податкового) періоду із заповненням відповідного рядку Декларації. 
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Заповнення «Податкової декларації з податку на прибуток»  

У Додатку 3 містяться дані для заповнення Декларації з податку на прибуток 

(Додаток 8).  

При заповненні відомості Доходів і Видатків у графі «№ операції» необхідно 

вказати відповідний номер з журналу господарських операцій, у графі найменування 

операції відбити саму операцію, а в графі сума, відбити грошове значення даної опе-

рації (окремо, з ПДВ, суму ПДВ і суму без ПДВ). 

Базою для розрахунку податку на прибуток для малодохідних платників податку 

(сукупний річний дохід яких не перевищує 20 млн грн) виступає фінансовий резуль-

тат, отриманий за даними бухгалтерського обліку. Високодохідні платники, а також 

всі інші, які прийняли рішення за власним бажанням, коригують отриманий фінансо-

вий результат на податкові різниці, визначені відповідно до законодавства.  

Підприємство, що аналізується у завданні, прийняло рішення коригувати свій 

фінансовий результат на податкові різниці, що виникають, а саме: в 1 кв. 2017 р. мали 

місце амортизаційні різниці. 

З Додатку 4 можна отримати дані для розрахунку податкових амортизаційних 

різниць, результати за якими вносять до Розділу 1 «Різниці, які виникають при нара-

хуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ Податкового кодексу 

України)» Додатку АМ до Декларації. 

У завданні прийнято, що крім ПДВ, інших непрямих податків не передбачено 

протягом звітного періоду. 

         

4. Склад і вимоги до оформлення ІЗ 

4.1 ІЗ повинно складатися з: 

1.  Титульного аркуша (Додаток 5); 

2.  «Журналу господарських операцій» (Таблиця 5.1); 

3.  «Розрахунково-платіжної відомості по заробітній платі співробітників» 

(Додаток 1); 

4.  Таблиці «Придбання товарів і послуг» і «Реалізація товарів і послуг» (До-

даток 2);  

5. Таблиці «Відомості обліку Доходів і Витрат» (Додаток 3); 
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6. Таблиці розрахунків амортизації ОЗ за квартал (Додаток 4);  

7. Податковий звіт за формою 1ДФ.  

8. Податкова Декларація з податку на додану вартість. 

9. Податкова декларація з податку на прибуток. 

Роботи, у яких будуть відсутні перелічені форми, до захисту не допускаються.  

4.2 Вимоги до оформлення ІЗ 

Роботу набирають за допомогою комп’ютера через 1,5 інтервал на одній 

сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм), розміщуючи на сторінці 30 

рядків, при цьому певний рядок повинен містити близько 65 знаків. 

При наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman Cyr  тексто-

вого редактора Word 6.0 розміру 14. 

Текст роботи повинен бути надрукований з додержанням полів таких розмірів: 

ліве – 35 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. 

Абзацний відступ має становити 1,25 см. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи та підрозділи.  

Оформлення ІЗ повинно бути охайним, без помилок і помітних виправлень. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання 

завдання, допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і 

нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту друкованим 

способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.  

Список використаної літератури оформляється відповідно до Додатку 6. 
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5. Завдання 

1. Заповнення Журналу господарських операцій 

Дані для заповнення реквізитної частини звітів. 

Підприємство:  
ТОВ «Регіон»    код ЄДРПОУ 356889451   КВЕД 33.05.7, ІПН 1515265849  

м. Харків, вул. Свердлова 17 корп.4, тел. 12-56-34. Податковий орган: Київська ОДПІ м. Харкова ГУ 

ДФС у Харківській обл. 

Дані господарські операції за 1 квартал 2017 року. 

 

Таблиця 5.1 - Журнал господарських операцій 

Використовуючи дані вихідних таблиць, що розташовані нижче, заповнити  

журнал господарських операцій 

№       

п/п 
Утримування господарської операції 

 Кореспонденція раху-

нків Сума, грн. 

Дт Кт 

Січень 

1 
Отриманий авансовий платіж від ПАТ «Стріла» за оренду 

автомобіля 
   

  
Відбите податкове зобов'язання по ПДВ (податкова наклад-

на зареєстрована у ЄРПП) 
   

2 Відвантажена готова продукція підприємству  ПАТ «Траст»    

 
Відбите податкове зобов'язання по ПДВ (податкова наклад-

на зареєстрована у ЄРПП) 
   

 3 Відображена собівартість реалізованої готової продукції    

4 

Отримані на склад матеріали, придбані у ТОВ «Кріола», 

оплата за які була перерахована у грудні: 

А - 123 шт на суму 3676 грн.                                                 

В – 200 шт на суму 600 грн. 

   

 
Відбита сума податкового кредиту по ПДВ (податкова на-

кладна зареєстрована у ЄРПП у грудні) 
   

 Здійснено залік взаємозаборгованості    

5 
Перераховано аванс ТОВ «Вероніка» за маркетингові послу-

ги 
  75136,00 

 
Відбита сума податкового кредиту по ПДВ (податкова на-

кладна зареєстрована у ЄРПП) 
   

6 
Нарахована зарплата за січень 2016 року робітником підпри-

ємства 
   

7 
Нарахована зарплата за січень 2016 року адміністрації підп-

риємства 
   

8 Утримано з ЗП (робітників і апарата керування):    

 - податок з доходів     

 - військовий збір    

9 Нараховано ЄСВ на фонд ЗП за січень:    

 а) на зарплату робітників    
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 б) на зарплату апарата управління    

10 
Підписаний акт із орендарем по оренді приміщення за 1 міс. 

2017 р. 
   

 
Відбита сума податкових зобов'язань по ПДВ (податкова 

накладна зареєстрована у ЄРПП) 
   

11 
Отримано маркетингові послуги від ТОВ «Вероніка», част-

ково з розміру здійсненої передоплати 
   

 Відбита сума податкового кредиту по ПДВ     

 Здійснено залік взаємозаборгованості    

12 Отримано передоплату за послуги від ПАТ «Успіх»   7440,00 

  
Відбита сума податкових зобов'язань по ПДВ (податкова 

накладна зареєстрована у ЄРПП) 
   

13 Нарахована амортизація основних засобів за січень:    

 - виробничого призначення    

 - адміністративного призначення    

14 Перераховано до бюджету (за розрахунками за січень):    

 - податок з доходів    

 - військовий збір    

 - ЄСВ    

 - ПДВ (якщо до уплати)    

Лютий 

15 Перераховано заробітну плату за січень    

16 
Нарахована зарплата за лютий 2017 року робітником підп-

риємства 
   

17 
Нарахована зарплата за лютий 2017 року адміністрації підп-

риємства 
   

18 Утримано з ЗП (робітників і апарата керування):       

 - податок з доходів     

 - військовий збір    

19 Нараховано ЄСВ на фонд ЗП за лютий:    

 а) на зарплату робітником    

 б) на зарплату апарата управління    

20 
Підписаний акт із орендарем по оренді приміщення за 2 міс. 

2017 р. 
   

 
Відбита сума податкових зобов'язань по ПДВ (податкова 

накладна зареєстрована у ЄРПП) 
   

21 Нарахована амортизація основних засобів за лютий:    

 - виробничого призначення    

 - адміністративного призначення    

22 
Відображено витрати на ремонт будівлі цеху (підрядним 

способом), 1-ша подія 
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Відбита сума податкового кредиту по ПДВ (податкова на-

кладна зареєстрована у ЄРПП) 
   

 
Відображено витрати на ремонт ЕОМ відділу адміністрації 

(господарським способом), невиробничі ОЗ 
   

23 
Відображено витрати на ремонт ЕОМ відділу адміністрації 

(господарським способом), невиробничий ОЗ 
   

24 
Відображено витрати на поліпшення будівлі цеху (підряд-

ним способом), 1-ша подія 
   

 
Відбита сума податкового кредиту по ПДВ (податкова на-

кладна зареєстрована у ЄРПП) 
   

25 
Витрати на поліпшення включено до первісної вартості ос-

новних засобів 
   

26 
Відображено витрати на поліпшення ЕОМ відділу адмініст-

рації (господарським способом) 
   

27 
Витрати на поліпшення включено до первісної вартості ос-

новних засобів 
   

28 
Відображено витрати на поліпшення автомобіля відділу ад-

міністрації (господарським способом), виробничий ОЗ 
   

29 
Витрати на поліпшення включено до первісної вартості ос-

новних засобів 
   

30 Перераховано до бюджету (за розрахунками за лютий):    

 - податок з доходів    

 - військовий збір    

 - ЄСВ    

 - ПДВ    

Березень 

31 Перераховано заробітну плату за лютий    

 32 

Отримані на склад матеріали від СП «Бриг»: 

 А - 60 шт на суму 1860 грн. 

 В – 150 шт на суму 460 грн. 

  2320,00 

 
Відбита сума податкового кредиту по ПДВ (податкова на-

кладна зареєстрована у ЄРПП) 
   

33 
Нарахована зарплата за березень 2017 року робітникам під-

приємства 
   

34 
Нарахована зарплата за березень 2017 року адміністрації пі-

дприємства 
   

35 Утримано з ЗП (робітників і апарата керування):    

 - податок з доходів     

 - військовий збір    

36 Нараховано ЄСВ на фонд ЗП за березень:    

 а) на зарплату робітників    

 б) на зарплату апарата управління    

37 
Підписаний акт із орендарем по оренді приміщення за 3 міс. 

2017 р. 
   

 
Відбита сума податкових зобов’язань по ПДВ (податкова 

накладна зареєстрована у ЄРПП) 
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38 Нарахована амортизація основних засобів за березень:    

 - виробничого призначення    

 - адміністративного призначення    

39 
Нарахована амортизація основних засобів за березень, в час-

тині сум нарахованого поліпшення ОЗ: 
   

 - виробничого призначення    

 - адміністративного призначення    

40 Перераховано до бюджету (за розрахунками за березень):    

 - податок з доходів    

 - військовий збір    

 - ЄСВ    

 - ПДВ    

41 
Перерахований авансовий внесок податку на прибуток за 1 

квартал 2017 року 
   

42 Списання доходів і витрат на фінансовий результат    

     

     

     

     

     

 
Визначення фінансового результату за 1 кв. за даними бухгалтерського обліку (до ко-

ригування на різниці) 
 

 Коригування фін результату на суму податкових різниць  

 Визначення бази оподаткування за податком на прибуток  

43 
Нарахований податок на прибуток від звичайної діяльності 

за 1 кв. 2017 року 
   

 
Нарахований податок на прибуток віднесено на фінансовий 

результат 
   

44 
Визначення фінансового результату за 1 кв. за даними бух-

галтерського обліку 
   

 

2. Дані для заповнення журналу господарських операцій 

Таблиця 5.2 - Загальні дані для заповнення журналу господарських операцій 

Показник Варіант 

1,7,13, 

19, 

25,30,

37 

2,8,14, 

20, 26,31 

3,9,15, 

21, 27,36 

4,10,16, 

22,35,38 

5,11,17, 

23,34 

6,12,18,2

4, 

28,32,33 

Розрахунки за заробітною платою*  

Оклад за ЗП робітників (за місяць), грн визначити 
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Робітник (1,0 ставка), код 358365662192 4500 4400 4000 3800 4200 4000 

Робітник (1,0 ставка), код 316558782147 4500 4400 4000 3800 4200 4000 

Робітник (0,5 ставки), код 378365442147 4000 4100 4000 3500 4000 4200 

Оклад за ЗП адміністрації (за місяць), грн визначити 

Бухгалтер (1,0 ставка), код 854127589632 4400 4000 4100 4200 4000 3900 

Директор (1,0 ставка), код 215489655824 5000 4500 4800 4900 4500 4500 

Основні засоби  

Первісна вартість ОЗ, грн визначити 

3 група - 1 об'єкт (будівля цеху), виробничий 

ОЗ 
200000 300000 150000 250000 320000 120000 

4 група - 1 об'єкт (ЕОМ адміністрації), неви-

робничий ОЗ 
35000 15000 20000 40000 35000 16000 

 5 група - транспортні засоби (1 об'єкт - авто-

мобіль, адмін. призначення), виробничий ОЗ 
25000 20000 5000 25000 5000 27000 

Строк корисного використання ОЗ, років  

3 група 20 22 24 21 23 25 

4 група 2 3 4 5 4 2 

5 група 5 6 6 7 9 8 

У лютому підприємство здійснило ремонт ОЗ 

на суму, грн: 
визначити 

  3 група - будівля цеху, виробничий ОЗ (під-

рядним способом), в т.ч. ПДВ  
6000 6200 7200 6200 3600 4200 

4 група - ЕОМ, адмін призначення, невироб-

ничий  ОЗ (власними силами / господарським 

способом) 
1800 1200 2400 1800 600 1200 

У лютому підприємство провело поліпшення 

** ОЗ на суму, грн.: 
визначити 

3 групи (1 об'єкт – виробничий ОЗ (підрядним 

способом), в т.ч. ПДВ 
20000 2000 1000 3000 1000 1500 

4 групи (1 об'єкт - невиробничого призначен-

ня), (власними силами)  
4000 4000 1000 3000 2000 2000 

5 групи (1 об'єкт - автомобіль, адмін. призна-

чення), (власними силами) виробничий ОЗ 
4000 2000 1000 4000 3000 2500 

Оподаткування  

Ставка податку з доходів (%) 18 

Ставка відрахувань у єдиний соціальний фонд 

(%) 
22 

Ставка ПДВ (%) 20 

Ставка поданку на прибуток (%) 18 

*Всі нарахування по ЗП розраховувати за 1 кв. 2016 року із розрахунку, що  ЗП за цей період не зміню-

валась.  
** На час здійснення поліпшення ОЗ амортизацію продовжували нараховувати 
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Таблиця 5.3 - Дані по господарських операціях 

Номер 

господарської операції 

Сума (гривень) 

Варіант 

2,3,10, 
11, 27,31 

4,12,13, 
26,32 

5,16,14, 
20, 25 

1,9,18,22, 
28,36,37 

7,15,17, 
23,34,35 

8,6,19, 
24,21,30,33 

1 16200 16800 21600 18120 30720 42600 

2 30000 34200 32400 37200 35040 32161 

3 22000 23500 21000 30100 29100 25000 

10,18,33 (сума з ПДВ) 18000 23520 20760 28800 32160 37200 

11  (сума з ПДВ) 3000 2160 2100 2352 2472 2514 

36 600 280 400 350 170 200 

 

Таблиця 5.4 - Дані по ІПН контрагентів 

Найменування ІПН 

ПАТ "Стріла" 1415162589 

ПАТ "Траст" 5815552579 

Орендар 5795236998 

ПАТ "Успіх" 2589745688 

ТОВ «Кріола» 5899684885 

ТОВ “Вероніка” 1237418526 

Ремонт ОЗ 1147895885 

Поліпшення ОЗ 9858668454 

ТОВ "Бриг" 7475899655 
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Додаток 1 

Таблиця розрахунків заробітної плати робітників – А                                                                                                      

Посада 

Нарахована зар-

плата 

Утримання за ________ 2017 р.* 

До видачі  

Військовий збір, 1,5% ПДФО, 18% 

Всього 

утримано 

База для нара-

хувавня ВЗ 

Всього 

утримано 

ВЗ  

База для на-

рахування 

ПДФО ПДФО 

Робітник 1,0 ст        

Робітник 1,0 ст        

Робітник 0,5 ст        

Всього        

 

Таблиця розрахунків заробітної плати апарата управління – Б 

Посада 

Нарахована зар-

плата 

Утримання за ________ 2017 р.* 

До видачі  

Військовий збір, 1,5% ПДФО, 18% 

Всього 

утримано 

База для нара-

хувавня ВЗ 

Всього 

утримано 

ВЗ  

База для на-

рахування 

ПДФО ПДФО 

Бухгалтер        

Директор        

Всього        

*Розрахунок утримань здійснюється за кожний місяць 

**Окремо розраховуються нарахування ЄСВ на ФОП
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Додаток 2 

Заповнення таблиці «Реалізація товарів» і «Придбання товарів»   

Реалізація товарів, робіт послуг. 

№ операції 

за ЖГО Найменування покупця 

Сума з ПДВ, 

грн 

Сума ПДВ, 

грн  

Сума без 

ПДВ, грн 

  Січень       

     

     

     

     

  Всього Січень    

  Лютий       

     

     

     

 Всього Лютий    

  Березень       

     

     

     

 Всього Березень    

  Всього 1 кв.    

 

Придбання товарів, робіт, послуг.  

№ операції 

за ЖГО 

Найменування постачальни-

ка  

Сума з ПДВ, 

грн 

Сума ПДВ, 

грн  

Сума без 

ПДВ, грн 

  Січень       

     

 Всього Січень    

  Лютий       

     

 Всього Лютий    

  Березень       

     

 Всього Березень    

  Всього 1 кв.    
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Додаток 3 

Відомість Доходів і Витрат 

№ за 

ЖГО  
Найменування 

Сума з 

ПДВ, грн 

Сума ПДВ, 

грн  

Сума без 

ПДВ, грн 

  ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА     

 Січень    

     

 Лютий    

     

     

  Березень    

        

     

 Всього ДОХОДИ    

  ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА     

 Січень    

     

 Лютий    

     

     

 Березень    

        

      

      

 Всього ВИТРАТИ    

     

  
Фінансовий результат за даними бухгалтерсь-

кого обліку 
 

  

  Коригування на амортизаційні різниці     

 База оподаткування для податку на прибуток    

 Податок на прибуток (ставка 18%)    
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Додаток 4 

Таблиця 1 - Розрахунок сум амортизації ОЗ у бухгалтерському обліку 

Група 
БВ ОЗ на 

01.01.17, грн. 

Норма 

аморти-

зації 

Сума амор-
тизації до 

нарахування 

поліпшення 
(річна), грн. 

Сума амор-

тизації до 

нарахування 
поліпшення 

(місячна), 

грн. 

Сума “чисто-

го” збільшен-

ня  БВ за ра-

хунок поліп-

шення ОЗ, грн 

Сума аморти-

зації, на ви-

трати на по-

ліпшення ОЗ 

(річна), грн 

Сума аморти-

зації, на ви-

трати на по-

ліпшення ОЗ 

(місячна), грн 

Сума амортиза-
ції, повна з ура-

хуванням по-

ліпшення ОЗ 
(місячна), грн 

БВ ОЗ на 

01.04.17 з 

урах. поліпш. 

3          

4          

5          

Всього          

 

Таблиця 2 - Розрахунок сум амортизації ОЗ у податковому обліку 

Група 
БВ ОЗ на 

01.01.17, грн. 

Норма 

аморти-

зації 

Сума амор-
тизації до 

нарахування 

поліпшення 

(річна), грн. 

Сума амор-

тизації до 

нарахування 
поліпшення 

(місячна), 

грн. 

Сума “чисто-

го” збільшен-

ня  БВ за ра-

хунок поліп-

шення ОЗ, грн 

Сума аморти-

зації, на ви-

трати на по-

ліпшення ОЗ 

(річна), грн 

Сума аморти-

зації, на ви-

трати на по-

ліпшення ОЗ 

(місячна), грн 

Сума амортиза-
ції, повна з ура-

хуванням по-

ліпшення ОЗ 

(місячна), грн 

БВ ОЗ на 

01.04.17 з 

урах. поліпш. 

3          

4          

5          

Всього          



26 

 

 

 

Таблиця 3 - Розрахунок амортизаційних різниць 

  
Сума амортизаціїї ОЗ за дани-

ми бухгалтерського обліку 

Сума амортизаціїї ОЗ 

за даними податково-
го обліку 

Різниця, що потрапляє до подат-
кових різниць (Додаток РІ до 

Декларації за податком на при-

буток) 

Січень    

Лютий    

Березень    

Всього     
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Додаток 5 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Кафедра економічного аналізу та обліку 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (РОЗРАХУНКОВА РОБОТА) 

З КУРСУ «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав студент (ка) гр. ЕК-54а 

Федорченко А.П.    

Залікова книжка № _______________ 

Перевірила: ас. Колєсніченко А.С. 

  

 

 

 

 

Харків 201___ 
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Додаток 9 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ 

ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ЗАВДАННІ 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

один автор 

Азаренкова Г.М. Фінансові ресурси та фінансовий потік (теоретичні  аспекти) : 

[монографія] / Азаренкова Г.М. – Харків : ХФ УАБС, 2003. – 100 с. 

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : Как управлять капиталом. / 

Балабанов И.Т. − М. : Финансы и статистика, 1996. − 400 с.  

Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент : [учебное пособие] /  Крейнина М.Н.  

− М. : Дело и Сервис, 1998. − 304 с. 

Неруш Ю.М. Логистика : [учеб. для вузов.] / Неруш Ю.М. − [3-е изд., перераб. 

и доп.] − М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. − 496 с. 

два автори Тридід О.М. Логістичний менеджмент : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / 

О.М. Тридід, К.М. Таньков. − Х. : ІНЖЕК, 2005. − 222 с. 

Гранатуров В.М. Ризики підприємницької діяльності : Проблеми аналізу / В.М. 
Гранатуров, О.Б. Шевчук. − К. : Зв’язок, 2000. − 152 с. 

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів 

: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. − Львів : 

Растр-7, 2007. − 375, [1] с. 

три автори Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М. Суторміна, В.М. Федо-

сов, Я. С. Рязанова. – К. : Либідь, 1993. − 274 с. 

Лебедев В.М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового компарати-

визма) : Кн. 1 / [В.М. Лебедев, Е.Р. Воронкова, В.Г. Мельникова] ; под ред.  
В.М. Лебедева. – М. : Статут, 2007. – 301, [1] с. 

чотири 

автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ 

Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. − К. : 

НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. − 106 с. − (Бібліотека спеціаліста 
АПК. Економічні нормативи). 

п’ять та більше 

авторів 

Трудове право України : академ. курс : [підруч.] / [А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Бара-

нюк, Ю.В. Дріжчана та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хуторян. – К. : А.С.К., 2004. – 608 
с. 

Советское трудовое право : [учебное пособие] / [Б.А. Архіпова, К.С. Батыгин, 

Е.М. Гершанова и др.] ; под общ. ред.  К.С.  Батыгина.  – [2-е изд. перераб. и 

доп.]. – М. : Профиздат, 1983. – 320 с. 

Багатотомні 

видання 

  

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Ку-

черявенко. − Х. Право, 2002 − . −           Т. 4 : Косвенные налоги. − 2007. − 534 с. 

Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд 

(ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. − [Чинний від 2006-01-01]. − К. : 
Держспоживстандарт України 2006. − ІV, 231 с. − (Національний стандарт 

України). 

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 − ДСТУ ISO 6107-

9:2004. − [Чинний від 2005-04-01]. − К. : Держспоживстандарт України, 2006. − 
181 с. − (Національні стандарти України). 

Матеріали кон-

ференцій, з’їздів 

Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. 

бюл. − К. : Асоц. укр. банків, 2000. − 118 с. − (Спецвип.: 10 років АУБ). 

Словники Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. − К. : Кар-
пенко, 2007. − 219 с. 

Дисертації Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. 

наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів 
гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. − 

Тернопіль, 2007. − 20, [1] с. 
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Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в 

системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автома-

тиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. − К., 2007. − 
20 с. 

Частина книги, 

періодичного, 
продовжуваного 

видання 

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов − основа интеллектуализации 

компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // 
Системні дослідження та інформаційні технології. − 2007. − № 1. − С. 39−61. 

Ковальчук А. Законодавчо-правове забезпечення руху фінансового капіталу в 

ринкових системах / А. Ковальчук // Право України. − 2008. − № 1. − С. 41-46. 

іноземного жур-
налу 

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy. – 1993. –Vol.7, № 2. 
– P. 89–96.  

Електронні ре-

сурси 

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, 

шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : 

за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України 
; ред. О. Г. Осауленко. − К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. − 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. − (Всеукр. перепис населення, 2001). − Си-

стем. вимоги : Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. − 
Назва з титул. екрану. 

Відомості з Ін-

тернету  

Грабинський І.М. Міжнародні економічні відносини : Плани практичних занять 

для студентів 1-го курсу. − Львів, 2000. − [Цит. 2001, 5 січня]. − Режим доступу 

: http://www.geocities.com/ihor hrabynskyi/ier/plan seminar.htm 

Li S., Crane N. Electronic Sources: MLA Style of Citation. − 1996. − [Cited 2000, 12 

June].− Available from : http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.html 

Нормативні акти 

з офіційного сай-
ту ВРУ 

Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-Ш від 07.12.2000 – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  
 

Нормативні акти: 

Конституція 

Конституція України від 28.06.1996 / Міністерство юстиції України. – Офіц. 

вид. − К. : 2006. – 128 с. 

Кодекси Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // Офіц. вісн. України. − 2001. − № 
29. − Ст. 1291. 

Закони Про оплату праці : Закон України № 108/95-ВР від 24.03.1995 // Відом. Верхов-

ної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121. 

Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування : Закон України від 11.01.2001 № 2213-ІІІ // Офіц. вісн. 

України. – 2001. – № 8. – Ст. 309. 

 

Постанови Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки і коефіцієнтів з 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери: Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 // Офіц. Вісн. 

України. – 2002. – № 36. – Ст. 1699. 

Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці» : Постанова 

КМУ № 64 від 27.01.1993 // Урядовий кур’єр. – 1993. – № 17–18. − 4 лют. 

Накази Про затвердження Інструкції про ведення трудових книжок працівників : Наказ 

Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахист № 58 від 29.07.1993 // Людина і праця : Ін-
форм. бюлетень Міністерства праці України, 1993. – № 9–10; 1996. – № 5. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» : Наказ Мінфін № 87 

від 31.03.1999 //Офіц. вісн. України. – 1999. − № 25. − Ст.1217. 

Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку : Наказ 
Мінфін № 87 від 31.03.1999 // Офіц. вісн. України. – 1999. − № 25. − Ст.1217. 

 


