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Вступ 
У сучасних умовах господарювання роль економічного аналізу в управлінні зростає. Його 

застосування дозволяє приймати обґрунтовані рішення з підвищення ефективності 
господарської та фінансової діяльності. Тому ще в стінах вузу, майбутні фахівці повинні 
набути навичок аналізу, діагностування проблем у діяльності, прогнозування перспектив та 
розробки заходів щодо її удосконалення а також представлення рекомендацій керівництву. 

Навчальний посібник орієнтований на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами 
сучасної теорії та практики економічного аналізу. Такі знання потрібні студентам для 
оволодіння необхідними практичними навичками аналітичної роботи фахівців на 
майбутньому робочому місці у конкретній сфері діяльності, формування їх фахових, 
інтелектуальних та творчих здібностей. 

Мета навчального посібника – висвітлення теоретичних основ, організації та методики 
проведення економічного аналізу; формування у студентів вміння давати об’єктивну оцінку 
фінансово-господарській діяльності, діагностувати основні проблеми її розвитку, виявляти 
напрямки вдосконалення та обґрунтовувати управлінські рішення, спрямовані на підвищення 
ефективності функціонування; оволодіння науковим підходом до вибору оптимальних 
варіантів фінансового управління. 

Матеріали збірника покликані сприяти студентам у засвоєнні курсу та набутті ними 
прикладних аналітичних навичок. Зміст та структура навчального посібника дозволяють 
студентам самостійно працювати над засвоєнням навчально-методичного матеріалу, 
здійснювати самоконтроль підготовки. При проведенні практичних занять викладач, виходячи 
з наявного бюджету часу, регулює перелік завдань, які виконуються студентами на заняттях 
під його керівництвом, а також самостійно і в позаурочний час. 

У першій частині збірника наведено завдання з аналізу діяльності підприємства, у другій 
– вихідна інформація за формами річного звіту і необхідними додатковими даними. 
Виконання усіх завдань дозволяє здійснити комплексний аналіз господарської діяльності. 

У збірнику задач не вказується, які саме джерела інформації, необхідні для вирішення 
конкретного завдання. Їх повинен визначити студент. Для полегшення процесу практичних 
занять з окремих завдань у збірнику містяться форми аналітичних таблиць. Це сприяє набуттю 
студентами навиків компактної, раціональної, наочної та інформативної форми організації та 
подання даних і способів розрахунків, що буде корисним для них у майбутній практичній 
діяльності. 

У результаті вирішення завдань студенти набувають навиків формулювання аналітичних 
висновків та інших форм узагальнення результатів, що виявлені у ході проведеного аналізу. 
Підготовка висновку повинна показати вміння студента мислити творчо і самостійно.   
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Тема 1. Предмет, об’єкти, зміст і завдання економічного аналізу 

 
1. Аналіз як абстрактно-логічний метод пізнання. Сфера економічного аналізу. 
2. Роль економічного аналізу в управлінні діяльністю суб’єкта господарювання. 
3. Мета, зміст та завдання економічного аналізу. 
4. Предмет економічного аналізу та його об’єкти. 
5. Місце економічного аналізу в системі наук. 
 

Метою вивчення цієї теми є оволодіння науковими основами економічного аналізу. 
Розгляд питань доцільно розпочати із з’ясування змісту аналізу як абстрактно-логічного 

методу пізнання явищ, процесів як у природі, так і в суспільстві. Сфера застосування 
економічного аналізу обмежується застосуванням аналітичного дослідження до явищ і процесів 
економічного характеру. 

Метою застосування економічного аналізу в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання 
є підвищення його ефективності. Роль економічного аналізу в процесі управління в умовах 
нестабільності та непрогнозованості змін ринкового середовища суттєво зростає, адже він є дієвим 
засобом обґрунтування та вибору доцільних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення 
стійкого та ефективного функціонування суб’єкта господарювання. В управлінській діяльності 
аналіз займає проміжне місце між збором і обробкою інформації та прийняттям управлінських 
рішень. Це означає що прийняттю кожного управлінського рішення повинна передувати робота по 
оцінці його доцільності та ефективності. Адже непродумані, неефективні рішення можуть завдати 
серйозної шкоди і навіть стати причиною краху діяльності.  

Практична цінність економічного аналізу як прикладної діяльності, і як науки полягає в 
досягненні її основної мети – забезпечити об’єктивну оцінку стану аналізованого об’єкта та 
сприяти обґрунтуванню управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності його 
функціонування. Залежно від цільового спрямування окремого аналітичного дослідження, рівня 
його проведення, специфіки аналізованого об’єкта, визначається зміст аналізу (його сутність) та 
основні завдання. 

Центральне місце при вивченні теми займає питання визначення предмета економічного 
аналізу як науки. Його характерною рисою є дослідження причинно-наслідкових зв’язків, що 
виникають між явищами і процесами економічного характеру. Оволодіння механізмом дії 
економічних законів, закономірностей, процесів і явищ дозволяє правильно їх оцінити, вказати на 
фактори та причини формування, спрогнозувати подальший розвиток подій, і якщо це можливо, - 
внести певні корективи, спрямовані на вдосконалення об’єкта аналізу. 

Аналітичне дослідження економічних явищ і процесів здійснюється стосовно широкого кола 
об’єктів, в якості яких можуть виступати як економіка держави в цілому, її галузі, реґіони, окремі 
підприємства. Залежно від мети проведення аналізу, його об’єктом можуть бути також їх окремі 
структурні елементи, напрямки чи аспекти. 

Економічний аналіз є самостійною галуззю цілісної системи економічної науки, в той же час, 
він тісно пов’язаний з її іншими складовими елементами, з переважною більшістю з яких цей 
зв’язок є взаємним. 
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Тема 2. Метод і спеціальні прийоми економічного аналізу 
 

1. Метод економічного аналізу, його складові. Методологія, методика. 
2. Основні категорії економічного аналізу. 
3. Характеристика основних принципів економічного аналізу. 
4. Класифікація і характеристика прийомів економічного аналізу 

 
Основу будь-якої науки становлять її предмет і метод. 
Предмет – це те, чим займається дана наука на відміну від інших наук. Характерною 

рисою предмета економічного аналізу є вивчення причинно-наслідкових зв’язків явищ і процесів 
господарської діяльності. Сутність і основна мета економічного аналізу – об’єктивна оцінка стану 
аналізованого об’єкта і вияв можливостей підвищення ефективності його функціонування. 
Досягнення мети кожної науки здійснюється завдяки властивому їй методу. 

Питання про всезагальні форми і методи дослідження вивчаються філософською наукою 
(яка виробила універсальну методологічну основу пізнання – діалектику), однак методологія і 
методика наукового пізнання в кожній конкретно галузі знань (науці) розробляється самостійно, 
виходячи із завдань, які цією наукою ставляться і вирішуються. Зосередимо свою увагу на таких 
категоріях, як метод, методологія, методика. 

Метод науки – це система теоретико-пізнавальних категорій, регулятивних принципів 
наукового дослідження та наукового інструментарію. 

До основних категорій (логічних понять) економічного аналізу відносять: показник, 
фактор, резерв, модель, ін. 

Предмет і об’єкт дослідження характеризуються за допомогою показників, що 
відображають кількісну і якісну сторони явища або процесу. Залежно від ознак, які покладені в 
основу поділу, показники класифікують на групи. 

Фактори – активно діючі рушійні сили, що викликають позитивні або негативні зміни в 
стані об’єкта і в показниках, що його відображають. Поняття фактору близьке до поняття 
причини, однак причини – це явища, які глибше, ніж фактори впливають на  зміни, які виникають 
в стані об’єкта. Вони деталізують механізм дії факторів. Фактори класифікують у групи за рядом 
ознак.  

Загальновідомо, що в економіці під резервами розуміють наявність деякої величини 
ресурсів, які акумулюються для використання на певні потреби в майбутньому. В економічному 
аналізі цей термін переважно застосовується в дещо іншому контексті. А саме: резерви – 
невикористані можливості підвищення ефективності діяльності, які виявляються в ході аналізу. 
Резерви підвищення ефективності діяльності доцільно класифікувати у групи. 

Модель є таким описом системи, яким можна оперувати для дослідження елементів, природи 
їх поведінки та взаємозв’язків а також впливу на її стан в цілому. 

Проведення аналітичного дослідження здійснюється у відповідності з певними 
регулятивними принципами, які забезпечують процедурну сторону його методології та методики. 
Суть цих принципів викладена у відповідному питанні теми.  

Спеціальні прийоми 
Основним елементом методу науки є її науковий апарат. На сьогоднішній день практично 

неможливо вичленити такі прийоми та способи, які властиві виключно одній науці. Це зумовлено 
взаємопроникненням наукових інструментаріїв різних наук. У економічному аналізі 
використовуються прийоми, розроблені в його межах, а також іншими галузями економічної 
науки. Прийоми економічного аналізу класифікують у групи.  

Методологія економічного аналізу – розділ науки, присвячений дослідженню методу; 
вчення про розробку прийомів дослідження, а також сукупність прийомів, що застосовуються при 
дослідженні. 

Методика – послідовність використання певних прийомів у процесі дослідження, 
конкретний алгоритм розрахунків. 
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Методика вертикального порівняльного аналізу 
Призначення: Виявити роль складових елементів об’єкта аналізу в досягненні кінцевого 
результату, зміну їх частки, а також вплив зміни елементів явища на загальну його динаміку. 

Значення 
показників Структура об’єкта, % Складові 

елементи 
об’єкта 
аналізу базове поточне базова поточна 

Зміна частки 
складових 

елементів у % 

Вплив зміни 
елементів на 
динаміку 
об’єкта у % 

А 1 2 3 4 5 6 
Дані відповідних 

джерел Методика розрахунку Характери-
тика 

елементів 
об’єкта 
аналізу 

хі0 хі1 100
0

0 ×
∑ i

i

x
x 100

1

1 ×
∑ i

i

x
x

 
гр.4-гр.5 

100
x

x

i0

0i1 ×
−

∑
ix

 
Разом ∑ 0ix  ∑ 1ix  100,00 100,00 -  

* як базове значення можуть бути використані дані попереднього періоду, планового 
завдання, або дані аналогічного подібного об’єкта (еталону); 

– дані граф 1 та 2 показують базовий та поточний рівень складових елементів 
досліджуваного об’єкта за аналізованим показником; 

– графи 3 та 4 показують базову та поточну питому вагу (частку) складових елементів у 
цілому; 

– графа 5 показує напрямок та абсолютне значення зміни питомої ваги кожного елемента; 
– графа 6 показує напрямок та інтенсивність впливу кожного елемента цілого (об’єкта 

аналізу) на динаміку загального результату. 
 
Методика горизонтального порівняльного аналізу. 

Призначення: Дати оцінку розвитку об’єкта аналізу та, виходячи з принципу інерційності 
господарських процесів, спрогнозувати їх можливий рівень в найближчому майбутньому. 

Значення 
характеристики Зміна Середні значення зміни Прогноз майбутньої зміни Характери

стика 
об’єкта 
аналізу базове поточне абсолютна ітенсивність, (%) абсолютне відносне (%) за незалежними 

характеристиками
за залежними 

характеристиками
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Показники 
Дані 

відповідних 
джерел 

Методика розрахунку 

 0x  1x  01 xx −  100
0

1 ×
x
x

 n
xx∑ − 01

 

1 0

1

100
−
∑

n x
x

 n
xx

x 01
1

−
+ ∑

 

ln x
x

x )
100

(
1 0

1

1

−
∑

×
 

• п – кількість проміжних періодів, які знаходяться між поточним і базисним періодами; 
** – кількість проміжних періодів, після яких встановлюється очікуваний рівень розвитку 

конкретної характеристики об’єкта аналізу. 
– Графи 1 та 2 показують рівень розвитку об’єкта аналізу за окремих характеристиками у 

відповідних періодах. 
– Графи 3 та 4 показують напрямок, розмір та інтенсивність змін характеристик об’єкта 

аналізу; 

– Графи 5 та 6 показують типовий (середній) рівень змін розвитку характеристик об’єкта 
аналізу за один період; 

– Графи 7-8 показують можливий рівень розвитку окремих характеристик у майбутньому, 
якщо умови діяльності суттєво не зміняться.  

На практиці часто застосовують комбіновану аналітичну таблицю, в якій поєднують 
методику вертикального та горизонтального аналізу. 
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Методика горизонтального і вертикального порівняльного аналізу. 
Призначення: Оцінити роль складових елементів об’єкта аналізу в досягненні кінцевого 
результату, суттєвість зміни їх значення ролі у явищі в цілому, а також вплив зміни елементів 
явища на загальну його динаміку. 

 
Базове значення Фактичне значення Динаміка Складові 

елементи 
явища 

абсо- 
лютне частка, % абсо- 

лютне частка, % абсолютна відносна, % частки, %
підсумку за 
рахунок 

складової, % 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

 хі0 
100

0

0 ×
∑ i

i

x
x

 
хі1 100

1

1 ×
∑ i

i

x
x

хі1- хі0 100
0

01 ×
−

i

ii

x
xx

гр.4-гр.2 100
x

x

i0

0i1 ×
−

∑
ix

- дані графи 1 показують базовий рівень складових елементів досліджуваного об’єкта; 
- дані графи 3 показують фактичне (поточне) значення складових елементів 

досліджуваного об’єкта; 
- графи 2 та 4 показують базову та поточну питому вагу (частку) складових елементів у 

цілому; 
- графа 5 показує напрямок та абсолютне значення зміни кожного елемента; 
- графа 6 показує напрямок та суттєвість зміни кожної складової та підсумку загалом; 
- графа 7 показує напрямок та абсолютне значення зміни питомої ваги кожного елемента; 
- графа 8 показує напрямок та інтенсивність впливу кожного елемента цілого (об’єкта 

аналізу) на динаміку загального результату. 

Методика аналізу формування та використання завдань та планів 
Призначення: Дати оцінку напруженості та виконання поставлених перед об’єктом аналізу 
завдань. 

Рівень розвитку за 
характеристиками 

Зміна відносно 
базового рівня 

Інтенсивність змін  
у (%) Ступінь виконання завданняХарактеристика 

об’єкта аналізу 
(його елемен-
тів), за якими 
визначено план 

(завдання) 

базо-
вий план факт запланована фактична запланована фактична абсолютний 

(+, -) 
відносний, 

(%) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Дані відповідних 

джерел Методика розрахунку 

 0x  плx  1x  0пл xx −  01 xx − 100
x 0

×плx
 100

x0

1 ×
x  

плxx −1  1001 ×
плx

x

• за базовий рівень можуть бути взяті дані попереднього періоду, показники потужності 
чи скориговані відповідним чином показники аналогічних об’єктів аналізу. 

- Графи 1 та 3 показують базовий і фактичний поточний рівень розвитку об’єкта аналізу; 
- графа 2 показує запланований рівень розвитку на поточний період; 
- графа 3 та 4 показують зростання характеристик об’єкта аналізу за планом та фактично; 
- графа 6 показує рівень напруженості завдання у %; 
- графа 7 показує темп розвитку об’єкту аналізу; 
- графи 8 та 9 показують масштаби та рівень перевиконання (недовиконання) завдання за 

окремими характеристиками об’єкта аналізу. 
Примітка: Якщо замість окремих характеристик об’єкта аналізу в підметі таблиці 

використовуються його складові частини, то в дану методику доцільно ввести колонку  із 
методики вертикального аналізу, яка покаже за рахунок якого елемента на скільки передбачається 
наростити завдання, а також який вклад цих складових частин у його виконання.  

Прийоми елімінування – від латинського “eliminare”, перекладається як виключення 
(усунення). Суть його полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємного і одночасного впливу 
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факторів, послідовно розчленовують узагальнююче відхилення на часткові впливи кожного 
фактору. Якщо факторна модель має вигляд: 

Т = а * b * c * d, то : 
ΔT = ΔT a  + ΔT b  +ΔT c  + ΔT d  

Дозволяють окремо виміряти вплив кожного з одночасно діючих факторів на зміну 
результативного показника. 

Прийом ланцюгових підстановок (скоригованих показників) полягає в поступовій заміні 
базових величин факторів на фактичні та в співставленні кожного наступного перерахованого 
(скоригованого) показника з попереднім.  

Схема прийому ланцюгових підстановок 
Взаємодіючі показники(фактори) Вплив на узага-

льнюючий показник 
зміни фактора 

Номер 
розраху
нку 

a B c d 

Узагальнюючий 
показник,  Т 

Розрахунок Результат 
0. Ба Бb Бc Бd Базовий - - 
1. Фа Бb Бc Бd Скоригований 1-0 ΔТа 
2. Фа Фb Бc Бd Скоригований 2-1 ΔТb 
3. Фа Фb Фc Бd Скоригований 3-2 ΔTc 
4. Фа Фb Фc Фd Фактичний 4-3 ΔTd 
Цей спосіб може бути використаний для розрахунку впливу трудових факторів на 

виконання програми випуску продукції промислового підприємства. 
Чр * Кд * Тр.д. * Вс.г. = ТП; де: 

Чр – Середньооблікова чисельність робітників; Кд – середня кількість днів, відпрацьованих 
кожним робітником за період; Тр.д.- середня тривалість робочого дня, год.; В с.г.- 
середньогодиний виробіток одного робітника; ТП- обсяг випуску продукції. 

Вихідні дані для ілюстрації прийомів елімінування 

 
Ілюстрація прийому ланцюгових підстановок 

Взаємодіючі часткові 
показники (фактори) 

Вплив на узагальнюючий 
показник зміни фактора 

Номер 
розрахун

ку Чр Кд Трд Всг 

Узагальнюючий 
показник 

ТП Розрахунок Результат 
0 400 220 8 5 3 520 000  (ТП0) - - 
1 390 220 8 5 3 432 000  (ТП1) ТП1- ТП0 = -88 000 ΔТПЧр 
2 390 222 8 5 3 463 200  (ТП2) ТП2 -ТП1 =  31 200 ΔТПКд 
3 390 222 7,8 5 3 376 620  (ТП3) ТП3 - ТП2 = -86 580 ΔTПТрд 

4 390 222 7,8 6 4 051 944  (ТПф) ТПф- ТП3 =675 324 ΔTПВсг 
Спосіб абсолютних різниць є спрощеною формою прийому ланцюгових підстановок. Суть 

полягає в тому, що необхідно виявити відхилення по кожному з факторів, а тоді розпочати 
розрахунок впливів. 

Відхилення Показники За 
планом Фактично абсолютне відносне

Обсяг випуску продукції (грн.) 3 520 
000 4 051 944 531 944 15,11 

Середньооблікова чисельність робітників,(осіб) 400 390 -10 -2,50 
Середня кількість днів, відпрацьованих одним 
робітником 220 222 2 0,91 

Середня тривалість робочого дня, год. 8 7,8 -0,2 -2,50 
Середньогодинний виробіток, (грн.) 5 6 1 20,00 
Загальне число відпрацьованих людино-днів 88 000 86 580 -1 420 -1,61 
Загальне число відпрацьованих людино-годин 704 000 675 324 -28 676 -4,07 
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Схема прийому абсолютних різниць (відхилень) 
Номер 

розрахунку A b c d 
Узагальнюючий 
показник, Т 

Вплив 
фактора 

0. Ба Бb Бc Бd Базовий  
1. Фа-Ба Бb Бc Бd - ΔТа 
2. Фа Фb-Бb Бc Бd - ΔТb 
3. Фа Фb Фc-Бс Бd - ΔTc 
4. Фа Фb Фc Фd-Бd - ΔTd 
5. Фа Фb Фc Фd Фактичний  

Ілюстрація прийому абсолютних різниць (відхилень) 
Вплив фактораНомер 

розрахунку Чр Кд Трд Всг 
Узагальнюючий 
показник, ТП Розрахунок Результат

0 400 220 8 5 3 520 000 (ТП0)  - 
1 -10 220 8 5 - -88 000 ΔТПЧр 

2 390 +2 8 5 - 31 200 ΔТПКд 
3 390 222 -0,2 5 - -86 580 ΔTПТрд 
4 390 222 7,8 +1 - 675 324 ΔTПВсг 
5 390 222 7,8 6 4 051 944 (ТПф)  - 

Необхідною умовою застосування цих двох прийомів є принцип виділення і переходу в 
розрахункових формулах від кількісного до якісного фактора, що має дуже важливе значення, 
оскільки в економічному аналізі прийнята сувора послідовність підстановок. Спочатку визначають 
вплив кількісного фактора, а тоді якісного. Від дотримання цього правила залежить правильність 
та однозначність розрахунку впливів факторів на узагальнюючий показник. 

Найчастіше способом абсолютних різниць користуються у випадку, коли розрахункова 
формула представлена у вигляді добутку Т = а * b, де: а – кількісний, а b – якісний. У цьому 
випадку вплив факторів Δ а і Δ b на зміну Δ Т визначають: 

- ΔTа (величина впливу кількісного фактора) визначається як добуток відхилення по 
кількісному фактору на базову величину якісного показника. 

- ΔTb (величина впливу якісного фактора) визначається як добуток відхилення по 
якісному фактору на фактичну величину кількісного показника. 

Прийом відносних різниць – по кожному із спеціально підібраних взаємопов’язаних 
показників визначають % виконання плану (або темп зміни в %), після чого різниця в % між 
кожним наступним і попереднім розрахунком множиться на базову величину узагальнюючого 
показника. Необхідна умова – певна форма взаємозв’язку (вкладеність) показників. 

Схема прийому відносних (процентних) різниць 
Номер 

розрахунку 
Аналізовані 
показники Різниця в % Порядок розрахунку 

впливу Результат 

1. Т1 = а % Т1 – 100 % (% Т1 – 100 %) :100 * Тno ΔТа 
2. Т2 = а * b % Т2 – %Т1 (% Т2  – % Т1 ) :100 * Тno ΔТb 
3. Т3 = а * b * c % Т3 – %Т2 (% Т3  – % Т2 ) :100 * Тno ΔТc 

4. Т4 = а * b * c * d % Т4 – %Т3 (% Т4  – % Т3 ) :100 * Тno ΔТd 

Ілюстрація прийому відносних різниць 
№ 

розрахПоказники Базові 
значення 

Фактичні 
значення 

Темп 
зміни,%

Різниця 
в % Розрахунок впливу Результат

1. Чр 400 390 97,50 - 2,50 - 2,50*3 520 000:100= - 88 000 ΔТПЧр 
2. Люд-дні 88 000 86 580 98,39 0,89 0,89*3 520 000:100=   31 328 ΔТПКд 
3. Люд-год 704 000 675 324 95,93 -2,46 -2,46*3 520 000:100= - 86 592 ΔTПТрд 

4. ТП 3 520 000 4 051 944 115,11 19,18 19,18*3 520 000:100=  675 136 ΔTПВсг 

Де - Тno - базове значення узагальнюючого показника ( T 2 , T 3 ,  T4 …Tn).  
Детальний розгляд складових елементів методу економічного аналізу та їх характеристика 

не є самоціллю, вони сприяють кращому розумінню ролі цих понять в господарській діяльності, 
правильному їх застосуванню при побудові методик економічного аналізу. 
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Завдання до теми 2. 
 

Завдання 2.1. За наведеними нижче даними спроектуйте макет аналітичної таблиці, дайте їй 
назву та побудуйте методику аналізу обсягу, структури та динаміки випуску продукції 
підприємства за два суміжні періоди у співставних цінах. Оцініть причини його зміни та 
сформулюйте аналітичний висновок. 

Таблиця 2.1. 
 

 (тис. грн.) 
Рік 

Види продукції 
Базисний Звітний

А 1 2 
Хліб пшеничний формовий 4 400 5 300
Хліб житній подовий 1 968 2 156
Батон столичний  1 726 1 619
Калач святковий 225 142
Булочка здобна 145 141
Ріжок козацький 56 43
Разом ? ?

 
Завдання 2.2. Користуючись наведеними нижче даними на основі формули середньої 
хронологічної, розрахуйте середньорічну вартість основних засобів: 
Залишкова вартість основних засобів: 

на початок 1 кварталу – 35812 тис. грн. 
на початок 2 кварталу – 38430 тис. грн. 
на початок 3 кварталу – 34578 тис. грн. 
на початок 4 кварталу – 40578 тис. грн. 

Завдання 2.3. На основі проведеного групування щодо наявності видів устаткування підприємства 
в розрізі вікових груп спроектуйте макет аналітичної таблиці, дайте їй назву та оцініть середній 
вік устаткування в цілому по підприємству і в розрізі кожної групи. 

Таблиця 2.3. 
(одиниць) 

Строки експлуатації 
Види обладнання 

До 5-ти 
років 

До 10-ти 
років 

До 20-ти 
років 

Більше 20 
років 

Всього 

1.Швейні машини 39 164 252 216 671 
2.Силові машини 5 10 12 4 31 
3.Металорізальні верстати 1 2 11 5 19 
4.Насоси, компресори 2 12 16 3 33 
5.Вимірювальні прилади 3 7 6 - 16 
6.Обчислювальна техніка 12 34 23 - 69 
7.Транспортні засоби 20 56 35 17 128 
Всього 82 283 355 245 967 
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Завдання 2.4. За наведеними нижче даними спроектуйте макет аналітичної таблиці, дайте їй назву 
та оцініть динаміку обсягу реалізації і визначте, які фактори вплинули на неї. Чи існують резерви 
зростання обсягу реалізації ? 

Таблиця 2.4. 
 

(тис. грн.) 

Показники Минулий рік Звітний рік 

Залишок нереалізованої продукції на початок року 200 ?
Обсяг випуску продукції 8 000 8 100
Обсяг реалізації продукції ? ?
Залишки нереалізованої продукції на кінець року 150 600

 
Завдання 2.5. Рух металу на машинобудівному підприємстві за два квартали характеризується 
такими даними (тис. грн.) Застосовуючи балансовий прийом, спроектуйте макет аналітичної 
таблиці, дайте їй назву та визначте величину перехідного запасу металу на складі та втрат у 
другому кварталі. Встановіть причини зміни величини запасів металу на складі підприємства на 
кінець другого кварталу в порівнянні з першим. 

Таблиця 2.5. 
 

(тис. грн.) 
Показники Перший квартал Другий квартал 

Запаси на складі на початок періоду 20 ? 
Надійшло від постачальника 320 285 
Використано: 
а)у виробництві 
б)на ремонтно-експлуатаційні потреби 

 
225 
2 

 
310 
3 

Реалізовано на сторону 15 28 
Природні та інші втрати 0,5 ? 
Запаси на складі на кінець періоду ? 40 

 
Завдання 2.6. За даними, наведеними в таблиці, побудуйте модель формування обсягу продукції 
під впливом чинників праці, спроектуйте макет аналітичної таблиці та дайте їй назву. 
Застосовуючи прийом ланцюгових підстановок, розрахуйте величину впливу кожного із чинників 
на відхилення випуску продукції. Спрогнозуйте значення узагальнюючого показника на майбутній 
період та виявіть вплив факторів на його зміну, за умови, що середньооблікова чисельність 
робітників залишиться на рівні звітного року, середня кількість днів, відпрацьованих одним 
робітником зросте на два дні, тривалість робочого дня буде доведено до номіналу, а 
середньогодинний виробіток робітника зросте відносно звітного періоду на 3 %. 
 

Таблиця 2.6. 
 

Рік Показники 
Попередній Звітний

Обсяг випуску продукції, грн.. 1 536 000 2 206 620
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 400 410
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником 240 230
Тривалість робочого дня, год. 8.0 7.8
Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. 2.0 3.0
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Завдання 2.7. За наведеними даними, спроектуйте макет аналітичної таблиці та дайте їй назву, 
обчисліть вплив факторів на ефективність використання основних засобів підприємства. 
Застосуйте прийом абсолютних відхилень (різниць). Чи існують невикористані резерви зростання 
виробництва ?  

Таблиця 2.7. 
Показники За планом Фактично 

Фондовіддача основних засобів, грн. 2,36 2,50
Питома вага активної частини (частка машин і обладнання у 
вартості основних засобів) 

0,78 ?

Фондовіддача машин і обладнання, грн. ? 3,4
 
Завдання 2.8. За даними, що наведено, побудуйте модель формування обсягу продукції під 
впливом чинників праці, спроектуйте макет аналітичної таблиці та дайте їй назву. Застосовуючи 
прийоми елімінування, розрахуйте величину впливу кожного із чинників на відхилення випуску 
продукції. 

Таблиця 2.8. 
Рік Показники 

Попередній Звітний
Обсяг випуску продукції, тис. грн. 12 440 10 360
Середньооблікова чисельність робітників, осіб 2 600 2 960
Відпрацьовано за рік: тис. люд-днів, 
                                      тис. люд-год. 

450 
3 600 

400
2 974

 
Завдання 2.9. За наведеними даними, спроектуйте макет аналітичної таблиці та дайте їй назву, 
розрахуйте заплановані та фактичні матеріальні витрати. Оцініть динаміку узагальнюючого 
показника та з’ясуйте вплив окремих факторів на його зміну відносно плану. 

Таблиця 2.9. 
 

(тис. грн.) 
Кількість витрачених матеріалів, кг Ціна одиниці матеріалів, грн. Види матеріалів за нормою фактично планова фактична 

А 100 98 29 32 
Б 69 75 75 73 
В 325 325 84 91 

 
Завдання 2.10. За вхідною інформацією спроектуйте макет аналітичної таблиці та дайте їй назву. 
Розрахуйте заплановану та фактичну рентабельність виробництва продукції і, використовуючи 
спеціальний прийом, розрахуйте вплив факторів на її відхилення відносно плану. 

Таблиця 2.10. 
Показники За планом Фактично 

1. Валовий прибуток, тис. грн. 700 850 
2.Повна собівартість продукції, тис. грн. 9650 9775 
3.Рентабельність, % ? ? 

 
Завдання 2.11. Оберіть спеціальний прийом і розрахуйте вплив факторів на обсяг продукції, якщо 
відомо, що: 

- середньорічний виробіток 1 працюючого зріс на 226 грн., що призвело до зростання обсягу 
виготовленої продукції на 134 тис. грн. У той же, на середньорічний виробіток одного 
працюючого вплинули такі фактори: 

- зміна питомої ваги робітників у чисельності працюючих - (+174)грн. 
- втрати робочого часу                                                               - (-86)грн. 
- зміна середньо годинного виробітку одного робітника      - (+138)грн. 
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Завдання 2.12. Доповніть вхідну інформацію аналітичними рядками і графами, дайте назву 
аналітичній таблиці, розрахуйте тісноту зв’язку та побудуйте рівняння залежності між 
середньорічним виробітком одного робітника і рівнем фондоозброєності праці якщо відомо: 

Таблиця 2.4. 
 

(тис. грн.) 
Роки Фондоозброєність 

праці тис. грн. (х) 
Середньорічний виробіток 

тис. грн. (у) 
ху х2 у2 

Перший 1,8 5,6    
Другий 1,4 5,6    
Третій 1,9 6,0    
Четвертий 2,0 5,9    
П’ятий 2,2 6,3    
Шостий 2,5 7,3    
Сьомий 2,3 7,4    
Восьмий 2,7 7,5    
Дев’ятий 2,7 7,2    
Десятий 2,5 7,6    
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Тема 3. Види, інформаційне забезпечення 
 та організація економічного аналізу 

 
1. Поняття виду і напрямку економічного аналізу. Класифікація і характеристика 

видів економічного аналіз. 
2. Поняття та принципи інформаційного забезпечення економічного аналізу. 
3. Класифікація і характеристика найважливіших груп інформації. 
4. Вимоги економічного аналізу до використовуваної ним інформації. 
5. Способи перевірки достовірності економічної інформації. 
6. Інформаційна база аналізу в умовах сучасних інформаційних технологій. 
7. Поняття організації економічного аналізу, її завдання. 
8. Організаційні форми та основні виконавці аналітичних робіт. 
9. Основні етапи проведення економічного аналізу. 
10. Особливості та переваги організації аналізу в умовах комп’ютерної обробки 

інформації. 
 

Застосування економічного аналізу при розв’язанні широкого кола завдань, зумовлених 
різноманітними потребами управління, призвело до виділення окремих його напрямків, а згодом і 
видів. 

Вид економічного аналізу – теоретичне і практичне відособлення напрямку аналітичної 
роботи, що відрізняються за методикою, організаційними формами проведення, інформаційним 
забезпеченням тощо залежно від конкретних завдань, які ними вирішуються. 

Конкретне аналітичне дослідження може бути ідентифіковане як вид аналізу за різними 
класифікаційними ознаками. Тому для встановленні виду аналізу при побудові його певної 
методики необхідно розглянути весь спектр класифікаційних ознак. 

Латинське слово інформація (informatio) в дослівному перекладі означає повідомлення, 
роз’яснення, виклад. Під інформацією розуміють впорядковані повідомлення про процеси та 
явища, що відбуваються у об’єкті, середовищі, сукупність будь-яких знань, даних. 

Під інформаційним забезпеченням економічного аналізу розуміють неперервне постачання 
процесу оцінки стану об’єкта і вироблення варіантів оптимальних доцільних управлінських 
рішень інформаційними ресурсами за принципом системного підходу, який передбачає необхідну 
і достатню забезпеченість вхідними даними вихідної інформації, склад і зміст якої задається 
вимогами користувача. 

Перед iнфоpмацiйним забезпеченням аналізу висуваються такі завдання: 
- визначити потребу в достовipнiй iнфоpмацiї з точки зору її своєчасності, необхідності та 

достатності для проведення глибокого аналізу; 
- встановити методи вимipу, джеpела отpимання, пеpiодичнiсть оновлення даних для 

аналiтичних pозpахункiв; 
- визначити поpядок фіксації, тpансфоpмацiї, збеpiгання, pуху та викоpистання iнфоpмацiї, 

а також її пеpетвоpення в аналiтичну iнфоpмацiю, що вiдповiдає потpебам упpавлiння за змiстом 
та обсягом; 

- створити умови для злагодженого функціонування системи інформаційного забезпечення. 
Лише раціональна система економічної інформації та обробка її за допомогою 

швидкодіючих машин забезпечують своєчасне надходження необхідних даних. 

Застосування ЕОМ значно підвищує достовірність, оперативність, корисність, кратність та 
різнонаправленість використання інформації. 

Вирішення поставлених перед економічним аналізом завдань вимагає залучення широкого 
кола джерел, в яких відображається багатогранна діяльність підприємства і його структурних 
підрозділів та зміни зовнішнього стосовно суб’єкта господарювання середовища. Залежно від 
поставлених цілей і завдань впливу на керований об’єкт економічна інформація може бути 
класифікована за певними ознаками. 

Аналіз висуває до інформації ряд вимог, дотримання яких забезпечує її придатність для 
прийняття зважених управлінських рішень. Застосовувана в аналізі інформація повинна бути 
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достовірною, доречною, зрозумілою, зіставною, придатною для застосування (зокрема для 
машинної обробки), достатньою для обґрунтування рішень, оперативною (актуальною). 

Перевірка достовірності вхідної економічної інформації є одним з найважливіших етапів 
організації аналітичної роботи. Оцінка доброякісності джерел інформації має важливе значення, 
адже при використанні хибних чи спотворених вхідних даних аналітик неодмінно дійде 
неправильних висновків, які можуть бути покладені в основу хибних управлінських рішень і в 
кінцевому випадку завдати збитку господарській діяльності. Достовірна аналітична база додає 
доказової сили висновкам, сформульованим за результатами її дослідження. 

Якість аналітичної інформації виявляють як при підготовці до проведення аналізу, так і в 
ході його. По можливості, матеріали, що відібрані для аналізу, піддають перевірці з формальної 
сторони - технічній, логічній, арифметичній і по суті - достовірності їх змісту. 

Ретельно організована перевірка джерел, які залучаються для аналізу, потребує певних 
зусиль, однак вони виправдовують себе тим, що забезпечують об’єктивну оцінку, повноцінні 
висновки, дійсно обґрунтовані управлінські рішення. 

Заходи щодо вдосконалення форм і методів управління господарською діяльністю повинні 
зокрема передбачати поліпшення організації аналізу. Термін “організація” означає налагодження, 
впорядкування, приведення до системи, норми. 

Під організацією економічного аналізу розуміють систему заходів і засобів, які 
забезпечують його функціонування і подальший розвиток. Вона включає: розробку загальних 
засад і порядку проведення аналізу, планування роботи за елементами та етапами, матеріальне, 
інформаційне, методичне і наукове забезпечення, загальне керівництво, порядок прийому 
виконаних аналітичних робіт, їх оформлення, доведення до керівництва та контроль за ходом 
впровадження заходів у господарську діяльність. 

Організація аналітичного процесу має бути такою, яка б забезпечувала оптимальний пошук, 
збір і обробку інформації, оптимальну кількість операцій і документації, максимальну 
ефективність праці виконавців. 

У загальному випадку аналітична діяльність здійснюється в певній послідовності. Ця 
послідовність включає такі етапи: 

• складання програми або плану проведення економічного аналізу; 
• добір і перевірку інформації, необхідної для проведення аналізу; 
• вибір і розрахунок показників; 
• аналітичну обробку показників; 
• узагальнення результатів та представлення їх керівництву (особам, що приймають 

управлінські рішення). 
Чітка організація робіт з економічного аналізу передбачає закріплення аналізу за основними 

виконавцями, ефективне керівництво та координацію робіт. Як правило, очолює роботи з 
економічного аналізу головний економіст або заступник директора з економічних питань, а там, 
де така посада не передбачена – начальник планово-економічного відділу. 

Організація аналітичних робіт може бути централізованою та децентралізованою. 

Економічний аналіз супроводжується значним обсягом різного роду обчислень, 
різноманітними різної складності логічними операціями, часто потребує графічного або 
табличного представлення інформації. Вся різновидність аналітичної обробки інформації є 
об’єктом автоматизації із застосуванням сучасної обчислювальної техніки та засобів зв’язку, які 
дозволяють поєднувати переваги централізованої і децентралізованої форми організації аналізу. 

Застосування ПЕОМ підвищує ефективність аналітичної роботи за рахунок: 
• скорочення термінів проведення аналізу; 
• повнішого охоплення впливу чинників на результати діяльності; 
• заміни наближених і спрощених розрахунків точними; 
• постановки і вирішення нових задач аналізу, які є практично нездійсненними вручну чи 

традиційними методами. 
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Завдання до теми 3. 
Завдання 3.1. Використовуючи дані додатків, перевірте узгодженість показників, наведених в 
річних формах звітності. Результати  співставлення оформіть у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Узгодженість показників форм звітності підприємства за__________ період 

 
 

Джерело перше Джерело друге Показники 
Номер 
форми 
звітності 

Номер 
рядка, 
графи 

Сума, тис. 
грн. 

Номер 
форми 
звітності 

Номер 
рядка, 
графи 

Сума, тис. 
грн. 

Відмітка про 
узгодженість

А 1 2 3 4 5 6 7 
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Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства 
1. Поняття, значення, завдання та джерела аналізу фінансового стану підприємства. 
2. Загальна оцінка майна та боргових прав підприємства, аналіз зміни їх складу та 

структури. 
3. Загальна оцінка джерел формування майна підприємства, аналіз зміни їх складу та 

структури. 
4. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 
5. Аналіз ефективності використання оборотних засобів. 
6. Аналіз стану розрахунків підприємства, платоспроможності та ліквідності його 

активів. 
 

Завдання до теми 4. 
 

Завдання 4.1. За даними балансу підприємства проаналізуйте динаміку рівня, складу та структури 
його активів. Оцінить з позиції ліквідності та оборотності капіталу зміни окремих груп активів. 

Таблиця 4.1. 
Динаміка майна та боргових прав підприємства 

за _____________________ період 
(тис. грн.) 

Показники 

Н
а 
по
ча
то
к 
пе
рі
од
у 

Н
а 
кі
не
ць

 п
ер
іо
ду

 

А
бс
ол
ю
тн
е 
ві
дх
ил
ен
ня

 

Те
мп

 зм
ін
и,

 %
 

Зм
ін
а 
ро
лі

 с
та
тт
і у

 в
ал
ю
ті

 
ба
ла
нс
у,

 %
 

В
пл
ив

 зм
ін
и 
ст
ат
ті

 н
а 

ва
лю

т у
 б
ал
ан
су

, %
 

А 1 2 3 4 5 6 
Всього активів,  
у т.ч.: 

      

1. Необоротні активи 

- в % до обсягу активів 

      

2. Оборотні активи 
- в % до обсягу активів,  

      

з них: 
2.1. Матеріальні оборотні активи 

- в % до обсягу оборотних активів 

      

2.2. Засоби в розрахунках 
- в % до обсягу оборотних активів 

      

2.3. Поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти 
- в % до обсягу оборотних активів 

      

3. Витрати майбутніх періодів 
- в % до обсягу активів 
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Завдання 4.2. За даними балансу підприємства проаналізуйте динаміку рівня, складу та структури 
джерел формування капіталу. Дайте оцінку виявлених змін з позиції фінансової стійкості. 

Таблиця 4.2. 
Динаміка джерел формування майна та боргових прав підприємства 

за _____________________ період 
 

(тис. грн.) 

Показник 

Н
а 
по
ча
то
к 
пе
рі
од
у 

Н
а 
кі
не
ць

 п
ер
іо
ду

 

А
бс
ол
ю
тн
а 

ди
на
мі
ка

 

Те
мп

 зм
ін
и,

 %
 

Зм
ін
а 
ро
лі

 с
та
тт
і у

 
ва
лю

ті
 б
ал
ан
су

, %
 

В
пл
ив

 зм
ін
и 
ст
ат
ті

 
на

 в
ал
ю
ту

 б
ал
ан
су

, 
%

 

А 1 2 3 4 5 6 
Всього капіталу, 
в т. ч. 

      

1. Власний капітал і прирівняні до нього джерела 
засобів  
- в % до всього капіталу  

      

в т.ч. 
1.1. Власний капітал  
- в % до власного капіталу і прирівняних до 
нього джерел засобів 

      

1.2. Забезпечення наступних витрат і платежів  
- в % до власного капіталу і прирівняних до 
нього джерел засобів 

      

1.3. Доходи майбутніх періодів 
- в % до власного капіталу і прирівняних до 
нього джерел засобів 

      

2. Позичений капітал  
- в % до всього капіталу 

      

в т.ч. 
2.1 Довгострокові зобов’язання  
- в % до стороннього капіталу 

      

2.2. Короткострокові позики  
- в % до стороннього капіталу 

      

2.3 Кредиторська заборгованість  
- в % до стороннього капіталу 

      

3. Наявність власного оборотного капіталу 
- в % до власного капіталу і прирівняних до 
нього джерел засобів 

      

4. Наявність власного основного капіталу 
- в % до власного капіталу і прирівняних до 
нього джерел засобів 
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Завдання 4.3. Використовуючи дані фінансової звітності та інші доречні джерела даних 
підприємства, проаналізуйте стан, динаміку, причини і давність утворення дебіторської 
заборгованості. 

Таблиця 4.3. 
Динаміка боргових прав підприємства 

за _____________________ період 
 

(тис. грн.) 
На початок 
періоду 

На кінець 
періоду Відхилення Показник 

сума % сума % сума % 
А 1 2 3 4 5 6 

1. Дебіторська заборгованість всього       
2. Довгострокова дебіторська заборгованість       
3. Поточна дебіторська заборгованість       
- Виправдана дебіторська заборгованість (термін 
сплати якої не настав)  
в т. ч. 

      

3.1. За товари, роботи, послуги       
3.2. Інша дебіторська заборгованість       
4. Невиправдана дебіторська заборгованість (термін 
сплати якої минув)  
в т. ч. 

      

4.1. За товари, роботи, послуги       
4.2. Інша дебіторська заборгованість       
5. Не сплачено за товари, роботи, послуги:       
5.1. до 3 місяців       
5.2. 3-6 місяців       
5.3. 6-12 місяців       

 
Завдання 4.4. Використовуючи дані фінансової звітності підприємства, визначте показники 
оборотності дебіторської заборгованості та оцініть її якість. Сформулюйте відповідні висновки. 

Таблиця 4.4. 
Динаміка якості дебіторської заборгованості 

за _____________________ період 
 

Показник За попередній 
період 

За звітний 
період Відхилення 

А 1 2 3 
1. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі 
оборотних активів, % 

   

2. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в 
загальному обсязі заборгованості, % 

   

3. Частка заборгованості, забезпеченої векселями, в 
загальному обсязі заборгованості, % 

   

4. Оборотність дебіторської заборгованості, число оборотів    
5. Період погашення дебіторської заборгованості, дні    
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Завдання 4.5. Використовуючи дані фінансової звітності підприємства, оцініть обсяг, склад, 
динаміку і якість кредиторської заборгованості. Порівнюючи дебіторську і кредиторську 
заборгованість, оцініть вплив такого співвідношення на фінансовий стан та збалансованість 
грошових потоків підприємства. 

Таблиця 4.5. 
Динаміка якості кредиторської заборгованості 

за _____________________ період 
 

(тис. грн.) 
Показник За попередній 

період 
За звітний 
період Відхилення 

А 1 2 3 
1. Кредиторська заборгованість всього    
1.1. Виправдана дебіторська заборгованість (термін сплати, 
якої не настав) 
- в % до обсягу кредиторської заборгованості 

   

1.2. Невиправдана дебіторська заборгованість (термін 
сплати якої минув)  
- в % до обсягу кредиторської заборгованості 

   

2. Частка кредиторської заборгованості в загальному обсязі 
позиченого капіталу, % 

   

3. Частка кредиторської заборгованості, забезпеченої 
векселями в загальному обсязі позиченого капіталу, % 

   

4. Тривалість використання кредиторської заборгованості, 
дні 

   

5. Співвідношення обсягу дебіторської і кредиторської 
заборгованості 

   

6. Співвідношення періоду погашення дебіторської і 
кредиторської заборгованості 

   

 
Завдання 4.6. На основі фінансової звітності підприємства, визначте та оцініть тривалість обороту 
активів підприємства. Визначте як змінився даний показник за рахунок структури активів і 
швидкості обороту активів. Вкажіть на можливі причини і наслідки зміни оборотності активів. 

Таблиця 4.6. 
Динаміка ефективності використання сукупних активів 

за _____________________ період 
 

(тис. грн.) 
Показник За попередній 

період За звітний період Відхилення 

А 1 2 3 
1. Чистий дохід від реалізації    
2. Одноденна реалізація    
3. Середній обсяг оборотних активів    
4. Питома вага оборотних активів у загальній сумі 
активів, % 

   

5. Коефіцієнт оборотності всіх активів, 
в т. ч. оборотних активів  

   

6. Тривалість обороту всіх активів, дні 
в т. ч. оборотних активів 
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Завдання 4.7. Оцініть ефективність використання сукупних та оборотних активів підприємства, 
визначте, на яких стадіях кругообігу відбулося прискорення, а на яких сповільнення. Вкажіть 
основні шляхи прискорення оборотності оборотних активів. 

Таблиця 4.7. 
Динаміка ефективності використання окремих елементів сукупних активів 

за _____________________ період 
 

(тис. грн.) 
Показник За попередній 

період 
За звітний 
період Відхилення 

А 1 2 3 
1. Чистий дохід від реалізації   
2. Одноденна реалізація   
3. Середній обсяг сукупних активів   
4. Середній обсяг оборотних активів 
в т.ч. 

  

4.1. виробничих запасів   
4.2. незавершеного виробництва   
4.3. готової продукції   
4.4. дебіторської заборгованості   
4.5. грошових коштів та поточних інвестицій   

5. Тривалість обороту сукупних активів, дні   
6. Тривалість обороту оборотних активів, дні 
в т. ч. 

  

6.1. виробничих запасів   
6.2. незавершеного виробництва   
6.3. готової продукції   
6.2. дебіторської заборгованості   
6.3. грошових коштів та поточних інвестицій   

Сума вивільнення (залучення) коштів в оборот у 
зв’язку з прискоренням (сповільненням) оборотності 

Х Х 

 
Завдання 4.8. Проаналізуйте показники фінансової стійкості підприємства. Оцініть їх рівень і 
динаміку. Сформулюйте відповідні висновки. 

Таблиця 4.8. 
Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості 

за _____________________ період 
 

Показник На початок 
періоду 

На кінець 
періоду Відхилення

А 1 2 3 
1. Коефіцієнт автономії  
2. Коефіцієнт співвідношення позиченого і власного капіталу 
3. Коефіцієнт довгострокового залучення позиченого капіталу 
4. Коефіцієнт маневрування власним капіталом 
5. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власним 
оборотним капіталом 
6. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власним 
оборотним капіталом 
7. Коефіцієнт постійного активу 
8. Коефіцієнт активів виробничого призначення 
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Завдання 4.9. Проаналізуйте стан платоспроможності підприємства на основі розрахунку 
відповідних показників ліквідності. Оцініть їх динаміку та відповідність нормативним значенням. 
Визначте можливі причини зміни та шляхи поліпшення платоспроможності. 

Таблиця 4.9. 
Динаміка показників платоспроможності 

за _____________________ період 
 

Відхилення Показники На початок 
періоду 

На кінець 
періоду від нормативу від початку періоду Темп зміни, % 

А 1 2 3 4 5 
Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

     

Коефіцієнт 
проміжної 
ліквідності 

     

Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності 

     

 
Завдання 4.10. Використовуючи дані про рух грошових коштів підприємства, визначте можливі 
причини і наслідки незбалансованого грошового потоку та запропонуйте заходи щодо усунення 
виявлених недоліків. 

Таблиця 4.10. 
Динаміка руху грошових коштів 
за _____________________ період 

 
(тис. грн.) 

Відхилення Показник За попередній 
період 

За звітний 
період абсолютне % 

А 1 2 3 4 
1. Залишок грошових коштів на початок року 
2. Чистий рух грошових коштів від операційної
діяльності 
3. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної
діяльності 
4. Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності
5. Чистий рух грошових коштів за звітний період 
6. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
7. Залишок грошових коштів на кінець року 
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Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності 
1. Значення, система показників, завдання та джерела даних аналізу 

фінансових результатів. 
2. Загальна оцінка рівня, та динаміки формування фінансових результатів. 
3. Аналіз валового прибутку підприємства. 
4. Аналіз беззбитковості діяльності  
5. Оцінка показників використання прибутку підприємства. 
6. Аналіз показників і факторів рентабельності діяльності. 

 
Завдання до теми 5. 

 
Завдання 5.1. За даними ф. № 2 проаналізуйте в динаміці показники, що характеризують 
фінансові результати підприємства. На основі виявлених змін щодо якості прибутку сформулюйте 
ґрунтовний аналітичний висновок.  

Таблиця 5.1. 
Динаміка фінансових результатів підприємства 

за _________період 
(тис. грн.) 

Відхилення Показники Попередній рік Звітний рік 
абсолютне Відносне, %

А 1 2 3 4 
1. Валовий прибуток (збиток ) 
(р. 050, 055) 

    

2. Фінансові результати від 
операційної діяльності (р. 100, 
105) 

    

3. Доходи від іншої звичайної 
діяльності (р.110 + р.120 + 
р.130) 

    

4. Витрати від іншої звичайної 
діяльності (р.140+р.150+р.160) 

    

5. Фінансові результати від 
звичайної діяльності до 
оподаткування (р.170,175) 
(п.2+п.3-п.4) 

    

6. Податок на прибуток від 
звичайної діяльності (р. 180) 

    

7. Фінансові результати від 
звичайної діяльності (р.190, 
р.195) (п.5-п.6) 

    

8. Надзвичайні доходи  
(р. 200) 

    

9. Надзвичайні витрати (р.205)     
10. Податки з надзвичайного 
прибутку (р.210)  

    

11. Фінансовий результат від 
надзвичайних подій (п.8-п.9-
п.10) 

    

12. Чистий прибуток (збиток) 
(р. 220, 225) 
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Завдання 5.2. За даними ф. № 2 проаналізуйте в динаміці показники, що характеризують 
фінансові результати підприємства від операційної діяльності. Сформулюйте ґрунтовний 
аналітичний висновок.  

Таблиця 5.2. 
Динаміка фінансових результатів підприємства  

від операційної діяльності 
за _________період 

(тис. грн.) 
ДДииннааммііккаа  ППооккааззннииккии  ППооппеерреедднніійй  рріікк  ЗЗввііттнниийй  рріікк  ааббссооллююттннаа  ввііддннооссннаа,,  %%  

АА  11  22  33  44  
1.Валовий прибуток (збиток)     
2. Інші операційні доходи     
3. Адміністративні витрати     
4. Витрати на збут     
5. Інші операційні витрати     
6. Фінансовий результат     

 
 

Завдання 5.3. Проаналізуйте в динаміці за два періоди формування валового прибутку та 
розрахуйте вплив факторів (зміни обсягу реалізації продукції, структурно-асортиментних 
зрушень, собівартості продукції та цінової складової) на його відхилення відносно базового 
значення. 

Таблиця 5.3. 
Аналіз валового прибутку підприємства 

за _________період 
((ттиисс..  ггррнн..)) 

ДДииннааммііккаа  ППооккааззннииккии  ППооппеерреедднніійй  рріікк  ЗЗввііттнниийй  рріікк  ааббссооллююттннааввііддннооссннаа,,  %%
АА  11  22  33  44  

1.Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції 

    

2. Виробнича собівартість реалізованої 
продукції 

    

3. Валовий прибуток     
 



 25

 
Завдання 5.4. За даними приміток до фінансової звітності оцініть динаміку та структуру доходів і 
витрат від іншої операційної діяльності підприємства. Сформулюйте ґрунтовний аналітичний 
висновок. Чи існують резерви зростання фінансового результату? 

Таблиця 5.4. 
Динаміка та структура доходів і витрат  

від іншої операційної діяльності підприємства 
за _________період 

((ттиисс..  ггррнн..)) 
Попередній рік Звітний рік Динаміка 

Статті доходів і витрат 
сума частка, 

% сума частка, 
% абсолютна відносна, % 

частки,
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1. Дохід від операційної оренди        
2. Дохід від операційних курсових 
різниць 

       

3. Дохід від реалізації інших 
оборотних активів 

       

4. Дохід від отриманих штрафів, пені, 
неустойок 

       

5. Дохід від утримання об’єктів 
житлово-комунального і соціально-
культурного призначення 

       

6. Інші доходи        
Разом доходів        
7. Витрати, пов’язані з операційною 
орендою 

       

8. Втрати від операційних курсових 
різниць 

       

9. Собівартість реалізованих 
виробничих запасів 

       

10. Нестачі та втрати від псування 
матеріальних цінностей 

       

11. Сплачені штрафи, пені, неустойки        
12. Витрати на утримання об’єктів 
житлово-комунального і соціально-
культурного призначення 

       

13. Інші витрати        
Разом витрат        
Фінансовий результат від іншої 
операційної діяльності 
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Завдання 5.5. За даними приміток до фінансової звітності оцініть динаміку, структуру доходів і 
витрат від іншої звичайної діяльності підприємства. Чи існують резерви зростання фінансового 
результату? 
 

Таблиця 5.5. 
Динаміка та структура доходів і витрат  

від іншої звичайної діяльності підприємства 
за _________період 

((ттиисс..  ггррнн..)) 
Попередній 

рік 
Звітний 
рік Динаміка 

Статті доходів і витрат 
сума частка, %сумачастка, % абсолютна відносна, % 

частки, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 
Дохід від участі в капіталі        
Отримані дивіденди        
Дохід від реалізації фінансових 
інвестицій 

       

Дохід від реалізації необоротних активів        
Дохід від реалізації майнових комплексів        
Дохід від безоплатно одержаних активів        
Дохід від неопераційних курсових 
різниць 

       

Доходи від фінансової оренди активів        
Інші доходи        
Разом доходів        
Втрати від участі в капіталі        
Сплачені проценти        
Витрати, пов’язані з фінансовою 
орендою активів 

       

Собівартість реалізованих фінансових 
інвестицій 

       

Собівартість реалізованих необоротних 
активів 

       

Собівартість реалізованих майнових 
комплексів 

       

Втрати від неопераційних курсових 
різниць 

       

Списання необоротних активів        
Інші витрати        
Разом витрат        
Фінансовий результат від іншої 
звичайної діяльності 
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Завдання 5.6. Розрахуйте та оцініть в динаміці показники рентабельності (активів; загальної 
(економічної) рентабельності; фінансової рентабельності (власного капіталу); рентабельності 
реалізації; операційної діяльності) підприємства. 

Таблиця 5.6. 
Розрахунок та аналіз показників рентабельності діяльності підприємства 

за _________період 
(тис. грн..) 

ДДииннааммііккаа  ППооккааззннииккии  ППооппеерреедднніійй 
рріікк  

ЗЗввііттнниийй  
рріікк  ааббссооллююттннаа  ввііддннооссннаа,,  %%  

А 1 2 3 44  
1.Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції  

        

2.Валовий прибуток (збиток)     
3.Прибуток від операційної діяльності     
4. Прибуток до оподаткування та сплати 
відсотків 

    

5. Чистий прибуток     
6. Середньорічна вартість активів     
7. Середньорічна вартість власного капіталу     
8. Середньорічна вартість основних 
виробничих засобів 

    

9. Середньорічна вартість матеріальних 
оборотних активів 

    

10. Собівартість реалізованої продукції     
11. Витрати операційної діяльності     
12. Рентабельність активів, %     
13. Загальна (економічна) рентабельність, %     
14. Фінансова рентабельність, %     
15. Рентабельність реалізації, %     
16. Рентабельність операційної діяльності, %     

 
Завдання 5.7. Проаналізуйте вплив чинників на зміну показника фінансової рентабельності 
(рентабельності власного капіталу) за системою факторного моделювання фірми Дюпон.  

 
Таблиця 5.7. 

Факторний аналіз показника фінансової рентабельності підприємства 
ДДииннааммііккаа  

ППооккааззннииккии  ППооппеерреедднніійй  
рріікк  

ЗЗввііттнниийй  
рріікк  ааббссооллююттннаа  ввііддннооссннаа,,  

%%  
А 1 2 3 44  

1.Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції, (тис. грн.)  

        

2. Чистий прибуток, (тис. грн.)     
3. Середньорічна вартість активів, (тис. грн.)     
4. Середньорічна вартість власного капіталу, 
(тис. грн.) 

    

5. Рентабельність власного капіталу, %      
6. Прибутковість реалізації, %      
7. Коефіцієнт оборотності активів     
8. Коефіцієнт координації активів і власного 
капіталу 
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Завдання 5.8. За наведеними в таблиці 8 даними визначте рентабельність окремих видів продукції 
(товарів народного споживання) та оцініть доцільність асортиментно-структурних зрушень та їх 
вплив на прибутковість діяльності підприємства. 

Таблиця 5.8. 
Рентабельність окремих видів продукції 

за _________період 
Обсяг випуску 

Попередній рік Звітний рік Види 
продукції 

грн. частка, 
% грн. частка, 

% 

Ціна, 
грн. 

Собівартість, 
грн. 

Прибуток, 
грн. 

Рентабельність, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
УКХ приймач 1 000  -  40,66 40,52   
Трубка 
мобільного 
зв’язку 

180  -  320,50 310,00   

Плужок 
просапний 

75  45  78,75 73,50   

Віялка зернова 3  -  542,76 423,11   
Драбина 6  11  116,51 97,16   
Бурякорізка -  32  48,96 43,53   
Сівалка -  20  820,50 710,00   
Разом 1 264  108  Х Х Х Х 

 
Завдання 5.9. За даними управлінського обліку відомо, що підприємство у попередньому періоді 
випускало 180 виробів “Трубка мобільного зв’язку” за ціною 320 грн. 50 коп. Змінні (прямі) 
витрати на один виріб становлять 205 грн. Загальна сума постійних витрат підприємства, 
пов’язаних з виробництвом цього виробу, становить 20 790 грн. Якою є собівартість виробу і 
загальні витрати підприємства? Яким є граничний (маржинальний) дохід? Чи отримує 
підприємство прибуток при заданих умовах? Яка рентабельність виробництва цієї продукції 
(прибутковість відносно понесених витрат та виручки від реалізації)? Яким є критичний обсяг 
виробництва і зона безпеки ? 
 
Завдання 5.10. За даними, наведеними до задачі 9, дослідіть як зміняться ключові показники, при 
умові, що у разі несприятливої ситуації на ринку, підприємству доведеться скоротити випуск 
продукції “Трубка мобільного зв’язку” проти базового на 5 % ? Як зміниться собівартість, дохід, 
прибуток, зона безпеки? Яким є ефект операційного важеля? 
 
Завдання 5.11. За даними, наведеними до задачі 9, змоделюйте ключові показники підприємства, 
при умові, що у разі несприятливої ситуації на ринку, підприємству доведеться скоротити ціну 
виробу “Трубка мобільного зв’язку” проти базової на 5 % ? Як зміниться дохід, прибуток, 
рентабельність? Скільки виробів потрібно випустити підприємству, щоб забезпечити ту ж суму 
базового прибутку? Як при цьому зміняться вартісні характеристики? 
 
Завдання 5.12. За даними, наведеними до задачі 9, дослідіть як зміняться ключові показники, при 
умові, що у разі отримання додаткового замовлення на випуск продукції “Трубка мобільного 
зв’язку” підприємство збільшить виробництво на 7 % ? Як зміниться собівартість, дохід, прибуток, 
зона безпеки? Яким є ефект операційного важеля? 
 
Завдання 5.13. За даними, наведеними до задачі 9, дослідіть скільки виробів потрібно випустити 
для одержання прибутку 1000 грн.? Яким повинен бути обсяг випуску продукції для забезпечення 
такого ж прибутку, але вже після оподаткування за ставкою 25%? Якими у цих випадках будуть 
собівартість, дохід, критичний обсяг випуску, зона безпеки? Яким є ефект операційного важеля? 
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Завдання 5.14. За даними, наведеними до задачі 9, дослідіть скільки виробів потрібно випустити 
для одержання прибутку 1000 грн.? ? Якими при цьому будуть собівартість, дохід, критичний 
обсяг випуску, зона безпеки? Яким є ефект операційного важеля? 
 
Завдання 5.15. За даними, наведеними до задачі 9, дослідіть скільки виробів потрібно випустити 
для забезпечення рентабельності виробництва (прибуток до витрат) на рівні 15%? Яким повинен 
бути обсяг випуску для забезпечення такої ж прибутковості, але виходячи з 15% прибутку у 
доході (виручці від реалізації) и при цьому будуть собівартість, дохід, критичний обсяг випуску, 
зона безпеки? Яким є ефект операційного важеля? 
 
Завдання 5.16. За даними, наведеними до задачі 9, дослідіть як зміниться собівартість, прибуток, 
рентабельність продукції при умові, що за рахунок впровадження прогресивної технології та 
економічних матеріалів змінні витрати на виріб знизяться на 2%, а ціна виробу за рахунок 
поліпшення споживчих властивостей та естетичних характеристик зросте на 8%? Як зміниться 
критичний випуск продукції і зона безпеки? Яким є ефект операційного важеля? 
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Тема 6. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг 
 
1. Значення, завдання, джерела даних та система показників аналізу. 
2. Аналіз ринку продукції підприємства.  
3. Аналіз обсягу випуску продукції. 
4. Аналіз випуску продукції за структурою і асортиментом. 
5. Аналіз показників якості продукції. 
6. Аналіз ритмічності діяльності. 
7. Аналіз реалізації продукції. 

 
Завдання до теми 6. 

 
Завдання 6.1. За даними звітності підприємства та інформації таблиці 6.1. проаналізуйте ступінь 
виконання планового завдання і динаміку зміни обсягу випуску продукції порівняно з попереднім 
роком. Оцініть дотримання запланованої динаміки обсягу продукції. 

Таблиця 6.1. 
Динаміка та ступінь виконання планового завдання щодо випуску продукції 

за _____________________ період 
 
 

(тис. грн.) 
Дані звітного року Динаміка Відхилення від планового 

завдання 

запланована фактична Показники 
Фактично у 
минулому 

році за планом фактично 
сума % сума % 

сума % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обсяг випуску 
продукції в 
порівняльних 
цінах 

 28 000        

Обсяг випуску 
продукції в 
діючих цінах 

 29 765        

 
Завдання 6.2. За наведеними нижче даними на основі формули середньої геометричної розрахуйте 
середньорічний темп зміни обсягу випуску продукції за 4 роки. 

Таблиця 6.2. 
Динаміка обсягу випуску продукції підприємства 

за _____________ роки 
 (тис. грн.) 

Роки Обсяг випуску продукції в 
порівняльних цінах 

А 1 

1-й рік 16320 

2-й рік 18966 

3-й рік 25765 

4-й рік 28500 
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Завдання 6.3. Проаналізуйте динаміку обсягу випуску продукції. Зробіть відповідний аналітичний 
висновок. 

Таблиця 6.3. 
Динаміка виробництва продукції 

Роки №  
пп Показники Базовий Попередній Звітний 
0 А 1 2 3 
1. Обсяг випуску продукції, тис. грн.    
2. Абсолютний приріст, тис. грн. Х   
3. Загальний приріст, тис. грн.  
4. Середньорічний приріст, тис .грн.  
5. Темп зростання, % Х   
6. Темп приросту, % Х   
7. Середньорічний темп зростання, %  
8. Середньорічний темп приросту, %  
 

Завдання 6.4. Дайте оцінку виконання завдання випуску продукції в розрізі асортименту. 
Розгляньте структуру випущеної продукції. 

Таблиця 6.4. 
Аналіз структури випущеної продукції 

(тис. грн.) 
Випуск продукції Вид продукції Планове завдання Фактично 

А 1 2 
А 
Б 
В 

1185 
460 

6500 

1262 
500 

6347 
 

Завдання 6.5. Проаналізуйте за наведеними даними випуск продукції за асортиментом та 
структурою. Розрахунок показників з виконання плану за асортиментом здійсніть трьома 
способами. Визначте коефіцієнт оновлення асортименту. Вкажіть можливі причини і наслідки не 
виконання завдання за цими показниками. Зробіть аналітичний висновок. 

Таблиця 6.5. 
Аналіз асортименту продукції 

Випуск продукції, тис. грн. 
№ пп Вид продукції за планом фактично виконання 

плану 

Зараховано у виконання 
плану 

0 А 1 2 3 4 
1. А 280 336   
2. Б 184 150   
3. В - 155   
4. Г* 330 300   
5. Д 1020 1876   
6 Е 2030 2906   
7. Є 44 -   
8. Ж 266 219   
9. З* 180 202   
 Разом     

• *- Новий вид продукції (незіставна продукція) 
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Завдання 6.6. Рух готової продукції на підприємстві характеризується даними таблиці 6. На 
основі цієї інформації побудуйте баланс продукції, визначте показники обсягу реалізації та 
розрахуйте вплив окремих чинників на зміну узагальнюючого показника.  

Таблиця 6.6. 
Динаміка  обсягу реалізації продукції 

(тис. грн.) 
Показник Минулий рік Звітний рік 

А 1 2 
Залишок нереалізованої продукції на початок року 10 819 ? 
Обсяг випуску продукції 18 966 25 765  
Обсяг реалізованої продукції ? ? 
Залишок нереалізованої продукції на кінець року 10 620 12 669 

 
Завдання 6.7. За наведеними даними проаналізуйте виконання плану щодо обсягу виробництва, 
відвантаження та реалізації продукції, визначте основні причини можливих розбіжностей цих 
показників. 

Таблиця 6.7. 
Аналіз відвантаження та реалізації продукції 

(тис. грн.) 
Відхилення № 

п/п Показники За 
планом Фактично абсолют-

не відносне, %

0 А 1 2 3 4 
1. Залишки нереалізованої продукції на початку періоду: 

а)на складах 
б)товарів відвантажених 
Разом: 

8 880
1 939

 
 

7 287 
7 241 

  

2. Випуск продукції  28 000 25 765   
3. Реалізація продукції 19 165 27 624   
4. Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду: 

а)на складах 
б)товарів відвантажених 
Разом: 

7 604
12 050

 
 

5 275 
7 394 

  

5. Зміна залишків нереалізованої продукції впродовж звітного періоду     
Завдання 6.8. Проаналізуйте виконання договорів на постачання продукції звітного року у 
діючих цінах ( тис. грн.) Зробіть висновки. 

Таблиця 6.8. 
Аналіз постачання продукції 

Обсяг постачання 

Період Замов-
лення 

Фактична 
реалізація 

Недопостачан
ня продукції 

Виконання 
договорів пос-
тачання, (%) 

Ступінь 
виконання у % з 
початку року 

А 1 2 3 4 5 
Січень 2300,00 1 565,50    
Лютий 2600,00 1 881,50    
Березень 2600 1 881,50    
Разом за І квартал 7500 5 328,50    
Разом за ІІ квартал 7800 7 062,25    
Разом за ІІІ квартал 7825 7 060,25    
Разом за ІУ квартал 7825 8 173,00    
Всього реалізовано 
продукції 
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Завдання 6.9. Проаналізуйте ритмічність виробництва (випуску) продукції. Дайте оцінку 
факторів, які вплинули на ритмічність випуску продукції. 

Таблиця  6.9. 
Аналіз ритмічності виробництва 

(тис. грн.) 
Випуск продукції у порівняльних цінах Відхилення 

Звітний рік Періоди Минулий 
рік План Фактично 

Зараховується у 
виконання плану 
ритмічності 

від 
минулого 
року 

від 
плану 

А 1 2 3 4 5 6 
Січень 2 300 2 300 2 565    
Лютий 2 400 2 600 1 881    
Березень 3 000 2 600 2 600    
у тому числі:  
І декада 700 700 550    
ІІ декада 1 100 900 865    
ІІІ декада 1 200 1 000 1 185    
Разом за І квартал 7 700 7 500 7 046    

 
Завдання 6.10. Проаналізуйте рівень виконання планового завдання за сортністю випущеної 
продукції, використовуючи три способи: 
- спосіб першосортних одиниць; 
- спосіб порівняння  середньозважених цін; 
- спосіб порівняння виконання плану у вартісному та натуральному вимірі. 
Розрахуйте вплив факторів на зміну обсягів випуску продукції у вартісному вимірі: 
а)зміна кількості випущеної продукції; 
б)зміна якості (сортності) продукції. 

Таблиця 6.10. 
Аналіз якості (сортності) випущеної продукції 

За планом Фактично 
Сорт Ціна за шт. 

(грн.) кількість 
виробів, шт. частка, % сума, грн. кількість 

виробів, шт. частка, % сума, грн. 

А 1 2 3 4 5 6 7 
Вищий 
Перший  
Другий  

2 301 
3 620 
3 680 

4 782 
336 
196 

  3094 
464 
153 

  

Усього  -  100   100  
 
Завдання 6.11. За даними звітності підприємства проаналізуйте вплив основних груп факторів на 
виконання виробничої програми: 
1) середньооблікової чисельності робітників та середньорічного виробітку в розрахунку на одного 
робітника; 
2) середньорічної вартості основних виробничих засобів та їх фондовіддачі; 
3) обсягу матеріальних витрат та матеріаломісткості продукції. 
Визначте комплектний резерв зростання обсягу випуску продукції. За результатами аналізу 
сформулюйте належний висновок. 

Таблиця 6.11. 
Факторний аналіз виконання виробничої програми 

Відхилення № 
пп Показники За планом Фактично абсолютне відносне, %
0 А 1 2 3 4 

1. Обсяг випуску продукції, тис. грн.     
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб     
3. Середньорічна вартість основних виробничих 

засобів, тис. грн. 
    

4. Матеріальні витрати, тис. грн.     
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Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів та 
 витрат на оплату праці 

 
1. Значення, завдання та джерела даних аналізу кадрового потенціалу підприємства. 
2. Аналіз стану трудових ресурсів і забезпеченості ними підприємства. 
3. Аналіз використання робочого часу. 
4. Аналіз продуктивності праці. 
5. Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці та обсяг товарної 

продукції. 
6. Аналіз витрат на оплату праці. 

Завдання до теми 7. 
Завдання 7.1. Дайте оцінку забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Проаналізуйте 
відхилення від запланованого підприємством рівня чисельності працівників в цілому, за основним 
видом діяльності та робітників. Оцініть динаміку та структуру чисельності персоналу за два роки. 

Таблиця 7.1. 
Аналіз динаміки та структури чисельності персоналу 

 
Чисельність осіб 

Звітний рік Відхилення 
від минулого року від потреби Показник Минулий 

рік Потреба Фактично абсолютне відносне абсолютне відносне 
А 1 2 3 4 5 6 7 

Весь персонал 
підприємства  920      

У тому числі:        
ОВД 901 874 870     
Із них робітники 700 646 666     
Питома вага 
робітників у 
загальній 
кількості ПОД 

       

Персонал 
зайнятий у 
непромислових 
організаціях 

       

 
Завдання 7.2. Проаналізуйте рух робочої сили на підприємстві. Критично оцініть виявлені вами 
тенденції, вкажіть на можливі причини та наслідки таких змін. Сформулюйте належний 
аналітичний висновок. 

Таблиця 7.2. 

Аналіз руху робочої сили 
Відхилення Показники Минулий  

рік 
Звітний 
рік абсолютне (+-) відносне, % 

А 1 2 3 4 
1.Средньооблікова чисельність працівників, осіб     
2.Прийнято працівників протягом року     
3.Вибуло працівників у т.ч. з причин: 
а) скорочення штатів 
б) з інших причин 

    

4.Коефіцієнт обороту 
- з приймання 
- із звільнення 

    

5.Коефіцієнт плинності кадрів     
6.Коефіцієнт загального обороту     
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Завдання 7.3. Оцініть ефективність використання робочого часу на підприємстві та проведіть 
факторний аналіз його зміни за аналізований період. Для розрахунку використати спосіб 
абсолютних різниць. Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 7.3. 

Аналіз  ефективності використання робочого часу 

Звітний період Відхилення від плану Показник За планом фактично абсолютне відносне, %
А 1 2 3 4 

1.Середньооблікова 
чисельність робітників, осіб 646 666   

2.Відпрацьовано одним 
робітником, днів 230 240   

3.Середня тривалість 
робочого дня, год. 8 7,3502   

4.Фонд робочого часу 
 в людино-днях, тис. 
в людино-годинах, тис.  

    

 
 
Завдання 7.4. Проаналізуйте баланс робочого  часу. Вивчіть динаміку втрат робочого часу та 
вкажіть можливі причини їх виникнення. Підрахуйте резерви додаткового випуску продукції за 
рахунок попередження простоїв і прогулів. Результати розрахунку відобразити в наступній 
таблиці. 

Таблиця 7.4. 
Аналіз динаміки робочого часу 

(тис. л/год.) 
Динаміка Показник Минулий  

рік 
Звітний 
рік абсолютна відносна, % 

А 1 2 3 4 

1.Відпрацьовано працівниками людино-
годин – усього 

    

2.Втрати робочого часу, людино-год. 
 в тому числі: 
 - Неявки з дозволу адміністрації 
 - Простої 
 - Прогули 
 - Масові невиходи на роботу 
 - Навчальні відпустки та інші неявки 
передбачені законом 
 - Тимчасова непрацездатність 
 - Неявки у зв’язку з переведенням на 
скорочений робочий тиждень 
 - Щорічні відпустки 

1568
50
24

1598
60144

704904
167853

497
57
32

497
58263

452788
146332

  

3. Табельний фонд робочого часу   
4. Календарний фонд робочого часу   
5.Коефіцієнти використання: 
 - Календарного фонду робочого часу 
 - Табельного фонду робочого часу 
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Завдання 7.5. Оцініть динаміку продуктивності праці одного працівника та робітника за 
аналізований період. Використовуючи прийоми елімінування, розрахуйте вплив структури 
персоналу та зміни інтенсивності праці робітника на узагальнюючий показник. 
Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 7.5. 
Факторний аналіз продуктивності праці працівника 

 
Фактично Динаміка Показники Минулий рік Звітний рік абсолютна відносна, % 

А 1 2 3 4 
Обсяг випуску продукції, тис. грн.     
Середньорічна чисельність 
працюючих, осіб 

    

У тому числі робітників, осіб     
Завдання 7.6. Оцініть ефективність використання трудових ресурсів підприємства та здійсніть 
факторний аналіз продуктивності праці та обсягу продукції за аналізований період. Визначіть 
позитивні та негативні тенденції виявленої ситуації в діяльності підприємства. Сформулюйте 
відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 7.6. 
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 

 
Відхилення № 

п/п Показник Минулий рік Звітний 
рік абсолютне відносне, % 

0 А 1 2 3 4 
1. Обсяг випуску продукції у 

порівняльних цінах, тис. грн. 
    

2. Середньооблікова чисельність 
працівників, осіб: 
- з них робітників 

    

3. Загальна кількість 
відпрацьованих усіма 
робітниками: 
а)людино-днів 
б)людино-годин 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

4. Кількість відпрацьованих днів 
одним робітником 

    

5.  Тривалість робочого дня, год.     
6. Середня кількість год., 

відпрацьованих одним 
робітником 

    

7. Середньорічний виробіток, 
грн.: 
а)одного працівника; 
б)одного робітника 

    

8. Середньогодинний виробіток 
одного працівника 

    

9. Середньогодинний виробіток 
одного робітника 

    

10. Питома вага робітників      
11. Вплив трудових ресурсів на 

випуск продукції 
    

 а) зміни чисельності персоналу х х  х 



 37

 б) зміни структури персоналу х х  х 
 в) кількості днів 

відпрацьованих одним 
робітником 

х х  х 

 г) тривалості робочого дня х х  х 
 в) інтенсивності праці одного 

робітника 
х х  х 

 

Завдання 7.7. Проаналізуйте вплив основних факторів на зміну фонду оплати праці працівників у 
звітному періоді в порівнянні до попереднього періоду. 

Таблиця 7.7. 
Аналіз фонду оплати праці 

 
Відхилення Показники Минулий  

рік 
Звітний 
рік абсолютне відносне, %

А 1 2 3 4 
Фонд оплати праці, тис. грн.     

Середньооблікова чисельність 
працівників, осіб     

Середня заробітна плата, грн.     
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Тема  8. Аналіз наявності і використання основних засобів 

1. Значення, завдання та джерела даних аналізу. 
2. Аналіз виробничих потужностей підприємства. 
3. Аналіз складу, структури, технічного стану і руху основних засобів 
4. Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів 
5. Аналіз використання виробничого устаткування. 

Завдання 8.1. Проаналізуйте структуру основних засобів підприємства, їх динаміку, ступінь 
оновлення і зносу. Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 8.1. 

Зміна складу і структури основних засобів 

На кінець минулого року На кінець звітного року Зміна за рік 
Показники 

тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку тис. грн. %

А 1 2 3 4 5 6 

Завдання 8.2. Проаналізуйте віковий склад устаткування на основі даних відділу головного 
механіка в розрізі його видів. Використовуючи проведені розрахунки, зробіть висновок про 
технічний стан активної частини основних засобів і його вплив на результати діяльності 
підприємства. 

Таблиця 8.2. 

Віковий склад устаткування підприємства 

Вікові групи, % до підсумку 
Види устаткування до 5 

років 
5-10 
років 

10-20 
років 

більше 
20 років Всього 

Середній вік 
устаткування 

1 2 3 4 5 6 7 

Завдання 8.3. Вивчіть динаміку фондовіддачі основних засобів підприємства. Визначте вплив 
зміни середньорічної вартості основних засобів і фондовіддачі на обсяг випущеної продукції. 
Визначте резерви збільшення обсягу продукції за рахунок кращого використання основних 
засобів. 

Таблиця 8.3. 

Динаміка ефективності використання основних засобів 

Відхилення 
Показники За минулий рік За звітний рік 

абсолютне відносне, % 

А 1 2 3 4 

1.Обсяг випуску 
продукції, тис. грн.     

2. Середньорічна 
вартість основних 
засобів, тис. грн. 

    

3.Фондовіддача 
основних виробничих 

засобів, грн. 
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Завдання 8.4. Використовуючи прийоми елімінування, розрахуйте вплив на зміну обсягу 
продукції вартості основних засобів, питомої ваги активної частини основних засобів та 
фондовіддачі активної частини основних засобів. Виявіть резерви збільшення обсягу випуску 
продукції. Інформацію для розрахунків взяти із попереднього завдання. 

Таблиця 8.4. 

Оцінка ефективності використання основних засобів 

Показники За минулий рік За звітний рік Відхилення 

А 1 2 3 

1.Обсяг випуску 
продукції, тис. грн. 

   

2. Середньорічна 
вартість основних 
засобів, тис. грн. 

   

2.Питома вага  
активної частини 
основних засобів, % 

   

3.Фондовіддача 
основних засобів, 
грн. 

   

4. Фондовіддача 
активної частини 
основних засобів, 
грн. 

   

 
Завдання 8.5. Спроектуйте макет аналітичної таблиці, розрахуйте фондовіддачу та фондомісткість 
продукції. Проведіть факторний аналіз, а саме, визначте вплив на рівень фондовіддачі основних 
засобів питомої ваги активної частини основних засобів і фондовіддачі активної частини основних 
засобів. Розробіть заходи щодо підвищення рівня фондовіддачі основних засобів підприємства. 

 
Завдання 8.6. Проаналізуйте рівень і динаміку інтенсивного і екстенсивного використання 
устаткування на підприємстві. Розрахуйте коефіцієнти інтенсивного і екстенсивного його 
використання, дати загальну оцінку рівня використання устаткування на підприємстві. 

 

Завдання 8.7. Дайте оцінку екстенсивного використання окремих видів устаткування на 
підприємстві. Розрахуйте коефіцієнти використання наявного і встановленого устаткування, 
коефіцієнт змінності роботи устаткування, кількість цілодобових, цілозмінних, внутрішньо 
змінних простоїв і в процентах до режимного фонду часу роботи встановленого устаткування. 
Визначте резерви кращого використання устаткування на підприємстві. 
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Таблиця 8.7.  

Показники використання устаткування на підприємстві 

Показники Фактично на день обстеження 

А 1 

 

Завдання 8.8. Дайте оцінку ефективності використання устаткування на підприємстві, визначте 
вплив екстенсивних і інтенсивних факторів використання устаткування на випуск продукції, 
виявіть резерви збільшення обсягу продукції. 

Таблиця 8.8. 

Показники ефективності використання устаткування на підприємстві 

Факторні показники 

Показники 
Кількість 
одиниць 
працюючого 
устаткування 

Середня 
кількість змін, 
відпрацьованих 
одиницею 
устаткування 

Середня 
тривалість 
робочої 
зміни (год.) 

Середньо 
годинний 
виробіток 
(грн.) 

Обсяг 
продукції 
тис. грн. 

Вплив 
факторів на 

обсяг 
продукції, 
тис. грн. 

 

Завдання 8.9. Узагальніть результати аналізу використання основних засобів підприємства. 
Здійсніть підрахунок резервів і вкажіть можливість заходів щодо мобілізації наявних резервів 
поліпшення ефективності використання основних засобів і обсягу продукції. 
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Тема 9. Аналіз забезпеченості підприємства предметами  
праці та їх використання 

 
1. Значення, завдання та джерела даних аналізу предметів праці. 
2. Загальна оцінка виконання плану постачання матеріальних ресурсів. 
3. Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів. 
4. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг 
    випуску продукції 

 
Завдання 9.1. Проаналізуйте забезпеченість підприємства укладеними угодами на постачання 
основними видами матеріалів. Використайте дані звіту відділу матеріально – технічного 
постачання про залишки, надходження і використання матеріалів. 

Таблиця 9.1. 
Забезпеченість підприємства укладеними угодами 

(тис. грн.) 
Відхилення від 
плану, тис. грн. 

Вид 
матеріалу 

Потреба 
підприємства  (з 
врахуванням 
залишків), 
тис. грн. 

Укладено угод 
на суму 

(тис. грн.) більше менше 

Коефіцієнт 
забезпеченості 

(гр.2 /гр.1)х100% 

А 1 2 3 4 5 
 
Завдання 9.2. Оцініть забезпеченість підприємства основними видами  матеріалів. Використайте 
дані звіту відділу матеріально-технічного постачання про залишки, надходження і використання 
матеріалів. Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 9.2. 
Забезпеченість підприємства основними видами матеріалів 

(тис. грн.) 
Відхилення від плану 

 
Вид матеріалу 

Потреба 
підприємства (з 
врахуванням 
залишків) 

Фактичне 
надходження більше менше 

Коефіцієнт 
забезпеченості 

(гр.2/гр.1)х100% 

А 1 2 3 4 5 
 
Завдання 8.3. Проаналізуйте виконання плану матеріально – технічного постачання за 
асортиментом. Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 9.3. 
Виконання плану постачання матеріалів за асортиментом 

(тис. грн.) 

Вид матеріалу 
Потреба 

підприємства 
(з врахуванням залишків)

Фактичне 
надходження 

 

Зараховано у 
виконання плану за 

асортиментом 
 

А 1 2 3 
 
Завдання 9.4. Дайте оцінку виконання плану постачання матеріалів за структурою. Сформулюйте 
відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 9.4. 
Виконання плану постачання матеріалів за структурою 

(тис. грн.) 

Потреба підприємства Фактичне надходження Відхилення питомої ваги 
(гр.4 - гр.2). % Вид матеріалу 

тис. грн. питома 
вага % тис. грн. питома 

вага %  

А 1 2 3 4 5 
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Завдання 9.5. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності надходження матеріалів. Використайте дані 
складського обліку, витяг з пояснювальної записки відділу матеріально – технічного постачання. 

Таблиця 9.5. 
Ритмічність надходження матеріалів на підприємство 

(тис. грн.) 

Декада місяця 
План постачання 

матеріалів 
Фактичне 

надходження 
матеріалів 

Зараховано у 
виконання плану 
ритмічності 
постачання 
матеріалів 

А 1 2 3 
 Завдання 9.6. Проаналізуйте рівень складських запасів окремих видів матеріалів по складу № 1 за 
станом на 1 квітня. Використайте дані складського обліку.  Сформулюйте відповідний 
аналітичний висновок. 

Таблиця 9.6. 
Оцінка стану складських запасів окремих видів матеріалів по складу 

(тис. грн.) 
Норма запасу № 

п/п 
Вид 

матеріалу 
Одиниця 
виміру мінімум максимум 

Фактичний 
залишок 

Відхилення  
від норм (+,-) 

А 1 2 3 4 5 6 
 
Завдання 9.7. Дайте оцінку ефективності використання матеріалів. Вивчіть динаміку показників 
матеріаломісткості. Розрахуйте вплив ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг 
випуску продукції.  

Таблиця 9.7. 
Динаміка показників ефективності використання матеріалів 

 
Відхилення (+,-) № 

п/п Показники 
За звітний 

рік 

За 
попередній 

рік абсолютне Відносне 

А 1 2 3 4 5 
1. Обсяг продукції, тис. грн.     
2. Матеріальні витрати, тис. грн.     
3. Загальна матеріаломісткість 

продукції, коп. 
    

 
Завдання 9.8. Оцініть вплив норм витрачання матеріальних ресурсів і їх ціни на зміну величини 
матеріальних витрат в собівартості виробу А. Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 

 
 

Таблиця 9.8. 
Факторний аналіз матеріальних витрат в собівартості виробу 

 
Норма 

витрачання 
матеріалів 

Ціна 
грн. Вартість, грн. Відхилення (+,-) 

у тому числі за 
рахунок зміни 

Назва 
виробу 

План Факт План Факт За планом 
(гр. 1х гр.3)

Скоригована
(гр. 2х гр.3) 

Фактична 
(гр.2хгр.4) Всього норм 

(гр.6-
гр.5) 

цін 
(гр.7-гр.6) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Завдання 9.9. На основі даних звітної калькуляції розрахуйте надпланові повернені відходи і 
невикористані резерви випуску продукції. Використайте дані звітної калькуляції собівартості 
продукції. 

Таблиця 9.9. 
Динаміка надпланових повернених  відходів у собівартості продукції 

(тис. грн.) 
Фактично випущена продукція 

№ п/п Показники За плановою  
собівартістю 
звітного року 

За фактичною 
собівартістю 
звітного року 

Відхилення , 
(+,-) 

0 А 1 2 3 
1. Сировина і матеріали 10 540,0 19 135,0  
2. Повернені відходи 22 28  

3. 
Обсяг використаних 
матеріальних ресурсів за 
мінусом відходів 

  
 

4. 

Вартість відходів 
а) за ціною сировини 
б) за ціною можливого 
використання 

 
0,5 

 
0,04 

 

 

5. Коефіцієнт відходів    

6. Коефіцієнт корисного 
використання матеріалів    
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Тема 10. Аналіз витрат діяльності та собівартості продукції 
1. Значення, завдання та джерела даних аналізу. 
2. Оцінка собівартості продукції за узагальнюючими показниками. 
3. Аналіз прямих витрат в собівартості продукції. 
4. Аналіз комплексних статей витрат. 

 
Завдання 10.1. Проаналізуйте в динаміці склад та структуру операційних витрат підприємства за 
економічними елементами. На основі виявлених тенденцій вагомості окремих елементів витрат у 
загальній їх сумі констатуйте зміну характеру виробництва. Вкажіть на основні напрямки пошуку 
резервів. Для здійснення необхідних розрахунків скористайтеся таблицею довільної форми. 
 
Завдання 10.2. Вивчіть склад, структуру та динаміку виробничої собівартості продукції в розрізі 
калькуляційних статей. Дайте оцінку раціональності такої структури та виявіть найбільш 
резервомісткий  об’єкт. Вкажіть на основні напрямки пошуку резервів зниження собівартості 
продукції. Для здійснення необхідних розрахунків скористайтеся таблицею довільної форми. 
 
Завдання 10.3. Проведіть необхідні розрахунки та проаналізуйте затрати на 1 грн. продукції. 
Розрахуйте вплив факторів на аналізований показник, назвіть головні причини їх зміни. Для 
здійснення необхідних розрахунків скористайтеся таблицею довільної форми. 
 
Завдання 10.4. Дайте загальну оцінку витрат на матеріали та розрахуйте вплив факторів на рівень 
матеріальних витрат, вкажіть головні причини їх зміни. 

Таблиця 10.4. 
Визначення величини матеріальних витрат 

Кількість 
витрачених 
матеріалів 

Ціна одиниці 
матеріалів 

Вартість витрачених 
матеріалів Відхилення 

в т. ч. за рахунок :
Назва 

матеріалів 
Одиниці 
виміру За 

минулий 
рік 

Фактично 
За  

минулий 
рік 

За 
звітний 
рік 

За  
минулий 

рік 

Скори-
говані

За звітний 
рік всього витрачених 

матеріалів ціни

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 
Завдання 10.6. Дайте оцінку динаміки комплексних витрат підприємства. Сформулюйте 
відповідний аналітичний висновок. 

Таблиця 10.6. 
Динаміка комплексних витрат підприємства 

(тис. грн.) 

Показники Фактично за 
минулий рік 

Фактично за 
звітний рік Відхилення 

А 1 2 3 

1.Обсяг продукції     
2. Загальновиробничі витрати    
3. Адміністративні витрати    
4. Витрати на збут    
5. Інші операційні витрати    
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Завдання 10.7. Дайте оцінку складу та динаміки загально виробничих витрат підприємства.  
 

Таблиця  10.7.  
Складові загально виробничих витрат та їх динаміка 

Сума витрат Відхилення 
в  т.ч. за рахунок: Статті витрат За 

кошторисом 

За кошторисом  
на фактичний 
обсяг продукції

Фактично Всього 
обсягу інших факторів 

А 1 2 3 4 5 6 
 
 
Завдання 10.8. Проаналізуйте собівартість найважливіших видів продукції, оцініть динаміку 
затрат на виробництво окремих видів продукції. Сформулюйте відповідний аналітичний висновок. 
 

Собівартість одиниці продукції, грн. Динаміка 
Вид 

продукції 
у 

минулому 
році 

за планом 
звітного 
року 

фактично у 
звітному 
році 

запланована фактична 
Відхилення від 

плану 

А 1 2 3 4 5 6 
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Тема 11. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
 

1. Аналіз виконання торговельних зобов’язань. 
2. Аналіз ритмічності поставок товарів. 
3. Аналіз накладних витрат при здійсненні експортно-імпортних операцій. 
4. Аналіз стану дебіторської заборгованості за експортними операціями. 
5. Аналіз обороту коштів підприємства при зовнішньоекономічній діяльності. 

 
 

Завдання 11.1. Проаналізуйте ритмічність (своєчасність та повноту) поставок 
експортних товарів за кварталами. 

Завдання 11.2. Використовуючи абсолютні і відносні показники, проаналізуйте 
рекламації, що надійшли за два роки щодо якості експортних товарів. Охарактеризуйте їх 
вплив на основні показники. 

 
 

Завдання 11.3. Визначте вплив зміни якості товару, що поставляється, на вартість 
експорту даного товару в звітному році в порівнянні з базовим. 

Методичні вказівки. Для розрахунку впливу якості товару на вартість експорту 
використовують формулу: )( 01 РР ⋅ gn, де P1,0 в відповідно базового і звітного періоду, gn – 
фактичний обсяг товарів. 

 
 
Завдання 11.4. Охарактеризуйте динаміку експорту підприємства за країнами. 

 
 

Таблиця 11.4. 
Зміна експорту продукції підприємством за країнами – одержувачами 

 
Експорт у базовому 

році 
Експорт у 

поточному році Річний приріст 

 
тис. грн. % до 

підсумку тис. грн. % до 
підсумку тис. грн. пунктів 

Середньорічні темпи 
приросту експорту 
продукції за період 

А 1 2 3 4 5 6 7 
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Завдання 11.5. Охарактеризуйте виконання прийнятих підприємством контрактних 
завдань в розрізі окремих країн. Спрогнозуйте найбільш ймовірні причини таких відхилень. 
Які санкції можуть бути застосовані до експортера продукції? 

 
Таблиця 11.5. 

Виконання підприємством контрактних зобов’язань  
у розрізі окремих країн 

 
Вартість у дол. США 

(тис. дол.) Відхилення 
№ Країни Найменування 

товарів Одиниця 
виміру 

Згідно 
контракту

Фактичне 
виконання абсолютне відносне 

% 
 І. Країни 

колишнього 
СРСР, всього 

 

 

39,1    

 в тому числі:      
1 Росія Блоки до Р-4 кх комплект 2,1    
2 Росія Блоки до Р-4 укх комплект 13,0    
3 Росія Блоки до Р-4 укж комплект 24,0    
 ІІ. Інші країни 

світу, всього 
  450,5    

 в тому числі:      
1 Болгарія Комутатор шт. 59,0    
2 Індія Запобіжник АС-

34 
шт. 16,5    

3 В’єтнам Блоки до Р-173 М шт. 375,0    
 Разом      

 
 
Завдання 11.6. Розрахуйте показники, що характеризують кругообіг засобів по експорту. 

Проаналізуйте їх зміну за звітний період 
Таблиця 11.6. 

Стан ефективності використання обігових коштів підприємства,  
пов’язаних  з експортом продукції 

 
Відхилення 

(+, -) Показники Базовий 
період  

Звітний 
період  абсол в % 

А 1 2 3 4 
Собівартість реалізованих товарів, тис. грн.    
Середній залишок засобів по експорту,    
Середня тривалість одного обороту, дні    
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Завдання 11.7. Проаналізуйте динаміку накладних витрат по експорту товарів 
Таблиця 11.7. 

Зміна обсягу та структури накладних витрат 
 при експортних операціях підприємства 

Попередній рік Звітний рік Відхилення 
(+, -) 

Показники 
тис. 
грн. 

% до 
підсумку 

тис. 
грн. 

% до 
підсумку 

тис. 
грн. пунктів

А 1 2 3 4 5 6 
І.  Накладні витрати в Україні, всього 

  100  100   

В т. ч. :       

А. Прямі витрати, всього       

1. Перевезення вантажів       

2. Перевантаження і обробіток вантажів       

3. Зберігання у коморах       

Б. Непрямі витрати, всього       

1. Банківські витрати       

2. Інші витрати       

II. Накладні витрати за кордоном, всього  100  100   

1. Морські перевезення на укр. кораблях       

2. Морські перевезення на закордонних 
кораблях       

Разом по морських перевезеннях 
       

3. Страхування вантажів       

4. Інші перевезення       

5. Брокерські виграти       
6. Інші витрати       
Реалізація за внутрішніми цінами  

 
      

Реалізація за експортними цінами 
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Завдання 11.8. Проаналізуйте стан зовнішньоекономічної діяльності підприємства за 
своєчасністю виписування рахунків закордонним покупцям за поставлені ними експортні товари. 

 
Таблиця 11.8. 

Вплив своєчасності виписування рахунків за відвантажену продукцію  
на зовнішньоекономічну діяльність підприємства 

(тис. грн.) 
У тому числі за відвантаженням 

Показники 
Всього на 
початок 

звітного року 
у грудні 

попереднього 
року 

у листопаді 
попереднього року 

у жовтні 
попереднього 

року 

А 1 2 3 4 

1. Товари експортні 
відвантажені, але 
невідфактуровані, тис. грн. 

    

– всього     
2. Несвоєчасно виписані 
рахунки, тис. грн. 

    

Питома вага несвоєчасно 
виписаних рахунків до суми 
товарів відвантажених, але 
невідфактурованих, % 

    

3. Причини несвоєчасного 
виписування рахунків: 

    

а) не надійшли 
товаросупроводжуючі 
документи від 
постачальників, тис. грн 

    

– % до показника 2      
6) некомплектне 
відвантаження, тис. грн. 

    

в) неконтрольоване 
відвантаження товарів, тис. 
грн. 

    

– % до показника 2      
г) відсутність узгоджених 
реалізаційних цін, тис грн. 

    

– % до показника 2     
д) відвантаження до 
одержання фінансового 
забезпечення, відкриття 
акредитивів, тис грн. 

    

– % до показника 2     
є) Інші причини, тис. грн.     
– % до показника 2     
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Завдання 11.9. Проаналізуйте стан дебіторської заборгованості за експортними операціями. 
Встановіть загальну суму заборгованості та її стан на початок і кінець року. 

Таблиця 11.9. 
Зміна дебіторської заборгованості за окремими експортними операціями 

На початок 
року На кінець року Відхилення 

Статті дебіторської заборгованості тис. 
грн.

% до 
підсумку 

тис. 
грн. 

% до 
підсумку 

тис. 
грн. 

% до 
підсумку 

А 1 2 3 4 5 6 
1.Допустима заборгованість 
покупців - всього,  

      

у тому числі:       
– закордонні покупці за 
експортними операціями; 

      

– невідфактуровані поставки       
2. Недопустима заборгованість 
закордонних покупців 

      

всього       
у тому числі:       
– векселі і чеки, одержані в закор-
донній валюті, прострочені плате-
жем, прострочені оплатою платежі: 
за наданим комерційним кредитом 

      

За відкритими рахунками        
Сума пред'явлених закордонним 
покупцям платіжних документів, за 
якими акцепт одержаний несвоєчас-
но або одержано відмову від акцепту 

      

 
Завдання 11.10. Проаналізуйте динаміку фінансових вкладень підприємства за два  роки. 

Сформулюйте висновки та пропозиції 
Таблиця 11.10. 

Динаміка фінансових вкладень підприємства 
Сума у 
валюті 

контракту

Відхи-
лення 

Сума у на-
ціональній 
валюті 

Відхи-
лення 

Наявність (перераховано) в 
іноземній валюті Країна 

Назва 
об'єкта 

вкладення

за
 2

0_
_ 
р.

 

за
 2

0_
_ 

р.
 

у 
ва
лю

ті
 

в %
 

за
20

__
 р

. 

за
 2

0_
_ 
р.

 

в 
на
ц.

 
ва
лю

ті
 

в %

Дата,№ 
платіж 
ного 
дору 
чення 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. На рахунках, відкритих 
в іноземних банках 

    

На придбання цінних 
паперів іноземних держав 

    

2. На придбання 
нерухомого майна 

    

3. На придбання прав 
інтелектуальної 
(промислової власності) 

    

Завдання 11.11. Проведіть аналіз руху коштів підприємства в іноземній валюті за IV 
квартал звітного року. Дайте пропозиції щодо більш ефективного їх використання. 
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Тема 12.  Аналіз інвестиційної діяльності 
1.Завдання, значення аналізу інвестиційної діяльності суб’єктів   господарювання. 
2.Аналіз формування джерел для фінансування інвестиційної діяльності. 
3.Обгрунтування та методи оцінки економічної ефективності реальних інвестиційних 
проектів. 
4.Аналіз фінансових інвестицій. 

 
Завдання 12.1. Здійсніть загальну оцінку інвестиційної діяльності підприємства. 

Охарактеризуйте обсяг, динаміку та структуру інвестицій. Сформулюйте аналітичний висновок.  

Таблиця 12.1. 

Динаміка інвестиційної діяльності підприємства 
за __________ період 

(тис. грн.) 
Попередній 

рік Звітний рік Відхилення 
Вид інвестицій 

обсяг частка, 
% обсяг частка, % абсолютне відносне, % 

частки, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1. Реальні інвестиції        
у т. ч.        
-інвестиції в основний капітал        
-витрати на інші необоротні 
матеріальні активи 

       

-витрати, пов’язані з поліпшенням
об’єкта (капітальний ремонт)  

       

-інвестиції в нематеріальні активи        
-формування основного стада        
-інші        

2. Фінансові інвестиції        
у т.ч. в:        
-асоційовані підприємства        
-дочірні підприємства        
-спільну діяльність        
-частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств з них: 

       

акції        
облігації        
інші        

Разом        
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Завдання 12.2. Оцініть динаміку обсягу та структури грошових надходжень від 
інвестиційної діяльності та видатків на її здійснення. Визначте характер чистого грошового потоку 
від вказаного виду діяльності та запропонуйте заходи щодо його оптимізації.  

 

Таблиця 12.2. 

Динаміка грошових надходжень та видатків  
від інвестиційної діяльності  

за __________ період 
(тис. грн.) 

Попередній рік Звітний рік Відхилення 
Показники обсяг частка, % обсяг частка, % абсолютне відносне, % частки, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1.Реалізація        
-фінансових 
інвестицій 

       

-необоротних 
активів 

       

-майнових 
комплексів 

       

2.Отримані відсотки        
3. Отримані 
дивіденди 

       

4. Інші надходження        

Всього 
надходжень 

       

5. Придбання 
фінансових 
інвестицій 

       

6. Придбання 
необоротних активів 

       

7. Придбання 
майнових 
комплексів 

       

8. Інші платежі        

Всього видатків 
       

Рух коштів від
надзвичайних подій 

       

-надходження        
-видатки        
Чистий грошовий 
потік від 
інвестиційної 
діяльності 
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Завдання 12.3. Проаналізуйте динаміку складу і структури джерел фінансування інвестиційної 
діяльності підприємства. Дайте оцінку зміні співвідношення між внутрішніми та зовнішніми 
джерелами коштів. 

Таблиця 12.З.  

Динаміка джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства 
за __________ період 

(тис. грн.) 
Попередній рік Звітний рік Відхилення 

Джерела фінансування обсяг частка, % обсяг частка, % абсолютне відносне, % частки, %
А 2 3 4 5 6 7 8 

1. Внутрішні, всього        
у т. ч.        
- прибуток        
- амортизаційні 
відрахування 

       

- інші         
2. Зовнішні, всього        
- кошти державного 
бюджету 

       

- кошти місцевих 
бюджетів 

       

- кредити банків        
- іпотечне кредитування        
- кошти іноземних 
інвесторів 

       

- кошти вітчизняних 
інвестиційних компаній 

       

- інші         
Всього        
 
Завдання 12.4. Підприємство для здійснення інвестицій залучає акціонерний капітал, 

прибуток, кредити банку. Їх питома вага у загальній структурі джерел фінансування відповідно 
становить 40%, 35% і 25%. Дивіденди на вкладений капітал становлять 6%, рентабельність 
діяльності становить 10%, середня ставка за кредитом – 14%. Розрахуйте середньозважену ціну 
залучення джерел інвестиційної діяльності. 

 

Завдання 12.5. За наведеними у таблиці 12.5 даними оцініть доцільність інвестиційного проекту 
за критеріями теперішньої вартості, чистої теперішньої вартості, терміну окупності, індексу 
рентабельності, внутрішньої норми окупності, якщо відомо, що ставка дисконтування становить 10 %.  

 

Таблиця 12.5. 
Вхідна інформація для розв’язку завдання 12.5 

(тис. грн.)  
Рік Інвестиція Грошовий потік 
А 1 2 
1 7 580 1000 
2 - 4000 
3 - 5000 
4  3200 
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Завдання 12.6. За наведеними у таблиці 12.6 даними оцініть доцільність інвестиційного 
проекту, якщо прийнятний для інвестування термін окупності становить 3 роки, а ставка 
дисконтування – 12 %.  

Таблиця 12.6. 

Вхідна інформація для розв’язку завдання 12.6 

(тис. грн.)  

Рік Інвестиція Грошовий потік 

А 1 2 

1 3800 1000 

2 - 2000 

3 - 1500 

4  1000 

 

Завдання 12.7. За критерієм індексу прибутковості оберіть найбільш привабливі проекти 
однакової тривалості, якщо відомо, що сукупний інвестиційний бюджет становить 600 тис. грн.  

Таблиця 12.7. 

Вхідна інформація для розв’язку завдання 12.7 

(тис. грн.)  

Інвестиційні проекти Початкові інвестиції Очікувані дисконтовані доходи 

А 100 120 

Б 150 180 

В 200 220 

Г 400 320 

Д 100 300 

Е 280 305 

 

Завдання 12.8. Оцініть, який проект є більш привабливим для впровадження за критеріями 
ефективності інвестицій, абсолютного рівня ризику, відносного рівня ризику та безризикової 
прибутковості, якщо відомі такі дані про ці проекти: 

Таблиця 12.8. 

Вхідна інформація для розв’язку завдання 12.8 

(тис. грн.)  

Проект А Проект Б Екпертна оцінка 
можливості одержання 

доходу Очікувані 
доходи 

Ймовірності 
одержання 

Очікувані 
доходи 

Ймовірності 
одержання 

А 1 2 3 4 

песимістична 150 30 100 40 

стримана 500 60 600 50 

оптимістична 700 10 900 10 
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Завдання 12.9. За даними, наведеними у табл. 12.9, оцініть вплив структури фінансових 

інвестицій та рівня дохідності фінансових інструментів, придбаних підприємств, на загальну 
ефективність фінансових вкладень. 

 
Таблиця 12.9. 

Вхідна інформація для розв’язку завдання 12.9. 

(тис. грн.)  

ДДииннааммііккаа  ППооккааззннииккии  ППооппеерреедднніійй  рріікк  ЗЗввііттнниийй  рріікк  ааббссооллююттннаа  ввііддннооссннаа,,  %%  
АА  11  22  33  44  

Обсяг фінансових інвестицій,  
у т.ч.: 

    

- в акції     
- в облігації     
Частка, %,       
- акцій     
- облігацій     
Дохід  
у т.ч.: 

    

- від акцій     
- від облігацій     
Дохідність, %,  
у т.ч.  

    

- акцій     
- облігацій     

 
Завдання 12.10. Акції компанії придбані за ціною 1000 грн. за од. Отримані дивіденди 

склали 50 грн. за перший рік і 120 грн. за другий. Після цього акції були продані за ринковою 
ціною 1050 грн. за од. Який прибуток одержано за цей період? Яка рентабельність такої операції? 

 
Завдання 12.11. Визначте необхідний рівень прибутковості деяких акцій, при умові, що 

безпечний рівень відповідає процентній ставці державних облігацій , тобто 9% річних. Бета-
коефіцієнт, розрахований для цих акцій за статистичними даними за минулі роки, рівний 1,5. 
Загальноринковий середній рівень дохідності цінних паперів оцінюється аналітиками на поточний 
рік в 12 % річних. За яких умов доцільно інвестувати капітал на придбання цих акцій ? 

 
Завдання 12.12. Розмір щорічних дивідендів за акцією складає 100 грн. Необхідний рівень 

прибутковості цих акцій оцінюється їх власником в 15% річних . Поточна ринкова вартість 
становить 600 грн. Чи доцільно власнику ще купувати ці акції, або, навпаки, їх слід продати ? 

 
Завдання 12.13. Акції трьох різних підприємств мають наступні, вирахувані за 

статистичними даними минулих років, середньозважені оцінки очікуваного щорічного прибутку: 
12%, 20%, 17%. Якою найбільш вірогідною є величина доходності портфеля цінних паперів, якщо 
інвестор розподілить свої вклади між акціями цих підприємств у пропорції 50%, 30%, і 20% ? 

 
Завдання 12.14. Поточна ціна однієї простої акції становить 60 грн. Очікувана в наступному 

році величина дивіденду 5 грн. Крім того, підприємство планує щорічний приріст дивідендів 4%. 
Визначте вартість власного капіталу підприємства. 
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Завдання 12.15. Акціонерне товариство виплатило 100 грн. річних дивідендів на акцію. За 
даними статистики акціонери передбачають щорічний приріст дивідендних виплат на 5%. 
Необхідний рівень прибутковості за даними оцінки для цієї і конкретного товариства прийнято на 
ріні 15%. Яка дійсна вартість однієї такої акції?  

 
Завдання 12.16. Спрогнозуйте величину дивіденду та ціну акції в кінці п’ятирічного періоду, 

якщо відомо, що за останній рік фірма виплатила дивіденд в сумі 192 грн., необхідний рівень 
прибутковості становить 15 %, а щорічний темп зростання дивіденду становить 4 %.  

 
Завдання 12.17. Безкупонну облігацію номінальною вартістю 1000 грош. од. і терміном 

погашення 4 роки продають за ціною 650 грош. од.. Проаналізуйте доцільність придбання такої 
облігації якщо є можливість альтернативного інвестування з нормою доходу 12%. 

 
Завдання 12.18. Оцініть доцільність придбання трирічної облігації номінальною вартістю 

1000 гр. од. за ціною 920 грош. од. за умови, що купонні виплати здійснюються 2 рази на рік. Річна 
купонна ставка 6%. Ринкова ставка доходності 8%. 

 
Завдання 12.19. Визначте внутрішню вартість облігації (ймовірну ціну), якщо номінальна 

вартість облігації становить 1000 грош. од., купонна ставка 6%, виплати здійснюються 1 раз на рік. 
Ринкова ставка доходності 8%. 

 
Завдання 12.20. Трирічна облігація номінальною вартістю 1000 грош.од. і купонною 

ставкою 8%, з щорічною одноразовою виплатою купонного доходу продається за ціною 940 грош. 
од. Ринкова ставка 12% річних. Оцініть дохідність такої операції.  
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Джерела інформації  
для розв’язування задач 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)  2006     12    31 
Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія за КОАТУУ 
Форма власності за КФВ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності  за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 
Адреса  

БАЛАНС 
на 31 грудня 2006 р. 

  Форма №1 Код за ДКУДІ 
А К Т И В  Код На початок На кінець звітного 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 2’403,0 2’405,0 
первісна вартість 011 2’403,0 2’405,0 
накопичена амортизація 012 (–) (–) 
Незавершене будівництво 020 687,0 726,0 
Основні засоби: залишкова вартість 030 44’194,0 39’021,0 
первісна вартість 031 99713,0 94-051,0 
знос 032 (55’519,0) (55’030,0) 
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються 040   
інші фінансові інвестиції 045 – – 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 – – 
Відстрочені податкові активи 060 – – 
Інші необоротні активи 070 – – 
Усього за розділом І 080 47’284,0 42’152,0 
II. Оборотні активи    
Запаси: виробничі запаси 100 6’889,0 6’573,0 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 – – 
незавершене виробництво 120 3’818,0 3’077,0 
готова продукція 130 6’417,0 8’880,0 
товари 140 35,0 21,0 
Векселі одержані 150 – – 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 2’080,0 1’938,0 
первісна вартість 161 2080,0 1’938,0 
резерв сумнівніх боргів 162 (–) (–) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з 170 1,0 1,0 
за виданими авансами 180 1’489,0 1’024,0 
з нарахованих доходів 190 – – 
із внутрішніх розрахунків 200 – – 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 40,0 14,0 
Поточні фінансові інвестиції 220 – – 
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній 230 228,0 1’672,0 
в іноземній валюті 240 42,0 14,0 
Інші оборотні активи 250 598,0 380,0 
Усього за розділом II 260 21’637,0 23’594,0 
III. Витрати майбутніх періодів 270 – – 
Баланс 280 68’921,0 65’746,0 
Код за ЄДРПОУ  КС 
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Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 25’888,0 25’888,0 
Пайовий капітал 310 – – 
Додатковий вкладений капітал 320 – – 
Інший додатковий капітал 330 50’620,0 50’620,0 
Резервний капітал 340 – – 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (16’523,0) (16’547,0) 
Неоплачений капітал 360 (–) (–) 
Вилучений капітал 370 (–) (–) 
Усього за розділом І 380 59’985,0 59’961,0 
II. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 – – 
Інші забезпечення 410 – – 
 415 – – 
 416 – – 
Цільове фінансування 420 1,0 1,0 
Усього за розділом II 430 1,0 1,0 
III. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 650,0 650,0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 – – 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 – – 
Інші довгострокові зобов’язання 470 – – 
Усього за розділом III 480 650,0 650,0 
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 1’409,0 550,0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 510 – – 
Векселі видані 520 47,0 – 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 530 2’909,0 1’174,0 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 2’052,0 1’014,0 
з бюджетом 550 464,0 1’451,0 
з позабюджетних платежів 560 – – 
зі страхування 570 374,0 274,0 
з оплати праці 580 957,0 650,0 
з учасниками 590 – – 
із внутрішніх розрахунків 600 – – 
Інші поточні зобов’язання 610 73,0 21,0 
Усього за розділом IV 620 8’285,0 5’134,0 
V. Доходи майбутніх періодів 630 – – 
Баланс 640 68’921,0 65’746,0 
 
 
Керівник  

(підпис) (прізвище) 
Головний бухгалтер  

(підпис) (прізвище) 

Код за ЄДРПОУ  КС  
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Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку З 

КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)   2006      12       31 

Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  заКОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за рік 2006 р. 

          Форма N2           Код за ДКУД 
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 22’003,0 22’422,0 
Податок на додану вартість 015 (2’838,0) (2’268,0) 
Акцизний збір 020 (–) (–) 
 025 (–) (–) 
Інші вирахування з доходу 030 (–) (9,0) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 19’165,0 20’145,0 

Собівартість реалізованої продукції  
(товарів, робіт, послуг) 

040 (16’985,0) (13’439,0) 

Валовий: прибуток 050 2’180,0 6706,0 
збиток 055 (–) (–) 
Інші операційні доходи 060 7139,0 8’709,0 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

061 – – 

Адміністративні витрати 070 (5’848,0) (4’856,0) 
Витрати на збут 080 (1’273,0) (2’133,0) 
Інші операційні витрати 090 (8’456,0) (9’353,0) 
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

091 – – 

Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток 

100 – – 

збиток 105 (6’258,0) (927,0) 
Дохід від участі в капіталі 110 – – 
Інші фінансові доходи 120 – – 
Інші доходи 130 9’880,0 389,0 
Фінансові витрати 140 (636,0) (516,0) 
Втрати від участі в капіталі 150 (–) (–) 

 
Код за ЄДРПОУ  КС 
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1 2 3 4 
Інші витрати 160 (2’860,0) (279,0) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:  
прибуток 

170 126,0 – 

збиток 175 (–) (1’333,0) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 116,0 – 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 – – 
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток 

190 10,0 – 

збиток 195 (–) (1’333,0) 
Надзвичайні:  
доходи 

200 _ _ 

витрати 205 (–) (–) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 – – 
Чистий:  
прибуток 

220 10,0 – 

збиток 225 (–) (1’333,0) 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 12’690,0 9’420,0 
Витрати на оплату праці 240 6’061,0 6’081,0 
Відрахування на соціальні заходи 250 2’282,0 2316,0 
Амортизація 260 2’606,0 2’275,0 
Інші операційні витрати 270 2776,0 2’537,0 
Разом 280 26’415,0 22’629,0 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ: 

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 103552000 – 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 – – 
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

320 0,00010 – 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

330 – – 

Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 – – 

Керівник 
(підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер 
(підпис) (прізвище) 

Код за ЄДРПОУ         КС 
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Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 4 

КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)   2006      12       31 

Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  заКОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
за рік 2006 р. 

Форма N3 Код за ДКУД 1801004 
 

За звітний період За попередній період 
Стаття Код 

Надходження Видаток Надходження Видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
до оподаткування 

010 126,0 – – 1’333,0 

Коригування на: амортизацію необоротних 
активів 

020 2’606,0 X 2’275,0 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 030 – – – – 
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

040 17,0 _ _ 136,0 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності 

050 – 7’020,0 – 110,0 

Витрати на сплату відсотків 060 636,0 X 516,0 X 
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 
до зміни в чистих оборотних активах 070 – 3’635,0 1’212,0 – 

Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 – 541,0 – 2’265,0 
витрат майбутніх періодів 090 – – – – 
Збільшення (зменшення):  
поточних зобов’язань 

100 – 2’292,0 2’668,0 – 

доходів майбутніх періодів 110 – – – – 
Грошові кошти від операційної діяльності 120 – 6’468,0 1*615,0 – 

Сплачені: відсотки 130 X 645,0 X 516,0 
податки на прибуток 140 X 10,0 X – 

Код за ЄДРПОУ  КС 



 63

 
1 2 3 4 5 6 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 – 7’123,0 1’099,0 – 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 – – – – 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

170 – 7423,0 1’099,0 – 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: фінансових 
інвестицій 

180 – X – X 

необоротних активів 190 10’820,0 X 2’036,0 X 
майнових комплексів 200 – X – X 
Отримані: 
відсотки 

210 6,0 X – X 

дивіденди 220 – X – X 
Інші надходження 230 – X – X 
Придбання: фінансових 
інвестицій 

240 X – X – 

необоротних активів 250 X 1’324,0 X 922,0 
майнових комплексів 260 X – X – 
Інші платежі 270 X – X – 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 9’502,0 – 1114,0 – 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 – – – – 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

300 9’502,0 – 1’114,0 – 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 – X – X 
Отримані позики 320 3’586,0 X 1787,0 X 
Інші надходження 330 – X – X 
Погашення позик 340 X 4’464,0 X 4’402,0 
Сплачені дивіденди 350 X 68,0 X 34,0 
Інші платежі 360 X – X – 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 – 946,0 – 2’649,0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 – – – – 
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності 390 – 946,0 – 2’649,0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 1’433,0 – – 436,0 
Залишок коштів на початок року 410 270,0 X 570,0 X 
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

420 – 17,0 136,0 – 

Залишок коштів на кінець року 430 1’686,0 X 270,0 X 

Керівник 
(підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер 
(підпис) (прізвище) 
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 Додаток 
 до положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 5 
КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)         2006      12       31 
Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  за КОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
за рік 2006 р. 

Форма №4 Код за ДКУД  

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 

Неоплачений
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 010 25’888,0 – – 50’620,0 – -16’547,0 – – 59’961,0 

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 – – – – – – – – – 

Виправлення помилок 030 – – – – – 24,0 – – 24,0 
Інші зміни 040 – – – – – – – – – 
Скоригований залишок 
на початок року 050 25’888,0 – – 50’620,0 – -16’523,0 – – 59’985,0 

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних 
засобів 

060 – – – – – – – – – 

Уцінка основних засобів 070 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 080 – – – – – – – – – 

Уцінка незавершеного 
будівництва 090 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) 

Код за ЄДРПОУ  КС 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
Дооцінка немате-
ріальних активів 100 – – – – – – – – – 

Уцінка немате-
ріальних активів 110 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) 

 120 – – – – – – – – – 
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 130 – – – – – 10,0 – – 10,0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 – – – – – (34,0) – – (34,0) 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 150 – – – – – (–) – – – 

Відрахування до 
резервного капіталу 160 – – – – – (–) – – – 

 170 – – – – – – – – – 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 – – – – – – – – – 

Погашення заборго-
ваності з капіталу 190 – – – – –  – – – 

 200 – – – – – – – – – 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 – – – – – – – – – 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 220 – – – – – – – – – 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 230 (–) – – – – – – – (–) 

Вилучення частки в 
капіталі 240 (–) – – – – – – – (–) 

Зменшення номінальної 
вартості акцій 250 (–) – – – – – – – (–) 

Код за ЄДРПОУ КС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодо-
ваних збитків 

260 – – – – (–) – – – (–) 

Безкоштовно отримані 
активи 270 – – – – – – – – – 

 280 – – – – – – – – – 
Разом змін в капіталі 290 – – – – – -24,0 – – -24,0 

Залишок на кінець року 300 25’888,0 – – 50’620,0 – -16’547,0 – – 59’961,0 

Керівник 
(підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер 
(підпис) (прізвище) 

 

Код за ЄДРПОУ КС 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу від 28.10.2003 N 602) 

КОДИ 
Дата  (рік, місяць, число)         2006      12       31 

Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  за КОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Середньооблікова чисельність працюючих Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за       2006        рік 

Форма №5                 КодзаДКУД  
І. Нематеріальні активи 

Залишок  
на початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка - Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок  

на кінець року Групи 
нематеріальних 

активів 

Код 
рядка 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
зарік 

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості 

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахо-
вано 

амортиза-
ції за рік

Втрати 
від змен-
шення 

корисност
і зарік 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами

010 2398,0 – – – – – – – – – – 2398,0 – 

Права користування 
майном 020 – – – – – – – – – – – – – 

Права на знаки для 
товарів і послуг 030 – – 1,0 – – – – – – – – 1,0 – 

Права на об’єкти 
промислової власності

040 – – – – – – – – – – – – – 

Авторські та суміжні з 
ними права 050 – – – – – – – – – – – – – 

 060 – – – – – – – – – – – – – 
Інші нематеріальні активи 070 5,0 – 1,0 – – – – – – – – 6,0 – 
Разом 080 2403,0 – 2,0 – – – – – – – – 2405,0 – 
Із рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 

Із рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за-рахунок цільових асигнувань (084) 
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 
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II. Основні засоби 

у тому числі Залишок на 
початок року 

Переоцінка  
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло  
за рік Інші зміни зарік Залишок на 

кінець року одержані за фіна-
нсовою орендою

передані в опе-
ративну оренду Групи 

основних 
засобів 

Код 
ряд-
ка 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

Надійшло
за рік первісної 

(переоці-
неної) 
вартості 

зносу

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос 

Нарахо-
вано 
амор-
тизації 
за рік 

Втрати 
від 
змен-
шення 
корис-
ності 

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

зносу

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 57858,0 22142,0 56,0 – – 3820,0 1317,0 1683,0 – – – 54094,0 22508,0 – – 8407,0 3244,0 

Машини та обладнання 130 31760,0 24732,0 80,0 – – 2241,0 1906,0 1013,0 – – – 29599,0 2383,9,0 – – 283,0 266,0 
Транспортні засоби 140 934,0 698,0 60,0 – – 68,0 66,0 73,0 – – – 926,0 705,0 – – – – 
Інструменти, прила- 
ди, інвентар (меблі) 150 4732,0 4367,0 15,0 – – 184,0 176,0 85,0 – – – 4563,0 4276,0 – – – – 

Робоча і продуктивна 
худоба 160 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Багаторічні насадження 170 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інші основні засоби 180 91,0 56,0 12,0 – – 5,0 4,0 9,0 – – – 98,0 61,0 – – – – 
Бібліотечні фонди 190 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 4338,0 3524,0 615,0 – – 182,0 140,0 257,0 – – – 4771,0 3641,0 – – – – 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Природні ресурси 220 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інвентарна тара 230 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Предмети прокату 240 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Разом 260 99713,0 55519,0 838,0 – – 6500,0 3609,0 3120,0 – – – 94051,0 55030,0 – – 8690,0 3510,0 

Із рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 5146,0 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 23,0 
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 189,0 363,0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 88,0 – 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 1062,0 363,0 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 2,0 – 
Формування основного стада 320 – – 
Інші 330 – – 
Разом 340 1341,0 726,0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець рокуНайменування показника Код рядка За рік 
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     
асоційовані підприємства 350 – – – 
дочірні підприємства 360 – – – 
спільну діяльність 370 – – – 
Б. Інші Фінансові інвестиції в:     
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 – – –
акції 390 – – – 
облігації 400 – – – 
інші 410 – – – 
Разом (розд.А + розд.Б) 420 – – – 

 
Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (421) 
за справедливою вартістю (422) 
за амортизованою собівартістю (423) 

Із рядка 220 гр. 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 
за справедливою вартістю (425) 
за амортизованою собівартістю (426) 
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V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 1471,0 439,0 
Операційна курсова різниця 450 3,0 20,0 
Реалізація інших оборотних активів 460 292,0 182,0 
Штрафи, пені, неустойки 470 – 179,0 
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення 480 293,0 408,0 

Інші операційні доходи і витрати 490 5080,0 7228,0 
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X – 
непродуктивні витрати і втрати 492 X – 
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:    

асоційовані підприємства 500 – – 
дочірні підприємства 510 – – 
спільну діяльність 520 – – 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Дивіденди 530 – X 
Проценти 540 X 636,0 
Фінансова оренда активів 550 – – 
Інші фінансові доходи і витрати 560 – – 
Г. Інші доходи і витрати    
Реалізація фінансових інвестицій 570 – – 
Реалізація необоротних активів 580 9880,0 2616,0 
Реалізація майнових комплексів 590 – – 
Неопераційна курсова різниця 600 – – 
Безоплатно одержані активи 610 – X 
Списання необоротних активів 620 X 244,0 
Інші доходи і витрати 630 – – 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами (632)        –         % 
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VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3
Каса 640 1,0 
Поточний рахунок у банку 650 55,0 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 1630,0 
Грошові кошти в дорозі 670 – 
Еквіваленти грошових коштів 680 – 
Разом 690 1686,0 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу     Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 
 

VII. Забезпечення і резерви 
Збільшення за звіт, рік 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року 

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування 

Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці забезпечення

Залишок  
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 720 – – – – – – – 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 730 – – – – – – – 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 740 – – – – – – – 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 – – – – – – – 

 760 – – – – – – – 
 770 – – – – – – – 
Резерв сумнівних боргів 775 – – – – – – – 
Разом 780 – – – – – – – 
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VІІІ. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова вартість  
на кінець року збільшення чистої 

вартості реалізації * уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 1514,0 – – 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 4215,0 – – 

Паливо 820 10,0 – – 

Тара і тарні матеріали 830 3,0 – – 

Будівельні матеріали 840 166,0 – – 

Запасні частини 850 205,0 – – 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 – – – 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 – – – 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 460,0 – – 

Незавершене виробництво 890 3077,0 – – 

Готова продукція 900 8880,0 – – 

Товари 910 21,0 – – 

Разом 920 18551,0 – – 

 
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 
переданих у переробку (922) 
оформлених в заставу (923) 
переданих на комісію (924) 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 
 
 
 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 
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IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками непогашений 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього  
на кінець року до 3 місяців від 3 до 6 

місяців 
від 6  

до 12 місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1938,0 1368,0 524,0 46,0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 14,0 2,0 6,0 6,0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)     121,0 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 

 
 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 4,0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 4,0 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців,  
за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 – 

 
 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 – 
Заборгованість на кінець звітного року:  
валова замовників 1120 – 

валова замовникам 1130 – 

з авансів отриманих 1140 – 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 – 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 1160 – 
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XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 116,0 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 – 
на кінець звітного року 1225 – 
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 – 
на кінець звітного року 1235 – 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 116,0 
утому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 116,0 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 – 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 – 
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 – 
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1251 – 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 – 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 – 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 3120,0 
Використано за рік - усього 1310 3120,0 
в тому числі на:  
будівництво об’єктів 1311 1683,0 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1437,0 
з них машини та обладнання 1313 1013,0 
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 – 
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 – 
 1316 – 
 1317 – 

Керівник 
(підпис) 

Головний бухгалтер 
(підпис)
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Код ЄДРПОУ 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується  
статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень  
тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України  

про адміністративні правопорушення 
 

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість 
Подають: Терміни подання 

Тип респондентів:    суб’єкти господарювання 
– господарські організації 
 
органу державної статистики за 
місцезнаходженням 

На 20-й день 
після звітного 

періоду 

Форма № 1-Б 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
03.07.2006 № 296 

Річна, місячна (І розділ) 
Річна, квартальна (II розділ) 

Поштова 
 
Найменування організації-складача інформації 
Поштова адреса 

Коди організації-складача 

за  
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаціино-
правової форми 
господарювання

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація-складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
22607719 6110100000 32.30.1 30 231 0  

* Тільки для підприємств державного сектору. 
 
 

Розділ І. Фінансові результати 
за січень - рік 2006 року 
 

(тис. грн. з одним десятковим знаком) 
Найменування показників № рядка На кінець звітного періоду

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: 
прибуток 001 126,0 
збиток 002 – 
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики) 003 – 

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з 
попереднім періодом звітного року 
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Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість 
станом на 1 січня 2007 року 

(тис.грн. з одним десятковим знаком) 
Дебіторська Кредиторська 

Поточна 
заборгованість 

Поточна 
заборгованість Найменування показників № 

рядка 
Довго-
строкова 
заборго-
ваність усього з неї 

прострочена

Довго-
строкова 
заборго-
ваність усього з неї 

прострочена
А Б 1 2 3 4 5 6

Усього: (ряд 020+100) 010 – 2’977,0 46,0 – 4’584,0 – 
І. Між підприємствами та уста-
новами в межах України – усього 020 – 2’592,0 46,0 – 3711,0 – 

у тому числі:        
за товари, роботи, послуги 
за чистою реалізаційною 
вартістю 

030 – 1’553,0 46,0 – 301,0 – 

за векселями 040 – – – – - – 
з бюджетом 050 – 1,0 – – 1’451,0 – 
із внутрішніх розрахунків 060 – – – – - – 
зі страхування 070 – – – – 274,0 – 
з оплати праці 080 X X X X 650,0 – 
інша поточна заборгованість 090 – 1’038,0 – – 1’035,0 – 

II.3 суб’єктами господарської 
діяльності інших країн 100 – 385,0 – – 873,0 – 

з неї:        
з країнами СНД 110 – 283,0 – – – – 

з неї:        
Росія 120 – 283,0 – – – – 
Туркменістан 130 – – – – – – 

 
 
Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом 
звітного року 
 

 
 
 
                 2007 року     Керівник 
 
(Виконавець, телефон) Головний бухгалтер 
 



 77

Код ЄДРПОУ  
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Звіт про основні показники діяльності підприємства  
за       2006       рік 

Подають: Терміни подання 
суб’єкти господарювання – 
господарські організації органу 
державної статистики за 
місцезнаходженням 

не пізніше 20 
лютого 

Форма № 1-підприємництво
Затверджено 

Наказ Дёржкомстату України 
20.07.2006 р. № 347 

Річна 
Поштова 

Найменування організації-складача інформації 
Поштова 
юридична адреса  
фактична адреса  

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація-складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 0  

* Тільки для підприємств державного сектору 
Господарська діяльність здійснювалась протягом  місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100) 

Розділ 1. Демографія підприємства 
При заповненні даного розділу необхідно відмітити запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій.які 
відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що 
відбулась. Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві            протягом звітного року: 

Створення підприємства відбулось шляхом: Код зміни Дата події  
число місяць рік 

утворення нового підприємства  111   
злиття підприємств в одне 112   
поділу підприємства на декілька 113   
виділу у нове 114   
інший (вкажіть який): 115   

Структурні зміни на підприємстві: Код зміни Дата події  
число місяць рік

приєднання підприємств (суб’єктів господарювання) в одне із збереженням звітуючого 121   
приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній 122   
виділ підприємств 123   
часткове зменшення активів шляхом їх передачі, продажу 124   
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі 125   
взято в оренду основні засоби іншого підприємства 126   
передано в оренду основні засоби свого підприємства 127   
перетворення (зміна організаційно-правової форми) 128   
поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства 129   
інший (вкажіть який): 130   

Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни Дата події  
число місяць рік 

злиття підприємств (суб’єктів господарювання) в одне та приєднання підприємств 
(суб’єктів господарювання) 131   

приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній 132   
поділу підприємства на декілька 133   
тимчасового призупинення виробництва 134   
повної ліквідації підприємства 135   
підприємство в процесі ліквідації 136   
перетворення (реорганізації) 137   
інший (вкажіть який): 138   
 Код зміни 
На підприємстві не було жодного випадку із вказаних вище (закресліть клітинку) 199  
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Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача  

Розділи 2-6 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць, наведених у розділі 7. 

Розділ 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт.послуг), кількості працівників, операційних 
витрат з реалізованої продукції (робіт.послуг) за видами економічної діяльності 

2.1. 

 

Код виду 
економічної 
діяльності 
за КВЕД 

Обсяг реалізо-
ваної продукції, 
робіт, послуг (без
ПДВ, акцизу), 
тис.грн. з одним 
десятковим 
знаком 

з нього обсяг 
продукції, 

(робіт, послуг), 
виконаний під-
рядником на 

умовах підряду 
тис. грн з одним 
десятковим 
знаком 

Середня 
кількість 

працівників 
(включаючи 
штатних та 
позаштатних 
працівників), 

осіб 

А Б 1 2 3 
Всього по підприємству 200 19-165,0 – 1’025

у тому числі 
за видами економічної діяльності 1):     

Виробництво апаратури для приймання, 
запису та відтворення звуку і зображення 32.30.1 19’165,0 – Г025 

 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 – – –
 
Довідково: 
Продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства,  
тис. грн. з одним десятковим знаком (250) – 
у тому числі: 
- продукція добувної промисловості (251) – 

- продукція переробної промисловості (252) – 
- продукція будівництва (253) – 
- продукція інших видів діяльності (254) – 

1) За переліком, визначеним органами державної статистики.
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Стор. З ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача  

2.2 
у тому числі за складовими: 

 

Код виду 
економі-
чної 

діяльно-
сті за 
КВЕД 

Операційні 
витрати з 

реалізованої 
продукції, 

робіт, послуг,
тис. грн. з 
одним 

десятковим 
знаком  

(сума граф 
5,6,8,9,11,12)

Матеріальні 
витрати (за 
вирахува-
нням 

вартості 
зворотних 
відходів) 

Вартість товарів 
та послуг, 

придбаних для 
перепродажу та 
реалізованих без 
додаткової об-
робки на даному 
підприємстві 

з неї: 
вартість
послуг 

Аморти
зація 

Витрати –
на оплату
праці 

з них: на навчальні 
відпустки, у зв’язку
з реорганізацією та 

скороченням 
штатів, доплати в 

разі втрати 
працездатності в 
разі тимчасової 

втрати 
працездатності 

Відраху-
вання 
на 

соціальні 
заходи 

Інші 
операційні 
витрати 

А Б 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всього по підприємству 200 26’415,0 12’690,0 – – 2’606,0 6’061,0 – 2’282,0 2776,0 
у тому числі за видами 
економічної діяльності 1):           

Виробництво апаратури для 
приймання, запису та відтво-
рення звуку і зображення 

32.30.1 26’415,0 12’690,0 – – 2’606,0 6’061,0 – 2’282,0 2776,0 

  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 

– – – – – – – – –
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 

– – – – – – – – –
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
  – – – – – – – – – 
 
1) За переліком, визначеним органами державної статистики. 
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Стор. 4 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача  

Розділ 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) 
(тис.грн. з одним десятковим знаком) 

 Код рядка Фактично за 
рік 

А Б 1 
Із гр. 5 ряд. 200 розділу 2.2     – витрати на енергію (тепло-, електроенергію) 260 1’140.0 
у тому числі витрати на електроенергію по основному виду економічної діяльності на рівні розділу КВЕД 261 – 
– витрати на паливо 262 377,0 
Із гр. 12 ряд. 200 розділу 2.2      – витрати на відрядження 310 183,0 
з них добові 315 68,0 
– оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами  
(включаючи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) 320. – 

– орендна плата 330 56,0 
з неї плата за землю 335 56,0 
– податки, збори (обов’язкові платежі) 340 102,0

 

Довідково по роботах (послугах), що виконувались на умовах підряду із давальницької сировини 
Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах 
(включаючи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм 
давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку) (349)  

Так  Ні 
 

заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь «Так»
 

Код рядка 

Фактично за 
рік, тис. грн. з 
одним десят-
ковим знаком 

А Б 1 
Із гр. 5 ряд. 200 розділу 2.2 
– вартість сировини, переробку якої здійснило стороннє підприємство (включаючи фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах

350 – 

- оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (включаючи фізичних осіб - суб’єктів 
підприємницької діяльності) на давальницьких умовах 360 – 

Із гр. 2 ряд. 200 розділу 2.1 
– обсяг продукції (робіт, послуг), виготовленої на сторонніх підприємствах (включаючи фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини і реалізованої без 
додаткової обробки на даному підприємстві  (ряд. 370 + 375 + 380) 

365 – 

у тому числі:  
– продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, Д, Є за КВЕД) 370 – 

– продукція будівництва 375 – 
– інших видів економічної діяльності 380 – 
Підприємство виготовляло продукцію (виконувало роботу, надавало послуги) на умовах надання йому 
давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку) (389) Так  Ні  

заповнюють підприємства -виробники, які вказали відповідь «Так»
 

Код  
ряд. 

Фактично за 
рік, тис. грн. з 
одним десят-
ковим знаком

А Б 1
Вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство (ряд. 391+392) 390 – 
у тому числі: 
– вітчизняна сировина (яка надійшла від вітчизняного замовника) 391 – 

– імпортна сировина (яка надійшла від закордонного замовника) 392 – 
Із гр. 1 ряд. 200 розділу 2.1 
– обсяг робіт (послуг), виконаних із давальницької сировини (ряд. 394 + 395 + 396) 393 – 

у тому числі:  
– продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, Д, Е за КВЕД) 394 – 

– продукція будівництва 395 – 
– інших видів економічної діяльності 396 – 
 Код 

рядка 
Надходження 
фактично за рік 

А Б 1 
Довідково: 
Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (включаючи тварин на 
вирощуванні і відгодівлі) 

470 13’025,0 

з них: – енергії 475 1140,0 
– палива 476 377,0 

Вартість придбаних товарів (послуг) для подальшого перепродажу 480 – 
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Стор. 5 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача  

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці 
 Код 

рядка 
Всього по 

підприємству
А Б 1 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 510 1’019
Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за цивільно-правовими 
договорами та зовнішні сумісники), осіб 520 6 
Кількість неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх 
сімей), осіб 530 – 
Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин 535 1’111’021
Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу  
(дня, тижня), осіб 540 353 

Фонд оплати праці - всього, тис. грн. з одним десятковим знаком 560 6’211,0
з них: 
– позаштатних працівників (врахованих у рядку 520) 570 23,0 

 

Розділ 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році 
Здійснювались у звітному році валові капітальні інвестиції 
(закресліть відповідну клітинку)                                                       (600) Так X Ні 

 

заповнюють підприємства, які вказали відповідь "Так" 
 

Код 
рядка 

Всього по підп-
риємству, тис. 
грн. з одним де-
сятковим знаком

А Б 1 
Валові капітальні інвестиції - всього (ряд.620 + ряд.670) 610 247,0 
у тому числі: 
інвестиції в матеріальні активи (ряд.630+650+660) 620 247,0 

у тому числі: 
– на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати 
на поліпшення земель, багаторічні насадження) 

630 159,0 

– на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів 650 – 

– на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
(включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, 
приладів та інвентарю, формування основного стада) 

660 88,0 

інвестиції в нематеріальні активи 670 –
 
Вибуття основного капіталу 685 – 
Довідково: 
Чи залучено до Вашого підприємства іноземні інвестиції, що призводить до 
виникнення зобов’язань перед нерезидентами? (закресліть відповідну клітинку)     (699) Так  Ні Х 

Розділ 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію 
(включаючи поточні витрати та валові капітальні  
інвестиції, тис. грн. з одним десятковим знаком) 

 Код 
рядка 

Фактично за 
рік 

А Б 1 
Витрати на технологічні інновації 710 -
Витрати на інформатизацію – всього (ряд. 730+740+750) 720 153,0
у тому числі: 
витрати на програмне забезпечення 730 10,0 

витрати на обчислювальну техніку 740 93,0 
витрати на оплату послуг сторонніх підприємств (включаючи фізичних осіб-суб’єктів 
підприємницької діяльності) у сфері інформатизації 750 50,0 
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Стор. 6 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача  

 
Розділ 7. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік 

Місцевою одиницею є підрозділ (або частина) підприємства (філія, представництво, відділення та інші), який розташований на відокремленій території та 
займається одним або декількома видами діяльності. 
№  
п/п 

Назва та повна адреса місцевої одиниці 

Код 
території за 
КОАТУУ 

місцезнаход-
ження 

Для 
юридичних та 
неюридичних 

осіб – 
ідентифіка-
ційний код 
ЄДРПОУ 

Код виду 
діяльності 
за КВЕД 

Обсяг реалі-
зованої продук-
ції, робіт, послуг, 

(без ПДВ. ак-
цизу), тис. грн. з 

одним 
десятковим 
знаком 1) 

Середня 
кількість 

працівників
(включаючи
штатних та 
позаштатних
працівни-
ків), осіб 

Фонд оплати 
праці – 
всього 

тис. грн. з 
одним десят-

ковим 
знаком 

Валові капі-
тальні інвес-
тиції, здійс-
нені у звіт-
ному році, 
тис. грн. з 

одним десят-
ковим знаком 

А Б В Д Е 1 2 3 4 
1. Всього по місцевій одиниці  – 11 66.0 – 
 у тому числі за видами  

економічної діяльності 2)       – 

  6125284901 25748627  – 11 66,0 – 
1.2.   – – – – 
1.3.   – – – – 
1.4.   – – – – 
1.5.   – – – – 
2. Всього по місцевій одиниці    – 9 29.0 – 
 у тому числі за видами  

економічної діяльності 2) 6122610100 25747119   9 29,0 – 

2.1.    
2.2.   – – – – 
2.3.   – – – – 
2.4.   – – – – 
2.5.   – – – – 
3. Всього по місцевій одиниці  – – – – 
 у тому числі за видами  

економічної діяльності 2)        

3.1.   – – – – 
3.2.   – – – – 
3.3.   – – – – 
3.4.   – – – – 
3.5.   – – – – 
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Стор. 7 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Продовження розділу 7 

№ 
п/п 

Назва та повна адреса  
місцевої одиниці 

Код території  
за КОАТУУ 
місцезнаход-

ження 

Для юридичних та 
неюридичних осіб 
– ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ 

Код виду 
діяльності
за КВЕД 

Обсяг реалізованої 
продукції, робіт, 
послуг, (без ПДВ. 
акцизу), тис. грн. з 
одним десятковим 

знаком 1) 

Середня кількість 
працівників 
(включаючи 
штатних та 
позаштатних 

працівників), осіб

Фонд оплати 
праці – всього 
тис. грн. з 

одним десят-
ковим знаком 

Валові капітальні 
інвестиції, здійс-
нені у звітному 
році, тис.грн. з 
одним десят-
ковим знаком 

А Б В Д Е 1 2 3 4 
4 – – – – 

4.1. у тому числі за видами  
економічної діяльності 2)    – – – – 

4.2. – – – – 
4.3. – – – – 
4.4. – – – – 
4.5. – – – – 
5. Всього по місцевій одиниці – – – – 

5.1. у тому числі за видами  
економічної діяльності 2)    – – – – 

5.2. – – – – 
5.3. – – – – 
5.4. – – – – 
5.5. – – – – 
6. Всього по місцевій одиниці – – – – 

6.1. у тому числі за видами  
економічної діяльності 2)    – – – – 

6.2. – – – – 
6.3. – – – – 
6.4. – – – – 
6.5. – – – – 

 
1) Для місцевих одиниць, що виробляють продукцію (роботи, послуги) для виробничих потреб інших місцевих одиниць даного підприємства показник не заповнюється 
2) За переліками, визначеними органами державної статистики. 
 
Вкажіть, будь паска, скільки часу (днів, годині Ви витратили  
на заповнення даної статистичної звітності                                                 (999) днів годин 

 
 
Виконавець (підпис, П.І.Б., телефон) 30 січня 2007 р. 
Керівник (підпис, П.І.Б.) Головний бухгалтер (підпис, П.І.Б.) 
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КодЄДРПОУ 
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
"Про державну статистику" 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Звіт з праці 
за січень–грудень 2006 року 

Подають: Терміни
підприємства, установи, організації, їх 
структурні підрозділи, визначені за 
переліком органів державної статистики – 
органу державної статистики за місцем 

не пізніше  
7-го числа після 
звітного періоду

Форма N 1-ПВ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
12.08.2005 р. N236 

Термінова – квартальна 
 

Найменування організації-скпадача інформації
Поштова адреса  

Коди організації-складача 
за ЄДРПОУ території 

(КОАТУУ) 
виду 

економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, якому 
підпорядкована організація-
складач інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 0 

* Тільки для підприємств державного сектору. 
Розділ І. Склад фонду оплати праці та інші виплати 

 

Назва показників Код 
рядка 

За період з початку 
року, тис. грн. 

А Б 1
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд. 4020+4030+4080) 4010 6’188 
у тому числі 
Фонд основної заробітної плати 4020 4’815 

Фонд додаткової заробітної плати, всього 4030 1’237 
з нього: 
– надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 86 

– премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 4050 – 
– виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства:  
у зв’язку з порушенням термінів її виплати 4060 – 

внаслідок зростання споживчих цін 4070 162 
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 136 
з них: 
– матеріальна допомога 4090 – 

– соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 4100 136 
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 4110 800 
з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпусток 4111 643 

Рядки 4120 - 4150 заповнюються у звіті за січень - грудень 
Натуральна оплата праці,нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам 
(із ряд.4010) 4120 – 

2. Виплати, що не входять до фонду оплати праці: 
Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій,внесків та договорів оренди земельних  
ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):  
– штатним працівникам облікового складу 

4130 – 

– особам, які не перебувають в обліковому складі 4140 – 
Нараховано виплат працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  
зумовленими народженням та похованням 

4144 324 

з них: 
– оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 4145 100 

3. Реалізовано продукції та послуг
Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок 
нарахованої заробітної плати (п.п. 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати) 4150 26 

Примітка: Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники – з 
одним десятковим знаком.. 
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Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників 
(за період з початку року) 

Назва показників Код 
рядка 

Середньо- 
облікова 

кількість, осіб 

Фонди оплати 
праці, 
тис. грн. 

Відпрацьовано 
людино-годин 

А Б 1 2 3
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 

– жінки 7010 512 2’843 648’375
– працівники, оплата праці яких фінансується 
за рахунок коштів державного та місцевого 
бюджету (по статті бюджети, класифік. 1111) 

7020 – – X 

Працівники, які не перебувають в обліковому складі(позаштатні): 
зовнішні сумісники 7030 4 10 
працюючі за цивільно-правовими 
договорами (трудовими угодами) 7040 2 13 X 

 7050 – – –
Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати  

за            р. 
(заповнюється за останній місяць кварталу- березень, червень, вересень, грудень) 

Назва показників Код рядка Фактично, осіб
А Б 1

Кількість штатних працівників, яким нарахована заробітна плата за місяць,  
всього (сума ряд. 8020-8120) 8010 765 

у тому числі у розмірі: 
до       400,00 

8020 39 

від       400,01             до       505,00 8030 89
від       505,01             до       600,00 8040 93
від       600,01             до       700,00 8050 105
від       700,01            до      800,00 8060 65
від       800,01             до       1’000,00 8070 149
від       1’000,01          до       1’250,00 8080 83
від       1’250,01          до       1’500,00 8090 49
від       1’500,01          до      2’000,00 8100 68
від       2’000,01          до       5’000,00 8110 20
понад       5’000,00 8120 5
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць (із рядка 8010) 8160 318 
із них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної 8170 4 
Довідково.     Облікова кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено 
тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законодавством для працездатної особи 

8180 128 

 8190 

Розділ IV. Рух робочої сили 
За період з початку рокуНазва показників Код 

рядка Всього, осіб з них жінки 
А Б 1 2 

Прийнято працівників 5010 23 10 
з них: 
на новостворені робочі місця 5015 – X 

Вибуло працівників, усього 5020 134 68 
з них: 
з причин скорочення штатів 

5030 33 23 

за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової 
дисципліни, невідповідність займаній посаді 5040 101 

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду 5050 1’003 
Кількість вакансій на кінець звітного періоду 5061 4 

X 

13 лютого 2007 р. 
Керівник  

(підпис) (П. і. Б.) 
Головний бухгалтер  

(підпис) (П. і. Б.) 
Виконавець                      

(підпис) (П. і. Б.)                                                            номер телефону 
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Код ЄДРПОУ  
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
"Про державну статистику" 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень  
тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

Звіт з праці 
за січень – грудень 2006 року 

Подають Терміни подання 
підприємства, установи, організації, їх структурні 
підрозділи, визначені за переліком органів 
державної статистики – органу державної 
статистики за місцем знаходження 

не пізніше 7-го числа 
після звітного періоду

Форма N 1-ПВ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держкомстату України 
від 11.08.2004 р. N472  
Термінова – місячна 

 

Найменування організації-складача інформації 
Поштова адреса 
Коди організації-складача 
за ЄДРПОУ території 

(КОАТУУ) 
виду 

економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, якому 
підпорядкована організація-
складач інформації (КОДУ)*

 

1 2 3 4 5 6 7 
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 0  

* Тільки для підприємств державного сектору. 

Розділ І. Кількість працівників та фонд оплати праці 

Назва показників Код 
рядка 

За звітний 
місяць 

За період з початку 
року 

А Б 1 2
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті 
повної зайнятості, осіб 1010 805 646 

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. 1020 795 6’211 
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з 
фонду оплати праці усіх працівників, тис. грн. 1030 93 642 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 970 1’019 
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата 
штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності) 
всього, людино-годин 

1050 134719 1’282’202 

з нього відпрацьовано 1060 128’268 1’111’021 
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 1070 792 6’ 188 
 1080 – –
 1090 – –

Примітки:  1. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в 
цілих одиницях, вартісні показники – з одним десятковим знаком. 

2. Склад фонду оплати праці визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, 
затвердженої наказом Держкомстату N 5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Мін’юсті 27.01.2004 
за N 114/8713. 
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Розділ II. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі  
та допомогах із соціального страхування 

 
на 1 січня_________________________2007 ____року 

(назва місяця, наступного після звітного періоду) 
 

3 неї за рахунок бюджетних 
коштів (по статтях бюджетної 

класифікації 1111,1341)Назва показників Код 
рядка Всього

всього із гр.2 місцевий 
бюджет 

А Б 1 2 3 
1. Сума заборгованості із виплати заробітної плати 
всього, тис. грн. 2010 – – – 

з неї - утворена у попередні роки 2020 – – – 
Сума заборгованості із виплати заробітної плати 
штатним працівникам, тис. грн.   (із ряд.2010) 2030 – 

Облікова кількість штатних працівників, яким 
своєчасно не виплачена заробітна плата всього, осіб 2040 – 

у тому числі за терміном утворення: до трьох місяців 2050 – 

від трьох до шести місяців 2060 – 
понад шість місяців 2070 – 
Виплачено у звітному році в рахунок погашення 
заборгованості за попередні роки, тис. грн. 2080 – 

2. Сума заборгованості з оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності, що здійснюється за 
рахунок коштів підприємства, тис. грн. 

2090 – 

Сума заборгованості працівникам по допомогах та 
інших виплатах, що здійснюються за рахунок коштів 
Фонду державного соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, тис. грн. 

2100 – 

Сума заборгованості потерпілим від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності, за ра-
хунок коштів підприємства, тис. грн. 

2110 – 

3. Сума заборгованості з компенсаційних виплат 
працівникам, які постраждали внаслідок Чорноби-
льської катастрофи, тис. грн. (із ряд. 2010 гр. 2) 

2120 – 

X 

 2130 – - -
 
13 лютого 2007 р. 

Керівник  
(підпис) (П. і. Б.) 

Головний бухгалтер  
(підпис) (П. і. Б.) 

Виконавець                      
(підпис) (П. і. Б.)                                                            номер телефону 
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Код ЄДРПОУ 
 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
"Про державну статистику" 

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних 
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 

ЗВІТ  
ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

за січень-грудень 2006 р. 
 

Подають: Терміни подання: 
господарські організації, їх філії, представництва, 
інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий 
баланс, установи, заклади, органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування 
 
органу державної статистики за місцезнаходженням

за І квартал, І 
півріччя, 9 місяців – 
не пізніше 25 числа 

після звітного 
періоду, за рік – не 
пізніше 20 лютого 

Форма N 2-інвєстиції 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
26.06.2006 №279 

 
квартальна  
термінова 

 
Найменування організації-складача інформації 
Поштова адреса 

Коди організації-складача 
за ЄДРПОУ території 

(КОАТУУ) 
виду 

економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової 

форми госпо-
дарювання 
(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація-складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 0 

 
* Тільки для підприємств державного сектору. 
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1. Капітальні інвестиції 
(у фактичних цінах.тис.грн.) 
Освоєно (використано) 

Найменування № 
рядка за період з 

початку року 

за відповідний 
період минулого 

року 
А Б 1 2 

Капітальні інвестиції – усього (111 + 114+115+117+118) 110 247 503 
у тому числі: інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) –
(112+113) 111 88 112 

з них: у капітальне будівництво 112 – 
у придбання машин та обладнання (без здійснення будівництва) 113 88 

 

витрати на інші необоротні матеріальні активи 114 – – 
з них:    
на придбання земельних ділянок 124 – – 
витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 115 159 391 
з них: 
будівель і споруд 116 80 130 

інвестиції в нематеріальні активи 117 – – 
витрати на формування основного стада 118 – – 
3 рядка 110: сума податку на додану вартість 119 17  

витрати на охорону навколишнього природного середовища і 
раціональне використання природних ресурсів 125 – – 

3 рядка 111 витрати на здійснення будівельних та монтажних робіт 120 – 61 

з них: господарським способом 121 – 61 
витрати на придбання машин та обладнання, які були в 
користуванні в інших організаціях 122 – 

3 рядка 117: витрати на придбання (створення) засобів програмного 
забезпечення 126 – 

витрати, пов’язані з придбанням нематеріальних активів  127 – 

3 рядка 120: витрати на здійснення робіт із монтажу обладнання 123 – 

 

Крім того, 
капітальні інвестиції на придбання будівель.споруд, їх 
окремих частин (в т.ч. квартир) та об’єктів незавершеного 
будівництва 

128 – – 

 



 90

2. Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів 
(у фактичних цінах.тис. грн.) 

Найменування № 
рядка 

Освоєно за період з 
початку року 

А Б 1 
Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів:  
житлові будівлі 201 – 

будівлі (крім житлових) і споруди 204 – 
машини, обладнання, інструмент, інвентар  
(без обладнання, що включене у ряд. 201, 204) 209 88 

у тому числі:  
електричне та електронне устаткування 216 – 

транспортні засоби 210 – 
інші основні засоби 211 – 

3 рядків 201 та 204:   
вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та споруд 215 – 
 

3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
(у фактичних цінах, тис.грн.) 

Освоєно за період з початку року 

Найменування № 
рядка усього 

у тому числі 
інвестицій в 

основний капітал 

3 НИХ 
на житлове 
будівництво

А Б 1 2 3 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування: кошти 
Державного бюджету 310 – – – 

кошти місцевих бюджетів (міста, району, області та ін.) 320 – – – 
власні кошти підприємств та організацій 330 247 88 – 
з них: амортизаційні відрахування 343 – – – 
кредити банків та інші позики 331 – – – 
з них: кредити іноземних банків 342 – – – 
іпотечне кредитування 344 – – – 
з нього: іпотечне кредитування населення на 
будівництво власних квартир 345 – – – 

кошти іноземних інвесторів 332 – – – 
кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів 333 – – – 
кошти населення на будівництво власних квартир 340 – – – 
інші джерела фінансування 341 – – – 
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4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 
(у фактичних цінах, тис. грн.) 

Освоєно за період з початку року 
з них 

Найменування 

Код виду 
економічної 
діяльності  
за КВЕД 

усього 
витрати на 
будівельні і 
монтажні 
роботи 

вартість машин, 
обладнання, 
інструменту, 
інвентарю 

3 графи 1– 
за рахунок 
коштів 

державного 
бюджету 

А В 1 2 3 4 
Інвестиції в основний 
капітал за видами 
економічної діяльності * 

 88 – 88 – 

 32.30.1 88 – 88 – 
 
* Заповнюється згідно з Додатком 1 до Інструкції. 
 
 
30 січня 2007 р.  Керівник  
 
                  прізвище та N телефону виконавця Головний бухгалтер 
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Код ЄДРПОУ 
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,  
яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 
Звіт про наявніть та рух основних засобів,  

амортизацію (знос) за 2006 рік 
 

Подають: Терміни подання 
– господарські організації - зведений звіт та звіти по кожному з 
відокремлених підрозділів, що не виділені на окремий баланс та 
розташовані в іншій області, районі, місті; 
– філії, представництва, інші відокремлені від господарських 
організацій підрозділи, що виділені на окремий баланс та 
розташовані в іншій області, районі, місті; 
– органи державної влади та місцевого самоврядування  
 
органу державної статистики за місцезнаходженням 

до 20 лютого 
після звітного року 

Форма №11-03 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 

01.08.2006р. №371 
Річна 

Поштова 

 
Найменування організації-складача інформації
Поштова адреса

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ території  
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно - 
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація-складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 0  

 
* Тільки для підприємств державного сектору. 
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І. Наявність та рух основних засобів 
(тис. грн. з одним десятковим знаком) 

Наявність на початок 
2006    року (первісна/ 
переоцінена/ вартість) 

Надійшло у 
звітному році 

Вибуло у звітному 
році 

Наявність за 
відрахуванням зносу 
(залишкова вартість)

Види економічної 
діяльності 

Код 
(розподілу, 
групи, 
підкласу) 
згідно з 
КВЕД 

№ 
рядка 

без ураху-
вання індек-
сації та 

переоцінки 
звітного 
року 

з урахуван-
ням індек-
сації та 

переоцінки
звітного 
року 

усього

у т. ч.  
введено в 
дію нових 
основних 
засобів 

усього 

у т.ч. 
ліквідовано
основних 
засобів 

Наявність 
на кінець 
2006 року на початок 

2006 року
на кінець 
2006 року

Амортизація 
(знос) 

основних 
засобів на 

рік 

Вартість 
основних 
засобі, на 

які 
повністю 
нараховано 
амортизацію 

(знос) 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Усього  100 99713,0 99713,0 838,0 704,0 6’500,0 1’687,0 94’051,0 44’170,0 39’021,0 3’120,0 5’146,0 
Основні засоби за 
видами економічної 
діяльності: 

             

Виробництво 
апаратури для 
приймання, запису та 
відтворення звуку і 
зображення 

32.30.1  96’042,0 96’042,0 838,0 704,0 6’500,0 1’687,0 90’380,0 41’857,0 36’819,0 3’009,0 5’146,0 

Операції з власним 
нерухомим майном 70.1  3’452,0 3’452,0 – – – – 3’452,0 2’215,0 2’106,0 109,0 – 

Діяльнеть у сфері 
культури та спорту, 
відпочинку та розваг 

92  219,0 219,0 – – – – 219,0 98,0 96,0 2,0 – 

Із рядка 100: 
Основні засоби основ-
ного виду економічної 
діяльності 

 140 96’042,0 96’042,0 838,0 704,0 6’498,0 1’687.0 90’382,0 41’857,0 36’821,0 3’009,0 5’146,0 

Робоча і продуктивна 
худоба  150 – – – – – – – – – – X 

Вартість земельних 
ділянок  160 – – – X – X – – – X X 

Вартість житлових 
будівель  170 – – – – – – – – – – – 
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II.Склад основних засобів підприємства 
(тис. грн. з одним десятковим знаком) 

Найменування показника № рядка Наявність на кінець року 
 
 

 
 Усього у т.ч. за основним видом 

діяльності 
А Б 1 2 

Усього      (сума рядків 202 – 217) 201 94’051,0 90’382,0 
Земельні ділянки 202 – – 
Капітальні витрати на поліпшення земель 203 – – 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 204 54’094,0 50’423,0 
Машини та обладнання 205 29’599,0 29’601,0 
Транспортні засоби 206 926,0 926,0 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 207 4’563,0 4’563,0 
Робоча і продуктивна худоба 208 – – 
Багаторічні насадження 209 – – 
Інші основні засоби 210 98,0 98,0 
Бібліотечні фонди 211 – – 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 212 4771,0 4771,0 
Тимчасові (нетитульні) споруди 213 – – 
Природні ресурси 214 – – 
Інвентарна тара 215 – – 
Предмети прокату 216 – – 
Інші необоротні матеріальні активи 217 – – 

    
Довідка:    
Незавершені капітальні інвестиції 301 – – 

 

13 лютого 2007 року Керівник 

______________________________  Головний бухгалтер 
(прізвище і № телефону виконавця) 
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Підприємство: Додаток №3 
Форма власності: 
Вид діяльності: 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКАХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
станом на1 січня 2007 р.  
І. Платежі до бюджету 

Заборгованість на початок  
звітного періоду 

Заборгованість на кінець  
звітного періоду 

По Дебету По Кредиту По Дебету По Кредиту Назва показника Код 
ряд. 

 Всього В т.ч. недоїмка

Належить 
по 

розрахунку

Фактично 
внесено 

Списано 
боргів 

Реструкту-
ризовано 
боргів 

 Всього В т.ч. недоїмка 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всього до бюджету (600-650) 690 1 464 – 3’202 2’215 – – 1 1’451 – 
В т.ч. Акцизний збір 600 – – – – – – – – – – 
ПДВ (позитивне значення) 610 – 413 – 2’306 1469 – – – 1’250 – 
ПДВ (від’ємне значення) 611 – – – – – – – – – – 
Фонд ЧАЕС 620 – – – – – – – – – – 
Рентні платежі 630 – – – – – – – – – – 
Єдиний податок 635 – – – – – – – – – – 
Ресурсні платежі 640 1 2 – 82 82 – – 1 2 – 
В т.ч. 
Податок на землю 641 1 – – 70 70 – – 1 – – 

Плата за воду 642 – 2 – 8 9 – – – 1 – 
Плата за використання 
природних ресурсів 643 – – – – – – – – – – 

Плата за забруднення навко-
лишнього природного 
середовища 

644 – – – 4 3 – – – 1 – 

Інші податки і платежі 650 – 49 – 814 664 – – – 199 – 
В т.ч. 
Податок на прибуток 651 – _ – 116 10 – – – 106 – 

Податковий прибуток з 
громадян 652 – 42 – 656 611 – – – 87 – 

Місцеві податки та збори 653 – 7 – 42 43 – – – 6 – 
Відрахування на геолого-
розвідувальні роботи 654 – – – – " – – – – – 

Штрафи, пені, неустойки 655 – – – 5 5 – – – – – 
Довідково: відстрочені платежі 
до бюджету 660 – – – – – – – – – – 

До позабюджетних платежів 680 – – – – – – – – – – 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Внески в інноваційний фонд 682 – – – – – – – – – – 
На утримання автомобільних доріг 683 – – – – – – – – – – 
Штрафи, пені, неустойки 684 – – – – – – – – –  
Інші 685 – – – – – – – – – – 
Довідково: відстрочені платежі до 
позабюджетних фондів 790 – – – – – – – – – – 

До Пенсійного Фонду 800 – 335 – 2’162 2’250 – – – 247 – 
Фонд соціального страхування 808 13 – – 259 244 – – – 2 – 
Інші фонди соціального страхування 809 – 20 – 117 123 – – – 14 – 
Фонд сприяння зайнятості населення 810 – 19 – 110 118 – – – 11 – 
Довідково: відстрочені платежі до 
Пенсійного фонду 811 – – – – – – – – – – 

По заробітній платі 820 – 957 – 6’651 6’958 – – – 650 – 
Частина прибутку (доходу) до 
Державного бюджету України 830 – – – – – – – – – – 

II. Витрати на утримання соціальної сфери з початку року 
Фактичні витрати за звітний період 

В т.ч. за рахунок Назва показника Код 
ряд. Кошторис на рік Всього 

прибутку бюджету ФСК Інші 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Утримання житлово-комунального 
господарства 700 408 408 115 – – 293 

Утримання дитячих дошкільних закладів 710 – – – – – – 
Утримання шкіл 720 – – – – – – 
Утримання спортивних стадіонів 730 – – – – – – 
Утримання басейнів 740 – – – – – – 
Оздоровчі підприємства: всього 750 200 200 141 – – 59 

В т.ч. лікарні 751 – – – – – – 
Поліклініки 752 – – – – – – 
Медпункти 753 46 46 46 – – – 
Бази відпочинку 754 154 154 95 – – 59 
профілакторії 755 – – – – – – 
табори відпочинку 756 – – – – – – 

Громадське харчування 760 – – – – – – 
Інші 770 29 29 29 – – – 
Всього 780 637 637 285 – – 352 
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III. Використання прибутку і амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код ряд. Звітний період Відповідний період 
минулого року 

1 2 3 4 
1. Використання прибутку: 790 – – 

Платежі в бюджет 900 – – 
На розвиток виробництва 910 – – 
На соціальну сферу 920 – – 
На матеріальне заохочування 930 – – 
На збільшення статутного фонду 940 – – 
В резервний фонд 950 – – 
На виплату дівідендів 960 – – 
На виплату частини чистого прибутку до загального фонду держбюджету України 961 – – 
Інші цілі 970 – – 

2. Використання амортизаційних відрахувань 980 – – 
На поточний ремонт основних фондів 981 – – 
На капітальний ремонт основних фондів 982 – – 
На технічне переозброєння 983 – – 

IV. ДОВІДКA  
Про наявність залежалих виробничих запасів і затрат, які тривалий час знаходяться на складах  

і не можуть бути використані у виробничому процесі. 
За звітний період 

Назва показника Код ряд. Залишок на 
початок звіту нараховано витрачено 

Залишок на 
кінець звіту 

В т.ч. затрат пов’язаних з 
конверсією військового 

виробництва 
1 2 3 4 5 6 7 

Виробничі запаси 996 – – – – – 
Малоцінні та швидкознош.предм. 997 – – – – – 
Незавершене виробництво 998 – – – – – 
Готова продукція 999 – – – – – 
Всього 1000 – – – – – 

(прізвище, підпис) 

(прізвище, підпис) 

Начальник фінансового відділу  (прізвище, підпис) 
30 січня 2007 р. 
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Підприємство: ФОРМА ЗВ 
Форма власності:  
Вид діяльності: 

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську 
діяльність підприємства (організації)  

за Рік 2006 р. 
 

Фактично 
Назва показника № 

п/п 
Од. 

виміру звітний 
період 

За відповідний період 
минулого року 

1 2 3 4 5 
І. Продукція 

Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) 
в оптових цінах підприємств без ПДВ, акцизного збору: 

 тис. 
грн   

у діючих цінах 1. -"- 18’587 23’235 
у порівняних цінах 2. -"- 18726 24’391 
Фінансові результати від операційної діяльності 3. -"- -6’258 -927 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування 4. -"- 126 -1’333 
Чистий прибуток (+), збиток (-) 5. -"- 10 -1’333 
Затрати на виробництво в діючих цінах 6. -"- 26’415 22629 
в т.ч. на оплату праці 6.1. -"- 6’061 6’081 
амортизаційні відрахування 6.2. -"- 2’606 2’275 
собівартість виробленої продукції 6.3. -"- 27’156 23’840 
Виручка від реалізації без ПДВ - всього 7. -"- 19’165 20’ 145 
в т.ч. по бартеру 7.1. -"- – – 
Із загальної виручки: Виручка від реалізації в країни СНД і 
Балтії 8. -"- 256 – 
в т.ч. по бартеру 8.1. -"- – – 
Виручка від реалізації в інші країни 9. -"- 4’387 8789 
в т.ч. по бартеру 9.1. -"- – – 
Придбано сировини та матеріалів в країнах СНД і Балтії 10. -"- 353 53 
в т.ч. по бартеру 10.1 -"- – – 
Придбано сировини в інших країнах 11. -"- 186 267 
в т.ч. по бартеру 11.1 -"- – – 
Кошти на розрахунковому рахунку 12. -"- 1’672 228 
Кошти на валютному рахунку 13. -"- 14 42 
Кредити довгострокові 14. -"- 650 650 
Короткострокові кредити та інші позикові кошти 15. -"- 550 1’409 
Дебіторська заборгованість 16. -"- 2’977 3’610 
в т.ч. прострочена по валюті і валютних цінностях 16.1 -"- – – 
Кредиторська заборгованість 17. -"- 4’589 6’876 
в т.ч. бюджету 17.1 -"- 1’450 463 
Обсяг капіталовкладень 18. -"- 247 503 
Введено в дію основних фондів 19. -"- 88 405 
Норматив власних обігових коштів 20. -"- 18’460 13’352 
Наявність власних обігових коштів 20.1 -"- 18’460 13’352 
Нестача ВОК (-), лишки (+) 20.2 -"- – – 
Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті 
повної зайнятості осіб 21. Осіб 646 736 

Середньооблікова чисельність штатних працівників 
облікового складу 22. Осіб 1’019 1’133 

Фонд оплати праці 23. Тис. 
Грн 6’211 6’230 

 
(підпис) (прізвище) 

(підпис) (прізвище) 
13 лютого 2007  р. 
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ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 
 

КОДИ
         

форми 
документа 
за ЗКДУ 

підприємства-
складача за 
ЗКПО 

території 
за 

СПАТО 

галузі за 
ЗКГНГ  форми 

власності

міністерства 
(відомства)МДО, 

концерну, асоціації за 
СПОДУ 

вищої 
організації
за ЗКПО 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
експорт 1 
імпорт 2 

не потрібне закреслити 
  

Форма № 8-З ЕЗ 
Затверджена наказом Міністерства 

статистики України від 9 грудня 1993 р. 
№276 

Поштова місячна 
Подають 10 числа після звітного періоду всі підприємства, 
організації та установи (в тому числі спільні підприємства), 

які здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки, 
статистичному 

 
 
 
Кому подасться ____________________________________________________________________________  

найменування організації 

______________________________________________________________________________________________________  
і адреса 

Міністерство (відомство),  
головне управління (управління) _______________________________________________________  

Організація, яка звітує ________________________________________________________________  

Форма власності _____________________________________________________________________  

Орган, якій відповідає за збір даних. Відповідно до Закону України «Про державну статистику» 
Ваше підприємство повинне надіслати заповнену форму до місцевих органів державної 
статистики. 

Конфіденціальність. Подана Вами інформація призначена для службового користування органу 
державної статистики, який буде зберігати її конфіденційний характер. 

Мста збору даних. На основі цієї форми збирається інформація від підприємств, організації та 
установ України які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, для складання платіжного 
балансу України. 

Просимо зберігати копію цієї форми на випадок виникнення питань у працівників органів 
державної статистики при зведені даних. 

Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дозволять скласти платіжний баланс 
України. 
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ЗВІТ 
ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ 

(крім давальницької сировини та товарів з давальницької сировини) 
за_____IV квартал_____ 2006 р. 

 
Країни Найменування Коди Валюта 

найменування код товарів 

од
ин
иц
ь 

ви
мі
ру

 

товарів по
ТН 
ЗЕД 

оди-
ниць 
виміру

характеру 
угод 

найме-
нування код 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
ар
ті
ст
ь,

 т
ис

. 
од
ин
иц
ь 
у 
ва
лю

ті
 

ко
нт
ра
кт
у 
за

 
ум

ов
ам
и 
Ф
О
В

 

В
ар
ті
ст
ь 

ст
ра
ху
ва
нн
я 
та

 
фр

ах
ту

 

А Б В Г Д Е Ж З І 1 2 2
1. Країни 
колишнього СРСР           

в тому числі:           

Росія 643 ШРЕВ8 кг 8544591000  041 руб 643 280 150,5  

Росія 643 ШРЕВ8 кг 8544591000  041 руб 643 280 150,5  

Росія 643 ШРЕВ кг 8544591000  041 руб 643 43 5,3  

            

            

2. Інші країни світу           

в тому числі:           

Канада 124 резис. кг 8533310000  021 дол. 
США 840 1 5,0  

Болгарія 100 електр. кг 8529904020  021 дол. 
США 840 1350 47,6  

Польща 092 елем. 
живл. кг 8506809000  021 дол. 

США 840 17 1,1  

Німеччина 276 роз’єм кг 8536901090  021 Євро 978 2 1,4  
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ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 
 

КОДИ
         

форми 
документа 
за ЗКДУ 

підприємства-
складача за 
ЗКПО 

території 
за 

СПАТО 

галузі за 
ЗКГНГ  форми 

власності

міністерства 
(відомства)МДО, 

концерну, асоціації за 
СПОДУ 

вищої 
організації
за ЗКПО 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
експорт 1 
імпорт 2 

не потрібне закреслити 
  

Форма № 8-З ЕЗ 
Затверджена наказом Міністерства 

статистики України від 9 грудня 1993 р. 
№276 

Поштова місячна 
Подають 10 числа після звітного періоду всі підприємства, 
організації та установи (в тому числі спільні підприємства), 

які здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки, 
статистичному 

 
 
 
Кому подасться ____________________________________________________________________________  

найменування організації 

______________________________________________________________________________________________________  
і адреса 

Міністерство (відомство),  
головне управління (управління) _______________________________________________________  

Організація, яка звітує ________________________________________________________________  

Форма власності _____________________________________________________________________  

Орган, який відповідає за збір даних. Відповідно до Закону України «Про державну статистику» 
Ваше підприємство повинне надіслати заповнену форму до місцевих органів державної 
статистики. 

Конфіденціальність. Подана Вами інформація призначена для службового користування органу 
державної статистики, який буде зберігати її конфіденційний характер. 

Мста збору даних. На основі цієї форми збирається інформація від підприємств, організації та 
установ України які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, для складання платіжного 
балансу України. 

Просимо зберігати копію цієї форми на випадок виникнення питань у працівників органів 
державної статистики при зведені даних. 

Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дозволять скласти платіжний баланс 
України. 
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ЗВІТ 
ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ 

(крім давальницької сировини та товарів з давальницької сировини) 
за_______рік_______ 2006 р. 

 
Країни Найменування Коди Валюта 

найменування код товарів 

од
ин
иц
ь 

ви
мі
ру

 

товарів  
по ТН 
ЗЕД 

оди-
ниць 
виміру

харак-
теру 
угод 

найме-
нування код 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
ар
ті
ст
ь,

 т
ис

. 
од
ин
иц
ь 
у 
ва
лю

ті
 

ко
нт
ра
кт
у 
за

 
ум

ов
ам
и 
Ф
О
В

 

В
ар
ті
ст
ь 

ст
ра
ху
ва
нн
я 
та

 
фр

ах
ту

 

А Б В Г Д Е Ж З І 1 2 2
1. Країни 
колишнього СРСР 

          

в тому числі:           

 Блоки          Росія 
м. Рязань  до Р-4кх к-т 8529904020  021 дол. 

США 840 2 2,1 10,6 

            
 Блоки          Росія 

м. Рязань  до  
Р-4укх к-т 8529904020  021 дол. 

США 840 20 12,5 63,1 

            
 Блоки          

Росія 
м. Рязань  

до Р-4кх к-т 8529904020  021 дол. 
США 840 8 7,9 39,9 

            
 Блоки          

Росія 
м. Рязань  до  

Р-4укх к-т 8529904020  021 дол. 
США 840 12 23,7 119,7 
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Країни Найменування Коди Валюта 

найменування код товарів 

од
ин
иц
ь 

ви
мі
ру

 

товарів по 
ТН 
ЗЕД 

оди-
ниць 
виміру

харак-
теру 
угод 

найме-
нування код 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
ар
ті
ст
ь,

 т
ис

. 
од
ин
иц
ь 
у 
ва
лю

ті
 

ко
нт
ра
кт
у 
за

 
ум

ов
ам
и 
Ф
О
В

 

В
ар
ті
ст
ь 

ст
ра
ху
ва
нн
я 
та

 
фр

ах
ту

 

А Б В Г Д Е Ж З І 1 2 2

2. Інші країни світу           

в тому числі:           

Індія 356 компл. к-т 8529904020  021 дол. 
США 840 51 238,7 1203,2

            

Індія 356 ант. штир шт. 8529103900  021 дол. 
США 840 200 18,0 90,9 

            

Болгарія 100 комут. шт. 8517300000  021 дол. 
США 840 8 58,3 294,4 

            

Болгарія 100 комут. шт. 8517300000  021 дол. 
США 840 2 2,8 14,1 

            

Індія 356 шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 20 0,1 0,5 

  

запоб. 
АС-34 шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 20 16,4 82,8 

  МН-І(1,2) шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 60 3,2 16,2 

  роз’єм шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 20 0,4 2,0 

            

В’єтнам  Р-173М шт. 8525209900  021 дол. 
США 840 100 375,0 1893,8

            

В’єтнам  ШШ-1 шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 930 55,8 281,8 

 
 МН-І(1,2) шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 500 25,8 126,3 

            

Індія  част. до ел. 
Р-173М шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 10 8,1 40,9 

            
 

 
скл. част. 
до Р-173М 
АВ3R-1 

шт. 8529103900  021 дол. 
США 840 25 100,2 506,2 

            
  част. до ел. 

Р-173М шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 190 10,2 51,5 
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Відмітка про одержання (штамп ДП) 

 УЗГОДЖЕНО 
рішенням Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів і 
банківської діяльності 
від 12.10.2005 р. №06 – 10/10-1028 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Державної податкової 
адміністрації України  
від 12.10.2005 р.  №448 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 3 ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА X Звітна 
Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"  Звітна консолідована1 
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"  Звітна нова 

 

2 Звітний рік 2 0 0 6   1 квартал   Півріччя   3 квартали  Х Рік 
 

Повна назва платника податку: X Юридична особа3   Інша категорія платника 
 

4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2 2 6 0 7 7 1 9 Код виду економічної діяльності (КВЕД) 3 2 . 3 0 . 1
 

Місцезнаходження платника податку: Поштовий індекс      
Телефон  
Факс*  5  
E-mail*  

 

До державної податкової інспекції (адміністрації) в 6 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДПІ 
 

Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування 7 

 Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво 
сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону) 

 Суб’єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)

* за бажанням платника податку Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним 
округленням за загальновстановленими правилами 
(починаючи з податкового періоду - перший квартал 
2006 року) 

 

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума 
1 2 3 

Валовий дохід від усіх видів діяльності,         у тому числі: 01 33’608’831
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1 19’669’006
приріст балансової вартості запасів 01.2       К1 – 
доходи від виконання довгострокових договорів 01.3       К2 – 
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4       КЗ – 
прибуток від операцій з землею 01.5       К1 – 
інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5 01.6 13’939’825
Коригування валових доходів, у тому числі:                       (+/-02.1+/-02.2+02.3) 02 – 
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1 – 
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2 – 
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3       К4 – 
Скоригований валовий дохід                                                              (01+/-02) 03 33’608’831
Валові витрати, утому числі: 04 30’455’049
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1 15’157’701
убуток балансової вартості запасів 04.2       К1 508’825
витрати на оплату праці 04.3 6’132’868
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування 04.4 2’315’11З
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5 216’598
сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6       Р1 114’888
витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів 04.7       К2 – 
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8       Р2 – 
від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9 – 
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10     К1 – 
85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг),придбаних у офшорних нерезидентів 04.11     РЗ 4’936
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та 
недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 К1/1 _ 

інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12 04.13 6’004’120
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1 2 3 
Коригування валових витрат, у тому числі: (+/-05.1+/-05.2+ 05.3) 05 137’447
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1 – 
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2 137'447
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3       К4 – 
Скориговані валові витрати                     (04+/-05) 06 30'592'496
Сума амортизаційних відрахувань 07          К1 2'551'984
Об'єкт оподаткування            позитивний (+) від'ємний (-)        ((+/-03 - (+/-06) - 07) 08 464'351
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 09 – 
Прибуток , звільнений від оподаткування 10          К5 – 
Прибуток, що підлягає оподаткуванню,            у тому числі:         (08-09-10) 11 464'351
за базовою ставкою 11.1 464'351
за пільговою ставкою*           -               % 11.2 – 
Нарахована сума податку**,                у тому числі: 12 116'088
за базовою ставкою 12.1 116’088
за пільговою ставкою 12.2 – 
Зменшення нарахованої суми податку 13          К6 9'500
Податкове зобов'язання звітного періоду **                                (12-13) 14 106'588
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року 15 – 
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** 16 – 
Сума податку до сплати                               (позитивне значення 14-15-16) 17 106’588
* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.  
** У разі позитивного значення.  
*** Не заповнюються при заповненні рядка 18 декларації. 
 

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає 
поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті 

18 
– 

Додаткові показники. 
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі: 19 – 
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів 19.1       К7 – 
з нерезидентів (крім 19.3) 19.2 – 
з фрахту 19.3 – 
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів 20 1’204
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними 
некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами 21 4'813

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок 22 – 
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості 23          К4 – 
До декларації додаються (потрібне позначити): 
Додатки до рядків К1/1   X К1/2 К2 К3 К4 К5 К6  X К7 Р1   X Р2 РЗ X 

 

 Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на  аркуш 
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

0 8 . 0 2 . 2 0 0 7 р. 
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) 
Керівник підприємства ініціали та прізвище підпис 

           
Ідентифікаційний податковий номер 
Головний бухгалтер ініціали та прізвище підпис 

           
Ідентифікаційний податковий номер 
 

Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА) 
 Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності.     «___» _____________200__ року 
  

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) 
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): 

 порушень (помилок) не виявлено   складено акт від «___» _____________200__ року № _______ 

«___» _____________200__ року  службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) 

М. П. 
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Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  Податковий період     2006   року 

           1 квартал   Півріччя   3 квартали  Х Рік 

Таблиця 1.    Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів 

Показники Код 
рядка

На початок
звітного 
року 

Запаси, 
використані не 
в господарській 

діяльності

На кінець 
звітного 
періоду 

Приріст"-" 
Убуток"+" 

(3-4-5) 

1 2 3 4 5 6
Балансова вартість запасів усього,   у тому числі: 
(сума рядків А1 - А7 відповідної графи) А 12498001 – 11989176 508825 

на складах (місцях зберігання) А1 6368017 – 6054089 313928 
у незавершеному виробництві А2 2386695 – 1709970 676725 
у готовій продукції A3 3242950 – 3744165 -501215 
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах А4 475475 – 460371 15104 
на оптових складах (місцях зберігання) А5 – – – – 
у роздрібній торгівлі А6 24864 – 20581 4283 
матеріальні цінності, що використовуються у 
господарській діяльності більше 365 календарних 
днів та вартість яких не перевищує 1000 грн. 

А7 – – – – 

Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити): 
 ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів X вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)
 середньозваженої вартості однорідних запасів нормативних затрат  ціни продажу запасів

Таблиця 2.   Розрахунок амортизаційних відрахувань 
Амортизаційні відрахування

Код 
рядка Показники 

Балансова 
вартість на 
початок роз-
рахункового 
кварталу 

Розрахун-
ковий 
квартал 

Звітний період 
наростаючим 
підсумком 

1 2 3 4 5 
Б1 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки 165182 3304 13625 
Б2 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків 84930 8493 33051 
БЗ Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків 542997 32580 140979 
Б4 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків 58071 8711 38968 
Б5 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків 29086268 363578 1502708 
Б6 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків 174705 10919 41281 
Б7 Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків 4860496 182268 731372 
Б8 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків – – – 
В Нематеріальні активи – – – 

07 
Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума 
рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5) 

2551984 

Таблиця 3.    Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат 
Фактичні обсяги поліпшень наростаючим

підсумкомОб'єкти поліпшення Код 
рядка 

Сукупна балансова 
вартість на початок

звітного року 

Сума на 
звітний рік 

(ліміт) 1 квартал Півріччя 3 квартали Рік 

1 2 3 4 5 6 7 3 
Основні фонди 4.10 – – – – – – 

Таблиця 4.     Прибуток від продажу землі 
Показники Код рядка Сума 

1 2  
Прибуток від продажу землі, у тому числі:        ( 01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3) 01.5, – 
сума доходу, отримана при продажу землі 01.5.1 – 
сума витрат, пов'язана із купівлею землі 01.5.2 – 
коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону 01.5.3 – 
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Таблиця 5.     Витрати зі страхування 
Показники Код рядка Сума 

1 2 3
Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та 
недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі: 04.12 – 

сума витрат За обов'язковими видами страхування 04.12.1 – 

сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових 
витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, 
обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5 / 95) 

04.12.2 – 

Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства       _________  
підпис прізвище М.П. 

Головний бухгалтер _________  
підпис прізвище 
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Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)  2007     12    31 
Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія за КОАТУУ 
Форма власності за КФВ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності  за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 
Адреса  

БАЛАНС 
на 31 грудня 2007 р. 

  Форма №1 Код за ДКУДІ 
А К Т И В  Код На початок На кінець звітного 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 2’405,0 2’398,0 
первісна вартість 011 2’405,0 2’398,0 
накопичена амортизація 012 (–) (–) 
Незавершене будівництво 020 726,0 959,0 
Основні засоби: залишкова вартість 030 39’021,0 33’691,0 
первісна вартість 031 94’051,0 85’552,0 
знос 032 (55’030,0) (51’861,0) 
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються 040   
інші фінансові інвестиції 045 – – 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 – – 
Відстрочені податкові активи 060 – – 
Інші необоротні активи 070 – – 
Усього за розділом І 080 42’152,0 37’048,0 
II. Оборотні активи    
Запаси: виробничі запаси 100 6’573,0 6’653,0 
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 – – 
незавершене виробництво 120 3’077,0 3’931,0 
готова продукція 130 8’880,0 7’287,0 
товари 140 21,0 65,0 
Векселі одержані 150 – – 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 1’938,0 7’241,0 
первісна вартість 161 1’938,0 7’241,0 
резерв сумнівніх боргів 162 (–) (–) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з 170 1,0 3,0 
за виданими авансами 180 1’024,0 2’748,0 
з нарахованих доходів 190 – – 
із внутрішніх розрахунків 200 – – 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14,0 13,0 
Поточні фінансові інвестиції 220 – – 
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній 230 1’672,0 2’248,0 
в іноземній валюті 240 14,0 435,0 
Інші оборотні активи 250 380,0 532,0 
Усього за розділом II 260 23’594,0 31’156,0 
III. Витрати майбутніх періодів 270 – – 
Баланс 280 65’746,0 68’204,0 
Код за ЄДРПОУ  КС 
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Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 25’888,0 25’888,0 
Пайовий капітал 310 – – 
Додатковий вкладений капітал 320 – – 
Інший додатковий капітал 330 50’620,0 41’310,0 
Резервний капітал 340 – – 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (16’547,0) (7’012,0) 
Неоплачений капітал 360 (–) (–) 
Вилучений капітал 370 (–) (–) 
Усього за розділом І 380 59’961,0 60’186,0 
II. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 – – 
Інші забезпечення 410 – – 
Цільове фінансування 420 1,0 1,0 
Усього за розділом II 430 1,0 1,0 
III. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 650,0 – 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 – – 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 – – 
Інші довгострокові зобов’язання 470 – – 
Усього за розділом III 480 650,0 – 
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 550,0 3’210,0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 510 – – 
Векселі видані 520 – – 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 530 1’174,0 1’157,0 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 1’014,0 564,0 
з бюджетом 550 1’451,0 1’750,0 
з позабюджетних платежів 560 – – 
зі страхування 570 274,0 397,0 
з оплати праці 580 650,0 924,0 
з учасниками 590 – – 
із внутрішніх розрахунків 600 – – 
Інші поточні зобов’язання 610 21,0 15,0 
Усього за розділом IV 620 5’134,0 8’017,0 
V. Доходи майбутніх періодів 630 – – 
Баланс 640 65’746,0 68’204,0 
 
 
Керівник  

(підпис) (прізвище) 
Головний бухгалтер  

(підпис) (прізвище) 

Код за ЄДРПОУ  КС  
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Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку З 

КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)   2006      12       31 

Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  заКОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за рік 2006 р. 

          Форма N2           Код за ДКУД 
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 
1 2 3 4

Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 010 31’003,0 22’003,0 
Податок на додану вартість 015 (3’379,0) (2’838,0) 
Акцизний збір 020 (–) (–) 
 025 (–) (–) 
Інші вирахування з доходу 030 (–) (–) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 27’624,0 19’165,0 

Собівартість реалізованої продукції  
(товарів, робіт, послуг) 

040 (24’994,0) (16’985,0) 

Валовий: прибуток 050 2’630,0 2’180,0 
збиток 055 (–) (–) 
Інші операційні доходи 060 5’486,0 7’139,0 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

061 – – 

Адміністративні витрати 070 (8’178,0) (5’848,0) 
Витрати на збут 080 (1’617,0) (1’273,0) 
Інші операційні витрати 090 (6’661,0) (8’456,0) 
Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

091 – – 

Фінансові результати від операційної діяльності:  
прибуток 

100 – – 

збиток 105 (8’340,0) (6’258,0) 
Дохід від участі в капіталі 110 – – 
Інші фінансові доходи 120 – – 
Інші доходи 130 14’181,0 9’880,0 
Фінансові витрати 140 (229,0) (636,0) 
Втрати від участі в капіталі 150 (–) (–) 
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1 2 3 4 
Інші витрати 160 (4’747,0) (2’860,0) 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:  
прибуток 

170 865,0 126,0 

збиток 175 (–) (–) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 514,0 116,0 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 – – 
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток 

190 351,0 10,0 

збиток 195 (–) (–) 
Надзвичайні:  
доходи 

200 – – 

витрати 205 (–) (–) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 – – 
Чистий:  
прибуток 

220 351,0 10,0 

збиток 225 (–) (–) 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 16’433,0 12’690,0 
Витрати на оплату праці 240 8’985,0 6’061,0 
Відрахування на соціальні заходи 250 3’350,0 2’282,0 
Амортизація 260 2’400,0 2’606,0 
Інші операційні витрати 270 3’789,0 2’776,0 
Разом 280 34’957,0 26’415,0 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ: 

Найменування показника Код 
рядка

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 103552000 103552000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 – – 
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

320 0,00339 0,00010 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію 

330 – – 

Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 – – 

Керівник 
(підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер 
(підпис) (прізвище) 

Код за ЄДРПОУ         КС 
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Додаток 
до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 4 

КОДИ 
Дата (рік, місяць, число)   2007      12       31 

Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  заКОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
за рік 2007 р. 

Форма N3 Код за ДКУД  
 

За звітний період За попередній період 
Стаття Код 

Надходження Видаток Надходження Видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
до оподаткування 

010 865,0 – 126,0 – 

Коригування на: амортизацію необоротних 
активів 

020 2’400,0 X 2’606,0 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 030 – – – – 
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

040 20,0 _ 17,0 – 

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності 

050 – 9’434,0 – 7’020,0 

Витрати на сплату відсотків 060 229,0 X 636,0 X 
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 
до зміни в чистих оборотних активах 070 – 5’920,0 – 3,635,0 

Зменшення (збільшення): оборотних активів 080 – 6,712,0 – 541,0 
витрат майбутніх періодів 090 – – – – 
Збільшення (зменшення):  
поточних зобов’язань 

100 – 208,0 – 2’292,0 

доходів майбутніх періодів 110 – – – – 
Грошові кошти від операційної діяльності 120 – 12’840,0 – 6’468,0 

Сплачені: відсотки 130 X 229,0 X 645,0 
податки на прибуток 140 X 217,0 X 10 

Код за ЄДРПОУ  КС 
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1 2 3 4 5 6 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 – 13’286,0 – 7’123,0 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 – – – – 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

170 – 13’286,0 – 7’123,0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: фінансових 
інвестицій 

180 – X – X 

необоротних активів 190 14’344,0 X 10’820,0 X 
майнових комплексів 200 – X – X 
Отримані: 
відсотки 

210 47,0 X 6,0 X 

дивіденди 220 – X – X 
Інші надходження 230 – X – X 
Придбання: фінансових 
інвестицій 

240 X – X – 

необоротних активів 250 X 2’161,0 X 1’324,0 
майнових комплексів 260 X – X – 
Інші платежі 270 X – X – 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 12’230,0 – 9’502,0 – 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 – – – – 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

300 12’230,0 – 9’502,0 – 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 – X – X 
Отримані позики 320 3’464,0 X 3’586,0 X 
Інші надходження 330 – X – X 
Погашення позик 340 X 1’294,0 X 4’464,0 
Сплачені дивіденди 350 X 97,0 X 68,0 
Інші платежі 360 X – X – 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 2’073,0 – – 946,0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 – – – – 
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності 390 2’073,0 – – 946,0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 1’017,0 – 1’433,0 – 
Залишок коштів на початок року 410 1’686,0 X 270,0 X 
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 

420 – 20,0 – 17,0 

Залишок коштів на кінець року 430 2’683,0 X 1’686,0 X 

Керівник 
(підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер 
(підпис) (прізвище) 
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 Додаток 
 до положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 5 
КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)         2007      12       31 
Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  за КОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
за рік 2007 р. 

Форма №4 Код за ДКУД  

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі-
лений 

прибуток 

Неоплачений
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 010 25’888,0 – – 50’620,0 – -16’547,0 – – 59’961,0 

Коригування: 
Зміна облікової політики 020 – – – – – – – – – 

Виправлення помилок 030 – – – – – 24,0 – – 24,0 
Інші зміни 040 – – – – – – – – – 
Скоригований залишок 
на початок року 050 25’888,0 – – 50’620,0 – -16’547,0 – – 59’961,0 

Переоцінка активів: 
Дооцінка основних 
засобів 

060 – – – – – – – – – 

Уцінка основних засобів 070 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 080 – – – – – – – – – 

Уцінка незавершеного 
будівництва 090 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) 

Код за ЄДРПОУ  КС 
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
Дооцінка немате-
ріальних активів 100 – – – – – – – – – 

Уцінка немате-
ріальних активів 110 (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) (–) 

 120 – – – -9’310,0 – 9’310,0– – – – 
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 130 – – – – – 351,0 – – 351,0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 – – – – – (126,0) – – (126,0) 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 150 – – – – – (–) – – – 

Відрахування до 
резервного капіталу 160 – – – – – (–) – – – 

 170 – – – – – – – – – 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 180 – – – – – – – – – 

Погашення заборго-
ваності з капіталу 190 – – – – –  – – – 

 200 – – – – – – – – – 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 210 – – – – – – – – – 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 220 – – – – – – – – – 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 230 (–) – – – – – – – (–) 

Вилучення частки в 
капіталі 240 (–) – – – – – – – (–) 

Зменшення номінальної 
вартості акцій 250 (–) – – – – – – – (–) 

Код за ЄДРПОУ КС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Інші зміни в капіталі: 
Списання невідшкодо-
ваних збитків 

260 – – – – (–) – – – (–) 

Безкоштовно отримані 
активи 270 – – – – – – – – – 

 280 – – – – – – – – – 
Разом змін в капіталі 290 – – – -9’310,0 – 9’535,0 – – 225,0 

Залишок на кінець року 300 25’888,0 – – 41’310,0 – -7’012,0 – – 60’186,0 

Керівник 
(підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер 
(підпис) (прізвище) 

 

Код за ЄДРПОУ КС 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу від 28.10.2003 N 602) 

КОДИ 
Дата  (рік, місяць, число)         2007      12       31 

Підприємство за ЄДРПОУ 
Територія  за КОАТУУ 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 
Середньооблікова чисельність працюючих Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за       2007        рік 

Форма №5                 КодзаДКУД  
І. Нематеріальні активи 

Залишок  
на початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка - Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок  

на кінець року Групи 
нематеріальних 

активів 

Код 
рядка 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
зарік 

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості 

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(переоці-
нена) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахо-
вано 

амортиза-
ції за рік

Втрати 
від змен-
шення 

корисност
і зарік 

первісної 
(перео-
ціненої) 
вартості 

накопи-
ченої 
аморти-
зації 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природними ресурсами

010 2398,0 – – – – – – – – – – 2398,0 – 

Права користування 
майном 020 – – – – – – – – – – – – – 

Права на знаки для 
товарів і послуг 030 1,0 – – – – – – 1,0 – – – – – 

Права на об’єкти 
промислової власності

040 – – – – – – – – – – – – – 

Авторські та суміжні з 
ними права 050 – – – – – – – – – – – – – 

 060 – – – – – – – – – – – – – 
Інші нематеріальні активи 070 6,0 – – – – – – 6,0 – – – – – 
Разом 080 2405,0 – – – – – – 7,0 – – – 2398,0 – 
Із рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 

Із рядка 080 графа 5  вартість нематеріальних активів, отриманих за-рахунок цільових асигнувань (084) 
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 
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II. Основні засоби 

у тому числі Залишок на 
початок року 

Переоцінка  
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло  
за рік Інші зміни зарік Залишок на 

кінець року одержані за фіна-
нсовою орендою

передані в опе-
ративну оренду Групи 

основних 
засобів 

Код 
ряд-
ка 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

Надійшло
за рік первісної 

(переоці-
неної) 
вартості 

зносу

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос 

Нарахо-
вано 
амор-
тизації 
за рік 

Втрати 
від 
змен-
шення 
корис-
ності 

первісної 
(переоці-
неної) 
вартості

зносу

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість

знос 

первісна 
(перео-
цінена) 
вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 120 54094,0 22508,0 629,0 – – 7335,0 2754,0 1462,0 – – – 47388,0 21216,0 – – 5335,0 2343,0 

Машини та обладнання 130 29599,0 23839,0 421,0 – – 2725,0 2600,0 850,0 – – – 27295,0 22089,0 – – 173,0 152,0 
Транспортні засоби 140 926,0 705,0 196,0 – – 150,0 119,0 89,0 – – – 972,0 675,0 – – – – 
Інструменти, прила- 
ди, інвентар (меблі) 150 4563,0 4276,0 205,0 – – 159,0 142,0 93,0 – – – 4609,0 4227,0 – – – – 

Робоча і продуктивна 
худоба 160 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Багаторічні насадження 170 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інші основні засоби 180 98,0 61,0 17,0 – – 47,0 40,0 11,0 – – – 68,0 32,0 – – – – 
Бібліотечні фонди 190 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 200 4771,0 3641,0 856,0 – – 407,0 369,0 350,0 – – – 5220,0 3622,0 – – – – 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 210 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Природні ресурси 220 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інвентарна тара 230 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Предмети прокату 240 – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Разом 260 94051,0 55030,0 2324,0 – – 10823,0 6024,0 2855,0 – – – 85552,0 51861,0 – – 5508,0 2495,0 

Із рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) 
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 3,0 
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 622,0 670,0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 757,0 253 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 780,0 36,0 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 – – 
Формування основного стада 320 – – 
Інші 330 – – 
Разом 340 2159,0 959,0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець рокуНайменування показника Код рядка За рік 
довгострокові поточні

1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:     
асоційовані підприємства 350 – – – 
дочірні підприємства 360 – – – 
спільну діяльність 370 – – – 
Б. Інші Фінансові інвестиції в:     
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 – – –
акції 390 – – – 
облігації 400 – – – 
інші 410 – – – 
Разом (розд.А + розд.Б) 420 – – – 

 
Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

за собівартістю (421) 
за справедливою вартістю (422) 
за амортизованою собівартістю (423) 

Із рядка 220 гр. 4 Балансу  Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю (424) 
за справедливою вартістю (425) 
за амортизованою собівартістю (426) 
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V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 2453,0 554,0 
Операційна курсова різниця 450 20,0 24,0 
Реалізація інших оборотних активів 460 241,0 151,0 
Штрафи, пені, неустойки 470 – – 
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення 480 369,0 490,0 

Інші операційні доходи і витрати 490 2403,0 5442,0 
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X – 
непродуктивні витрати і втрати 492 X – 
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:    

асоційовані підприємства 500 – – 
дочірні підприємства 510 – – 
спільну діяльність 520 – – 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Дивіденди 530 – X 
Проценти 540 X 229,0 
Фінансова оренда активів 550 – – 
Інші фінансові доходи і витрати 560 – – 
Г. Інші доходи і витрати    
Реалізація фінансових інвестицій 570 – – 
Реалізація необоротних активів 580 14181,0 4747,0 
Реалізація майнових комплексів 590 – – 
Неопераційна курсова різниця 600 – – 
Безоплатно одержані активи 610 – X 
Списання необоротних активів 620 X – 
Інші доходи і витрати 630 – – 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами (632) 
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VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3
Каса 640 2,0 
Поточний рахунок у банку 650 2659,0 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 22,0 
Грошові кошти в дорозі 670 – 
Еквіваленти грошових коштів 680 – 
Разом 690 2683,0 

Із рядка 070 гр. 4 Балансу     Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 
 

VII. Забезпечення і резерви 
Збільшення за звіт, рік 

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року 

нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування 

Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці забезпечення

Залишок  
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 – – – – – – – 
Забезпечення наступних витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 720 – – – – – – – 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 730 – – – – – – – 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 740 – – – – – – – 

Забезпечення наступних витрат на виконання 
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 – – – – – – – 

 760 – – – – – – – 
 770 1,0 7,0 – 7,0 – – 1,0 
Резерв сумнівних боргів 775 – – – – – – – 
Разом 780 1,0 7,0 – 7,0 – – 1,0 
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VІІІ. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова вартість  
на кінець року збільшення чистої 

вартості реалізації * уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 1943,0 – – 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 3998,0 – – 

Паливо 820 6,0 – – 

Тара і тарні матеріали 830 2,0 – – 

Будівельні матеріали 840 218,0 – – 

Запасні частини 850 38,0 – – 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 – – – 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 – – – 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 448,0 – – 

Незавершене виробництво 890 3931,0 – – 

Готова продукція 900 7287,0 – – 

Товари 910 65,0 – – 

Разом 920 17936,0 – – 

 
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 

відображених за чистою вартістю реалізації (921) 
переданих у переробку (922) 
оформлених в заставу (923) 
переданих на комісію (924) 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 
 
 
 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". 
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IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками непогашений 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього  
на кінець року до 3 місяців від 3 до 6 

місяців 
від 6  

до 12 місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 7244,0 6586,0 445,0 213,0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2748,0 2612,0 106,0 36,0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)     45,0 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 

 
 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 – 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 – 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців,  
за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 – 

 
 

XI. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 – 
Заборгованість на кінець звітного року:  
валова замовників 1120 – 

валова замовникам 1130 – 

з авансів отриманих 1140 – 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 – 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 1160 – 
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XII. Податок на прибуток 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 514,0 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 – 
на кінець звітного року 1225 – 
Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 – 
на кінець звітного року 1235 – 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 514,0 
утому числі: 
поточний податок на прибуток 1241 514,0 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 – 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 – 
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 – 
у тому числі: 
поточний податок на прибуток 1251 – 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 – 
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 – 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 2862,0 
Використано за рік - усього 1310 2159,0 
в тому числі на:  
будівництво об’єктів 1311 622,0 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 757,0 
з них машини та обладнання 1313 757,0 
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 780,0 
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 – 
 1316 – 
 1317 – 

Керівник 
(підпис) 

Головний бухгалтер 
(підпис)
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Код ЄДРПОУ 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується  
статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень  
тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України  

про адміністративні правопорушення 
 

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість 
Подають: Терміни подання 

Тип респондентів:    суб’єкти господарювання 
– господарські організації 
 
органу державної статистики за 
місцезнаходженням 

На 20-й день 
після звітного 

періоду 

Форма № 1-Б 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
03.07.2006 № 296 

Річна, місячна (І розділ) 
Річна, квартальна (II розділ) 

Поштова 
 
Найменування організації-складача інформації 
Поштова адреса 

Коди організації-складача 

за  
ЄДРПОУ 

території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаціино-
правової форми 
господарювання

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація-складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 8784  

* Тільки для підприємств державного сектору. 
 
 

Розділ І. Фінансові результати 
за січень - рік 2007 року 
 

(тис. грн. з одним десятковим знаком) 
Найменування показників № рядка На кінець звітного періоду

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: 
прибуток 001 865,0 
збиток 002 – 
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики) 003 – 

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з 
попереднім періодом звітного року 
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Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість 
станом на 1 січня 2008 року 

(тис.грн. з одним десятковим знаком) 
Дебіторська Кредиторська 

Поточна 
заборгованість 

Поточна 
заборгованість Найменування показників № 

рядка 
Довго-
строкова 
заборго-
ваність усього з неї 

прострочена

Довго-
строкова 
заборго-
ваність усього з неї 

прострочена
А Б 1 2 3 4 5 6

Усього: (ряд 020+100) 010 – 10’005,0 – – 4’807,0 – 
І. Між підприємствами та уста-
новами в межах України – усього 020 – 5’152,0 – – 4’209,0 – 

у тому числі:        
за товари, роботи, послуги 
за чистою реалізаційною 
вартістю 

030 – 2’388,0 – – 559,0 – 

за векселями 040 – – – – - – 
з бюджетом 050 – 3,0 – – 1’750,0 – 
із внутрішніх розрахунків 060 – – – – - – 
зі страхування 070 – – – – 397,0 – 
з оплати праці 080 X X X X 924,0 – 
інша поточна заборгованість 090 – 2’761,0 – – 579,0 – 

II.3 суб’єктами господарської 
діяльності інших країн 100 – 4’853,0 – – 598,0 – 

з неї:        
з країнами СНД 110 – 33,0 – – – – 

з неї:        
Росія 120 – 33,0 – – – – 
Туркменістан 130 – – – – – – 

 
 
Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом 
звітного року 
 

 
 
 
       28 січня 2008 року     Керівник 
 
(Виконавець, телефон) Головний бухгалтер 
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Код ЄДРПОУ  
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Звіт про основні показники діяльності підприємства  
за       2007       рік 

Подають: Терміни подання 
суб’єкти господарювання – 
господарські організації органу 
державної статистики за 
місцезнаходженням 

не пізніше  
20 лютого 

Форма № 1-підприємництво 
(Річна) 

Затверджено 
Наказ Держкомстату України 

13.08.2007 р. № 300 

Найменування організації-складача інформації 
Поштова 
юридична адреса  
фактична адреса  

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ території 
(КОАТУУ) 

виду 
економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, 
якому підпорядкована 
організація-складач 
інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 0  

* Тільки для підприємств державного сектору 
Господарська діяльність здійснювалась протягом  місяців звітного періоду (вкажіть їх кількість) (100) 

Розділ 1. Демографія підприємства 
При заповненні даного розділу необхідно відмітити запропоновані (або вказати інші) типи демографічних подій.які 
відповідають ситуації на підприємстві, закресливши при цьому відповідну затемнену клітинку та вказавши дату події, що 
відбулась. Зміни в організаційній структурі, що відбулись на підприємстві            протягом звітного року: 

Створення підприємства відбулось шляхом: Код зміни Дата події  
число місяць рік 

утворення нового підприємства  111   
злиття підприємств в одне 112   
поділу підприємства на декілька 113   
виділу у нове 114   
інший (вкажіть який): 115   

Структурні зміни на підприємстві: Код зміни Дата події  
число місяць рік

приєднання підприємств (суб’єктів господарювання) в одне із збереженням звітуючого 121   
приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній 122   
виділ підприємств 123   
часткове зменшення активів шляхом їх передачі, продажу 124   
часткове збільшення активів шляхом їх отримання, купівлі 125   
взято в оренду основні засоби іншого підприємства 126   
передано в оренду основні засоби свого підприємства 127   
перетворення (зміна організаційно-правової форми) 128   
поновлення тимчасово призупиненої діяльності раніше існуючого підприємства 129   
інший (вкажіть який): 130   

Припинення діяльності підприємства в результаті: Код зміни Дата події  
число місяць рік 

злиття підприємств (суб’єктів господарювання) в одне та приєднання підприємств 
(суб’єктів господарювання) 131   

приєднання – поглинання своїх дочірніх компаній 132   
поділу підприємства на декілька 133   
тимчасового призупинення виробництва 134   
повної ліквідації підприємства 135   
підприємство в процесі ліквідації 136   
перетворення (реорганізації) 137   
інший (вкажіть який): 138   
 Код зміни 
На підприємстві не було жодного випадку із вказаних вище (закресліть клітинку) 199  
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Стор. 2 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

Розділи 2-6 заповнюються з урахуванням місцевих одиниць, наведених у розділі 7. 
Розділ 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості працівників, операційних 

витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) та запасів за видами економічної діяльності 
2.1. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та кількість працівників 

 

Код виду 
економічної 
діяльності 
за КВЕД 

Обсяг реалізо-
ваної продукції, 
робіт, послуг 

(без ПДВ, 
акцизу), тис. грн. 

з одним 
десятковим 
знаком 

з нього обсяг 
продукції, 

(робіт, послуг), 
виконаний під-
рядником на 

умовах підряду 
тис. грн з одним 
десятковим 
знаком 

Середня 
кількість 

працівників 
(включаючи 
штатних та 
позаштатних 
працівників), 

осіб 

Продукція 
(роботи, пос-
луги) власного 
виробництва 
для внутрішніх 
потреб під-

приємства, тис. 
грн. з одним 
десятковим 
знаком 

А Б 1 2 3 4 
Всього по підприємству 200 27’624 – 926 34’957

у тому числі 
за видами економічної діяльності 1):      

Виробництво апаратури для приймання, 
запису та відтворення звуку і 
зображення 

32.30.1 27’624 – 926 34’957 

  – – – – 
  – – – – 
  – – – – 
  – – – –
  – – – – 
  – – – – 
  – – – – 
  – – – – 
  – – – –
  – – – –
  – – – –
  – – – – 
  – – – – 
  – – – – 
  – – – – 
  – – – – 
1) За переліком, визначеним органами державної статистики. 

2.2. Інтегрована діяльність 
Чи вироблялась на підприємстві протягом року продукція, яка у звітному  
періоді використана для виробництва продукції іншого виду економічної 
діяльності на цьому ж підприємстві (закресліть відповідну клітинку)            (250) 

1 
 

Так 

 2 
 
Ні 

 

заповнюють підприємства, які вказали відповідь «Так» 
Код виду економічної діяльності 

(інтегрованої діяльності), продукція якого 
була виготовлена на даному підприємстві 
та використана для виробництва продукції 
іншого виду економічної діяльності на 

цьому ж підприємстві 

Код виду економічної 
діяльності, де була 

використана продукція 
інтегрованої діяльності 

Частка обсягу продукції інтегрованої 
діяльності в обсязі реалізації 
продукції виду економічної 
діяльності, в якому вона була 
використана, (у відсотках без 

десяткового знаку) 
А Б 1 
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Стор. З ф. N 1-підприємництво (річна) 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

2.3. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) 
у тому числі за складовими: 

 

Код виду 
економі-
чної 

діяльності 
за КВЕД 

Операційні 
витрати з 

реалізованої 
продукції, робіт, 
послуг, тис. грн.

з одним 
десятковим 
знаком (сума 

граф 2,3,4,5,7,8)

Матеріальні 
витрати (за 
вирахува-
нням 

вартості 
зворотних 
відходів) 

Вартість товарів 
та послуг, 

придбаних для 
перепродажу та 
реалізованих без 
додаткової об-
робки на даному 
підприємстві 

Аморти
зація 

Витрати –
на оплату
праці 

з них: на навчальні 
відпустки, у зв’язку з 
реорганізацією та 

скороченням штатів, 
доплати в разі втрати 
працездатності в разі 
тимчасової втрати 
працездатності 

Відраху-
вання 
на 

соціальні
заходи 

Інші 
операційні 
витрати 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 
Всього по підприємству 200 34’957 16’433 – 2’400 8’985 – 3’350 3’789 

у тому числі  
за видами економічної 
діяльності 1): 

         

Виробництво апаратури для 
приймання, запису та відтво-
рення звуку і зображення 

32.30.1 34’957 16’433 – 2’400 8’985 – 3’350 3’789 

  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 

– – – – – – – –
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 

– – – – – – – –
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 
  – – – – – – – – 

 
1) За переліком, визначеним органами державної статистики. 
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Стор. 4 ф. N 1-підприємництво (річна) 
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

2.4. Запаси 
Поточні біологічні активи Незавершене виробництво Готова продукція 

 
Код виду 

економічної 
діяльності 

на початок 
року 

на кінець 
року 

на початок 
року 

на кінець 
року 

на початок 
року 

на кінець 
року 

А Б 1 2 3 4 5 6 
Всього по підприємству 200 – – 3’077 3’931 8’880 7’287 
у тому числі  
за видами економічної діяльності 1):        

  – – – – – – 
Виробництво апаратури для приймання, 
запису та відтворення звуку і зображення 32.30.1 – – 3’077 3’931 8’880 7’287 

  – – – – – – 
  – – – – – – 
  – – – – – – 
  – – – – – – 
  – – – – – – 
  – – – – – – 
        
        
        
        
        
        
        
  – – – – – – 

 
 
1) За переліком, визначеним органами державної статистики. 
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Стор. 5 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Розділ 3. Окремі види операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) 
(тис.грн. з одним десятковим знаком) 

 Код рядка Фактично за 
рік 

А Б 1 
Із гр. 2 ряд. 200 розділу 2.3      
– витрати на енергію (тепло-, електроенергію) 260 1’862 

– витрати на паливо 262 237 
Із гр. 8 ряд. 200 розділу 2.3       
– витрати на відрядження 310 91 

з них добові 315 68,0 
– оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами  
(включаючи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) 320 – 

– орендна плата 330 – 
з неї плата за землю 335 – 
– податки, збори (обов’язкові платежі) 340 114

 

Довідково по роботах (послугах), що виконувались на умовах підряду із давальницької сировини 
Підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах 
(включаючи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм 
давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку)                                                               (349) 

Так  Ні 
 

заповнюють підприємства-замовники, які вказали відповідь «Так»
 

Код рядка 

Фактично за 
рік, тис. грн. з 
одним десят-
ковим знаком 

А Б 1 
Із гр. 2 ряд. 200 розділу 2.3 
– вартість сировини, переробку якої здійснило стороннє підприємство (включаючи фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності) на давальницьких умовах

350 – 

- оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами (включаючи фізичних осіб - суб’єктів 
підприємницької діяльності) на давальницьких умовах 360 – 

Із гр. 2 ряд. 200 розділу 2.1 
– обсяг продукції (робіт, послуг), виготовленої на сторонніх підприємствах (включаючи фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини і реалізованої без 
додаткової обробки на даному підприємстві  (ряд. 370 + 375 + 380) 

365 – 

у тому числі:  
– продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, Д, Є за КВЕД) 370 – 

– продукція будівництва 375 – 
– інших видів економічної діяльності 380 – 
Підприємство виготовляло продукцію (виконувало роботу, надавало послуги) на умовах  
надання йому давальницької сировини (закресліть відповідну клітинку)                                     (389) Так  Ні  

заповнюють підприємства-виробники, які вказали відповідь «Так»
 

Код  
ряд. 

Фактично за 
рік, тис. грн. з 
одним десят-
ковим знаком

А Б 1
Вартість давальницької сировини, переробку якої здійснило підприємство (ряд. 391+392) 390 – 
у тому числі: 
– вітчизняна сировина (яка надійшла від вітчизняного замовника) 391 – 

– імпортна сировина (яка надійшла від закордонного замовника) 392 – 
Із гр. 1 ряд. 200 розділу 2.1 
– обсяг робіт (послуг), виконаних із давальницької сировини (ряд. 394 + 395 + 396) 393 – 

у тому числі:  
– продукція добувної, переробної промисловості та електроенергетики (коди С, Д, Е за КВЕД) 394 – 

– продукція будівництва 395 – 
– інших видів економічної діяльності 396 – 
 Код 

рядка 
Надходження 
фактично за рік 

А Б 1 
Довідково: 
Вартість придбаних сировини, матеріалів, комплектуючих та послуг (включаючи тварин на 
вирощуванні і відгодівлі) 

470 18’326 

з них: – енергії 475 1’862 
– палива 476 237 
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Стор. 6 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

Розділ 4. Кількість працівників та оплата їх праці 
 Код 

рядка 
Всього по 

підприємству
А Б 1 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 510 915
Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за цивільно-правовими 
договорами та зовнішні сумісники), осіб 520 11 
Кількість неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх 
сімей), осіб 530 – 
Відпрацьовано штатними працівниками, людино-годин 535 1’174’853
Кількість штатних працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу  
(дня, тижня), осіб 540 226 

Фонд оплати праці – всього, тис. грн. з одним десятковим знаком 560 9’271,0
з них: 
– позаштатних працівників (врахованих у рядку 520) 570 95,0 

 

Розділ 5. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році 
Здійснювались у звітному році валові капітальні інвестиції 
(закресліть відповідну клітинку)                                                       (600) 

1 
Так X 2 

Ні 
 

заповнюють підприємства, які вказали відповідь "Так" 
 

Код 
рядка 

Всього по підп-
риємству, тис. 
грн. з одним де-
сятковим знаком

А Б 1 
Валові капітальні інвестиції – всього (ряд.620 + ряд.670) 610 1’433 
у тому числі: 
інвестиції в матеріальні активи (ряд.630+650+660) 620 1’433 

у тому числі: 
– на будівництво (включаючи поліпшення будівель та споруд, капітальні витрати 
на поліпшення земель, багаторічні насадження) 

630 676 

– на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних матеріальних 
активів 650 – 

– на придбання нових основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
(включаючи поліпшення машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, 
приладів та інвентарю, формування основного стада) 

660 757 

інвестиції в нематеріальні активи 670 –
 
Вибуття основного капіталу 685 – 
Довідково: 
Чи залучено до Вашого підприємства іноземні інвестиції, що призводить до 
виникнення зобов’язань перед нерезидентами? (закресліть відповідну клітинку)     (699) 

1 
Так  2

Ні Х 

Розділ 6. Витрати підприємства на інновації та інформатизацію 
(включаючи поточні витрати та валові капітальні  
інвестиції, тис. грн. з одним десятковим знаком) 

 Код 
рядка 

Фактично за 
рік 

А Б 1 
Витрати на технологічні інновації 710 –
Витрати на інформатизацію – всього (ряд. 730+740+750) 720 243
у тому числі: 
витрати на програмне забезпечення 730 6 

витрати на обчислювальну техніку 740 167 
витрати на оплату послуг сторонніх підприємств (включаючи фізичних осіб-суб’єктів 
підприємницької діяльності) у сфері інформатизації 750 70 
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Стор. 7 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організації-складача  

 
Розділ 7. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік 

Місцевою одиницею є підрозділ (або частина) підприємства (філія, представництво, відділення та інші), який розташований на відокремленій території та 
займається одним або декількома видами діяльності. 
№  
п/п 

Назва та повна адреса місцевої одиниці 

Код 
території за 
КОАТУУ 

місцезнаход-
ження 

Для 
юридичних та 
неюридичних 

осіб – 
ідентифіка-
ційний код 
ЄДРПОУ 

Код виду 
діяльності 
за КВЕД 

Обсяг реалі-
зованої продук-
ції, робіт, послуг, 

(без ПДВ. ак-
цизу), тис. грн. з 

одним 
десятковим 
знаком 1) 

Середня 
кількість 

працівників
(включаючи
штатних та 
позаштатних
працівни-
ків), осіб 

Фонд оплати 
праці – 
всього 

тис. грн. з 
одним десят-

ковим 
знаком 

Валові капі-
тальні інвес-
тиції, здійс-
нені у звіт-
ному році, 
тис. грн. з 

одним десят-
ковим знаком 

А Б В Д Е 1 2 3 4 
1. Всього по місцевій одиниці  – – – – 
 у тому числі за видами  

економічної діяльності 2)       – 

   – – – – 
1.2.   – – – – 
1.3.   – – – – 
1.4.   – – – – 
1.5.   – – – – 
2. Всього по місцевій одиниці    – – – – 
 у тому числі за видами  

економічної діяльності 2)     – – – 

2.1.    
2.2.   – – – – 
2.3.   – – – – 
2.4.   – – – – 
2.5.   – – – – 
3. Всього по місцевій одиниці  – – – – 
 у тому числі за видами  

економічної діяльності 2)        

3.1.   – – – – 
3.2.   – – – – 
3.3.   – – – – 
3.4.   – – – – 
3.5.   – – – – 
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Стор. 8 ф. N 1-підприємництво (річна) 
Продовження розділу 7 

№ 
п/п 

Назва та повна адреса  
місцевої одиниці 

Код території  
за КОАТУУ 
місцезнаход-

ження 

Для юридичних та 
неюридичних осіб 
– ідентифікаційний 

код ЄДРПОУ 

Код виду 
діяльності
за КВЕД 

Обсяг реалізованої 
продукції, робіт, 
послуг, (без ПДВ. 
акцизу), тис. грн. з 
одним десятковим 

знаком 1) 

Середня кількість 
працівників 
(включаючи 
штатних та 
позаштатних 

працівників), осіб

Фонд оплати 
праці – всього 
тис. грн. з 

одним десят-
ковим знаком 

Валові капітальні 
інвестиції, здійс-
нені у звітному 
році, тис.грн. з 
одним десят-
ковим знаком 

А Б В Д Е 1 2 3 4 
4 – – – – 

4.1. у тому числі за видами  
економічної діяльності 2)    – – – – 

4.2. – – – – 
4.3. – – – – 
4.4. – – – – 
4.5. – – – – 
5. Всього по місцевій одиниці – – – – 

5.1. у тому числі за видами  
економічної діяльності 2)    – – – – 

5.2. – – – – 
5.3. – – – – 
5.4. – – – – 
5.5. – – – – 
6. Всього по місцевій одиниці – – – – 

6.1. у тому числі за видами  
економічної діяльності 2)    – – – – 

6.2. – – – – 
6.3. – – – – 
6.4. – – – – 
6.5. – – – – 

 
1) Для місцевих одиниць, що виробляють продукцію (роботи, послуги) для виробничих потреб інших місцевих одиниць даного підприємства показник не заповнюється 
2) За переліками, визначеними органами державної статистики. 
 
Вкажіть, будь паска, скільки часу (днів, годині Ви витратили  
на заповнення даної статистичної звітності                                                 (999) днів годин 

 
 
Виконавець (підпис, П.І.Б., телефон) 30 січня 2007 р. 
Керівник (підпис, П.І.Б.) Головний бухгалтер (підпис, П.І.Б.) 
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Код ЄДРПОУ  
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
"Про державну статистику" 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень  
тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

Звіт з праці 
за січень – грудень 2007 року 

Подають Терміни подання 
підприємства, установи, організації, їх структурні 
підрозділи, визначені за переліком органів 
державної статистики – органу державної 
статистики за місцем знаходження 

не пізніше 7-го числа 
після звітного періоду

Форма N 1-ПВ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держкомстату України 
від 11.08.2004 р. N472  
Термінова – місячна 

 

Найменування організації-складача інформації 
Поштова адреса 
Коди організації-складача 
за ЄДРПОУ території 

(КОАТУУ) 
виду 

економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, якому 
підпорядкована організація-
складач інформації (КОДУ)*

 

1 2 3 4 5 6 7 
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 8784  

* Тільки для підприємств державного сектору. 

Розділ І. Кількість працівників та фонд оплати праці 

Назва показників Код 
рядка 

За звітний 
місяць 

За період з початку 
року 

А Б 1 2
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті 
повної зайнятості, осіб 1010 732 666 

Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. 1020 1’166 9’271 
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з 
фонду оплати праці усіх працівників, тис. грн. 1030 168 1’668 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040 935 915 
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата 
штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності) 
всього, людино-годин 

1050 120’741 1’323’856 

з нього відпрацьовано 1060 112’726 1’174’853 
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 1070 1’140 9’177 
 1080 – –
 1090 – –

Примітки:  1. Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в 
цілих одиницях, вартісні показники – з одним десятковим знаком. 

2. Склад фонду оплати праці визначається згідно Інструкції зі статистики заробітної плати, 
затвердженої наказом Держкомстату N 5 від 13.01.2004 та зареєстрованої в Мін’юсті 27.01.2004 
за N 114/8713. 
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Розділ II. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі  
та допомогах із соціального страхування 

 
на 1 січня_________________________2007 ____року 

(назва місяця, наступного після звітного періоду) 
 

3 неї за рахунок бюджетних 
коштів (по статтях бюджетної 

класифікації 1111,1341)Назва показників Код 
рядка Всього

всього із гр.2 місцевий 
бюджет 

А Б 1 2 3 
1. Сума заборгованості із виплати заробітної плати 
всього, тис. грн. 2010 – – – 

з неї - утворена у попередні роки 2020 – – – 
Сума заборгованості із виплати заробітної плати 
штатним працівникам, тис. грн.   (із ряд.2010) 2030 – 

Облікова кількість штатних працівників, яким 
своєчасно не виплачена заробітна плата всього, осіб 2040 – 

у тому числі за терміном утворення: до трьох місяців 2050 – 

від трьох до шести місяців 2060 – 
понад шість місяців 2070 – 
Виплачено у звітному році в рахунок погашення 
заборгованості за попередні роки, тис. грн. 2080 – 

2. Сума заборгованості з оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності, що здійснюється за 
рахунок коштів підприємства, тис. грн. 

2090 – 

Сума заборгованості працівникам по допомогах та 
інших виплатах, що здійснюються за рахунок коштів 
Фонду державного соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності, тис. грн. 

2100 – 

Сума заборгованості потерпілим від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності, за ра-
хунок коштів підприємства, тис. грн. 

2110 – 

3. Сума заборгованості з компенсаційних виплат 
працівникам, які постраждали внаслідок Чорноби-
льської катастрофи, тис. грн. (із ряд. 2010 гр. 2) 

2120 – 

X 

 2130 – - -
 
13 лютого 2007 р. 

Керівник  
(підпис) (П. і. Б.) 

Головний бухгалтер  
(підпис) (П. і. Б.) 

Виконавець                      
(підпис) (П. і. Б.)                                                            номер телефону 
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Код ЄДРПОУ 
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
"Про державну статистику" 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Звіт з праці 
за січень–грудень 2007 року 

Подають: Терміни
підприємства, установи, організації, їх 
структурні підрозділи, визначені за 
переліком органів державної статистики – 
органу державної статистики за місцем 

не пізніше  
7-го числа після 
звітного періоду

Форма N 1-ПВ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держкомстату України 
12.08.2005 р. N236 

Термінова – квартальна 
 

Найменування організації-скпадача інформації
Поштова адреса  

Коди організації-складача 
за ЄДРПОУ території 

(КОАТУУ) 
виду 

економічної 
діяльності 

(КВЕД) 

форми 
власності 

(КФВ) 

організаційно-
правової форми 
господарювання 

(КОПФГ) 

міністерства, іншого 
центрального органу, якому 
підпорядкована організація-
складач інформації (КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7
22607719 6110100000 32.30.1 10 231 8784 

* Тільки для підприємств державного сектору. 
Розділ І. Склад фонду оплати праці та інші виплати 

 

Назва показників Код 
рядка 

За період з початку 
року, тис. грн. 

А Б 1
1. Фонд оплати праці штатних працівників, всього (ряд. 4020+4030+4080) 4010 9’177 
у тому числі 
Фонд основної заробітної плати 4020 7’390 

Фонд додаткової заробітної плати, всього 4030 1’605 
з нього: 
– надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 4040 469 

– премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 4050 – 
– виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати згідно чинного законодавства:  
у зв’язку з порушенням термінів її виплати 4060 – 

внаслідок зростання споживчих цін 4070 45 
Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 4080 182 
з них: 
– матеріальна допомога 4090 – 

– соціальні пільги, що носять індивідуальний характер 4100 182 
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 4030, 4080) 4110 1’059 
з нього оплата (компенсація) основної та додаткової відпусток 4111 675 

Рядки 4120 - 4150 заповнюються у звіті за січень - грудень 
Натуральна оплата праці,нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам 
(із ряд.4010) 4120 – 

2. Виплати, що не входять до фонду оплати праці: 
Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій,внесків та договорів оренди земельних  
ділянок та майна, що нараховані до сплати (у грошовій та натуральній формі):  
– штатним працівникам облікового складу 

4130 – 

– особам, які не перебувають в обліковому складі 4140 – 
Нараховано виплат працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  
зумовленими народженням та похованням 

4144 293 

з них: 
– оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 4145 151 

3. Реалізовано продукції та послуг
Вартість проданої продукції та наданих послуг штатним працівникам в рахунок 
нарахованої заробітної плати (п.п. 2.1.7 Інструкції зі статистики заробітної плати) 4150 39 

Примітка: Показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники – з 
одним десятковим знаком.. 
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Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників 
(за період з початку року) 

Назва показників Код 
рядка 

Середньо- 
облікова 

кількість, осіб 

Фонди оплати 
праці, 
тис. грн. 

Відпрацьовано 
людино-годин 

А Б 1 2 3
Із загальної кількості штатних працівників облікового складу: 

– жінки 7010 451 4’059 658’660
– працівники, оплата праці яких фінансується 
за рахунок коштів державного та місцевого 
бюджету (по статті бюджети, класифік. 1111) 

7020 – – X 

Працівники, які не перебувають в обліковому складі(позаштатні): 
зовнішні сумісники 7030 8 18 
працюючі за цивільно-правовими 
договорами (трудовими угодами) 7040 3 77 X 

 7050 – – –
Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати  

за            р. 
(заповнюється за останній місяць кварталу- березень, червень, вересень, грудень) 

Назва показників Код рядка Фактично, осіб
А Б 1

Кількість штатних працівників, яким нарахована заробітна плата за місяць,  
всього (сума ряд. 8020-8120) 8010 815 

у тому числі у розмірі: 
до       400,00 

8020 12 

від       400,01             до       505,00 8030 17
від       505,01             до       600,00 8040 28
від       600,01             до       700,00 8050 81
від       700,01            до      800,00 8060 76
від       800,01             до       1’000,00 8070 130
від       1’000,01          до       1’250,00 8080 151
від       1’250,01          до       1’500,00 8090 122
від       1’500,01          до      2’000,00 8100 104
від       2’000,01          до       5’000,00 8110 87
понад       5’000,00 8120 7
Кількість штатних працівників, які повністю відпрацювали місяць (із рядка 8010) 8160 293 
із них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах мінімальної 8170 – 
Довідково.     Облікова кількість працівників на кінець місяця, яким встановлено 
тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчий від прожиткового мінімуму, 
встановленого законодавством для працездатної особи 

8180 – 

 8190 –

Розділ IV. Рух робочої сили 
За період з початку рокуНазва показників Код 

рядка Всього, осіб з них жінки 
А Б 1 2 

Прийнято працівників 5010 130 95 
з них: 
на новостворені робочі місця 5015 106 X 

Вибуло працівників, усього 5020 171 99 
з них: 
з причин скорочення штатів 

5030 52 10 

за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової 
дисципліни, невідповідність займаній посаді 5040 91 

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду 5050 962 
Кількість вакансій на кінець звітного періоду 5061 6 

X 

26 січня 2008 р. 
Керівник  

(підпис) (П. і. Б.) 
Головний бухгалтер  

(підпис) (П. і. Б.) 
Виконавець                      

(підпис) (П. і. Б.)                                                            номер телефону 
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Код ЄДРПОУ 
 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України  
"Про державну статистику" 

 
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних 
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 

ЗВІТ  
ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

за січень-грудень 2007 р. 
 

Подають: Терміни подання: 
господарські організації, їх філії, представництва, 
інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий 
баланс, установи, заклади, органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування 
 
органу державної статистики за місцезнаходженням

за І квартал, І 
півріччя, 9 місяців – 
не пізніше 25 числа 

після звітного 
періоду, за рік – не 
пізніше 20 лютого 

Форма N 2-інвєстиції 
квартальна 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 

27.07.2007 №254 

 
Респондент: 
Найменування  
(юридична особа або відокремлений підрозділ) 

Місцезнаходження (юридична адреса) 
(юридична особа або відокремлений підрозділ) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса)  
(юридична особа або відокремлений підрозділ) 
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1. Капітальні інвестиції 
(у фактичних цінах.тис.грн.) 
Освоєно (використано) 

Найменування № 
рядка за період з 

початку року 

за відповідний 
період минулого 

року 
А Б 1 2 

Капітальні інвестиції – усього (111 + 114+115+117+118) 110 1’433 247 
у тому числі:  
інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) – (112+113) 111 757 88 

з них: у капітальне будівництво 112 – 
у придбання машин та обладнання (без здійснення будівництва) 113 757 

 

витрати на інші необоротні матеріальні активи 114 – – 
з них:    
на придбання земельних ділянок 124 – – 
витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт) 115 676 159 
з них: 
будівель і споруд 116 622 80 

інвестиції в нематеріальні активи 117 – – 
витрати на формування основного стада 118 – – 
З рядка 110: сума податку на додану вартість 119 121  

витрати на охорону навколишнього природного середовища і 
раціональне використання природних ресурсів 125 – – 

З рядка 111 витрати на здійснення будівельних та монтажних робіт 120 – – 

з них: господарським способом 121 – – 
витрати на придбання машин та обладнання, які були в 
користуванні в інших організаціях 122 – 

З рядка 117: витрати на придбання (створення) засобів програмного 
забезпечення 126 – 

витрати, пов’язані з придбанням нематеріальних активів  127 – 

З рядка 120: витрати на здійснення робіт із монтажу обладнання 123 – 

 

Крім того, 
капітальні інвестиції на придбання будівель. споруд, їх 
окремих частин (в т.ч. квартир) та об’єктів незавершеного 
будівництва 

128 – – 
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2. Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів 
(у фактичних цінах.тис. грн.) 

Найменування № 
рядка 

Освоєно за період з 
початку року 

А Б 1 
Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів:  
житлові будівлі 201 – 

будівлі (крім житлових) і споруди 204 – 
машини, обладнання, інструмент, інвентар  
(без обладнання, що включене у ряд. 201, 204) 209 757 

у тому числі:  
електричне та електронне устаткування 216 – 

транспортні засоби 210 – 
інші основні засоби 211 – 

3 рядків 201 та 204:   
вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та споруд 215 – 
 

3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
(у фактичних цінах, тис.грн.) 

Освоєно за період з початку року 

Найменування № 
рядка усього 

у тому числі 
інвестицій в 

основний капітал 

3 НИХ 
на житлове 
будівництво

А Б 1 2 3 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування: кошти 
Державного бюджету 310 – – – 

кошти місцевих бюджетів (міста, району, області та ін.) 320 – – – 
власні кошти підприємств та організацій 330 1’433 757 – 
з них: амортизаційні відрахування 343 1’433 757 – 
кредити банків та інші позики 331 – – – 
з них: кредити іноземних банків 342 – – – 
іпотечне кредитування 344 – – – 
з нього: іпотечне кредитування населення на 
будівництво власних квартир 345 – – – 

кошти іноземних інвесторів 332 – – – 
кошти вітчизняних інвестиційних компаній, фондів 333 – – – 
кошти населення на будівництво власних квартир 340 – – – 
інші джерела фінансування 341 – – – 
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4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 
(у фактичних цінах, тис. грн.) 

Освоєно за період з початку року 
з них 

Найменування 

Код виду 
економічної 
діяльності  
за КВЕД 

усього 
витрати на 
будівельні і 
монтажні 
роботи 

вартість машин, 
обладнання, 
інструменту, 
інвентарю 

3 графи 1– 
за рахунок 
коштів 

державного 
бюджету 

А В 1 2 3 4 
Інвестиції в основний 
капітал за видами 
економічної діяльності * 

 757 – 757 – 

 32.30.1 757 – 757 – 
 
* Заповнюється згідно з Додатком до Інструкції. 
 
 
Керівник  
Виконавець 
                  прізвище та N телефону виконавця Головний бухгалтер 
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Код ЄДРПОУ 
Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність,  
яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 
Звіт про наявніть та рух основних засобів,  
амортизацію (знос) за   959   2007   рік 

 
Подають: Терміни подання 

– господарські організації - зведений звіт та звіти по кожному з 
відокремлених підрозділів, що не виділені на окремий баланс та 
розташовані в іншій області, районі, місті; 
– філії, представництва, інші відокремлені від господарських 
організацій підрозділи, що виділені на окремий баланс та 
розташовані в іншій області, районі, місті; 
– органи державної влади та місцевого самоврядування  
 
органу державної статистики за місцезнаходженням 

до 20 лютого 
після звітного року 

Форма №11-ОЗ  
Річна 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 

16.07.2007 р. №219 

 
Респондент: 
Найменування  
(юридична особа або відокремлений підрозділ) 

Місцезнаходження (юридична адреса) 
(юридична особа або відокремлений підрозділ) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса)  
(юридична особа або відокремлений підрозділ) 
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І. Наявність та рух основних засобів 
(тис. грн. з одним десятковим знаком) 

Наявність на початок 
2006    року (первісна/ 
переоцінена/ вартість) 

Надійшло у 
звітному році 

Вибуло у звітному 
році 

Наявність за 
відрахуванням зносу 
(залишкова вартість)

Види економічної 
діяльності 

Код 
(розподілу, 
групи, 
підкласу) 
згідно з 
КВЕД 

№ 
рядка 

без ураху-
вання індек-
сації та 

переоцінки 
звітного 
року 

з урахуван-
ням індек-
сації та 

переоцінки
звітного 
року 

усього

у т. ч.  
введено в 
дію нових 
основних 
засобів 

усього 

у т.ч. 
ліквідовано
основних 
засобів 

Наявність 
на кінець 
2006 року на початок 

2006 року
на кінець 
2006 року

Амортизація 
(знос) 

основних 
засобів на 

рік 

Вартість 
основних 
засобі, на 

які 
повністю 
нараховано 
амортизацію 

(знос) 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Усього  100 94’051 94’051 2’324,0 757 10’823 2’461 85’552 39’021 33’691 2’855 3’429 
Основні засоби за 
видами економічної 
діяльності: 

             

Виробництво 
апаратури для 
приймання, запису та 
відтворення звуку і 
зображення 

32.30.1  90’380 90’380 2’324 757 10’823 2’461 81’881 36’819 31’594 2’750 3’429 

Операції з власним 
нерухомим майном 70.1  3’452 3’452 – – – – 3’452 2’106 2’003 103 – 

Діяльність у сфері 
культури та спорту, 
відпочинку та розваг 

92  219 219 – – – – 219 96 94 2 – 

Із рядка 100: 
Основні засоби основ-
ного виду економічної 
діяльності 

 140 90’380 90’380 2’324 757 10’823 2’461 81’881 36’8190 31’594 2’750 3’429 

Робоча і продуктивна 
худоба  150 – – – – – – – – – – X 

Вартість земельних 
ділянок  160 – – – X – X – – – X X 

Вартість житлових 
будівель  170 – – – – – – – – – – – 
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II.Склад основних засобів підприємства 
(тис. грн. з одним десятковим знаком) 

Найменування показника № рядка Наявність на кінець року 
 
 

 
 Усього у т.ч. за основним видом 

діяльності 
А Б 1 2 

Усього      (сума рядків 202 – 217) 201 85’552 81’881 
Земельні ділянки 202 – – 
Капітальні витрати на поліпшення земель 203 – – 
Будинки, споруди та передавальні пристрої 204 47’388 43’717 
Машини та обладнання 205 27’295 27’295 
Транспортні засоби 206 972 972 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 207 4’609 4’609 
Робоча і продуктивна худоба 208 – – 
Багаторічні насадження 209 – – 
Інші основні засоби 210 68 68 
Бібліотечні фонди 211 – – 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 212 5’220 5’220 
Тимчасові (нетитульні) споруди 213 – – 
Природні ресурси 214 – – 
Інвентарна тара 215 – – 
Предмети прокату 216 – – 
Інші необоротні матеріальні активи 217 – – 

    
Довідка:    
Незавершені капітальні інвестиції 301 959 959 

 

Керівник 

Виконавець 
(прізвище і № телефону виконавця) 
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Підприємство: Додаток № 3 
Форма власності: 
Вид діяльності: 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКАХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
станом на 1 січня 2008 р.  
І. Платежі до бюджету 

Заборгованість на початок  
звітного періоду 

Заборгованість на кінець  
звітного періоду 

По Дебету По Кредиту По Дебету По Кредиту Назва показника Код 
ряд. 

 Всього В т.ч. недоїмка

Належить 
по 

розрахунку

Фактично 
внесено 

Списано 
боргів 

Реструкту-
ризовано 
боргів 

 Всього В т.ч. недоїмка 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всього до бюджету (600-650) 690 1 1’451 – 5’398 5’130 – – 3 1’721 – 
В т.ч. Акцизний збір 600 – – – – – – – – – – 
ПДВ (позитивне значення) 610 – 1’250 – 3’483 3’569 – – – 1’164 – 
ПДВ (від’ємне значення) 611 – – – – – – – – – – 
Фонд ЧАЕС 620 – – – – – – – – – – 
Рентні платежі 630 – – – – – – – – – – 
Єдиний податок 635 – – – – – – – – – – 
Ресурсні платежі 640 1 2 – 84 86 – – 2 1 – 
В т.ч. 
Податок на землю 641 1 – – 72 72 – – 1 – – 

Плата за воду 642 – 1 – 11 11 – – – 1 – 
Плата за використання 
природних ресурсів 643 – – – – – – – – – – 

Плата за забруднення навко-
лишнього природного 
середовища 

644 – 1 – 1 3 – – 1 1 – 

Інші податки і платежі 650 – 199 – 1’831 1’475 – – 1 556 – 
В т.ч. 
Податок на прибуток 651 – 106 – 513 217 – – – 402 – 

Податковий прибуток з 
громадян 652 – 87 – 1’278 1’213 – – – 152 – 

Місцеві податки та збори 653 – 6 – 36 41 – – 1 2 – 
Відрахування на геолого-
розвідувальні роботи 654 – – – – – – – – – – 

Штрафи, пені, неустойки 655 – – – 4 4 – – – – – 
Довідково: відстрочені платежі 
до бюджету 660 – – – – – – – – – – 

До позабюджетних платежів 680 – – – – – – – – – – 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Внески в інноваційний фонд 682 – – – – – – – – – – 
На утримання автомобільних доріг 683 – – – – – – – – – – 
Штрафи, пені, неустойки 684 – – – – – – – – –  
Інші 685 – – – – – – – – – – 
Довідково: відстрочені платежі до 
позабюджетних фондів 790 – – – – – – – – – – 

До Пенсійного Фонду 800 – 247 – 3’371 3’168 – – – 350 – 
Фонд соціального страхування 808 – 2 – 231 222 – – – 11 – 
Інші фонди соціального страхування 809 – 14 – 172 167 – – – 19 – 
Фонд сприяння зайнятості населення 810 – 11 – 162 156 – – – 17 – 
Довідково: відстрочені платежі до 
Пенсійного фонду 811 – – – – – – – – – – 

По заробітній платі 820 – 650 – 9’784 9’510 – – – 924 – 
Частина прибутку (доходу) до 
Державного бюджету України 830 – – – 126 97 – – – 29 – 

II. Витрати на утримання соціальної сфери з початку року 
Фактичні витрати за звітний період 

В т.ч. за рахунок Назва показника Код 
ряд. Кошторис на рік Всього 

прибутку бюджету ФСК Інші 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Утримання житлово-комунального 
господарства 700 490 490 133 – – 357 

Утримання дитячих дошкільних закладів 710 – – – – – – 
Утримання шкіл 720 – – – – – – 
Утримання спортивних стадіонів 730 – – – – – – 
Утримання басейнів 740 – – – – – – 
Оздоровчі підприємства: всього 750 293 293 225 – – 68 

В т.ч. лікарні 751 – – – – – – 
Поліклініки 752 – – – – – – 
Медпункти 753 65 65 65 – – – 
Бази відпочинку 754 228 228 160 – – 68 
профілакторії 755 – – – – – – 
табори відпочинку 756 – – – – – – 

Громадське харчування 760 – – – – – – 
Інші 770 23 23 23 – – – 
Всього 780 806 806 381 – – 425 
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III. Використання прибутку і амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код ряд. Звітний період Відповідний період 
минулого року 

1 2 3 4 
1. Використання прибутку: 790 640 116 

Платежі в бюджет 900 514 116 
На розвиток виробництва 910 – – 
На соціальну сферу 920 – – 
На матеріальне заохочування 930 – – 
На збільшення статутного фонду 940 – – 
В резервний фонд 950 – – 
На виплату дівідендів 960 3 – 
На виплату частини чистого прибутку до загального фонду держбюджету України 961 123 – 
Інші цілі 970 – – 

2. Використання амортизаційних відрахувань 980 – – 
На поточний ремонт основних фондів 981 – – 
На капітальний ремонт основних фондів 982 – – 
На технічне переозброєння 983 – – 

IV. ДОВІДКA  
Про наявність залежалих виробничих запасів і затрат, які тривалий час знаходяться на складах  

і не можуть бути використані у виробничому процесі. 
За звітний період 

Назва показника Код ряд. Залишок на 
початок звіту нараховано витрачено 

Залишок на 
кінець звіту 

В т.ч. затрат пов’язаних з 
конверсією військового 

виробництва 
1 2 3 4 5 6 7 

Виробничі запаси 996 – – – – – 
Малоцінні та швидкознош.предм. 997 – – – – – 
Незавершене виробництво 998 – – – – – 
Готова продукція 999 – – – – – 
Всього 1000 – – – – – 

(прізвище, підпис) 

(прізвище, підпис) 

Начальник фінансового відділу  (прізвище, підпис) 
34 січня 2008 р. 
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Підприємство: ФОРМА 3В 
Форма власності:  
Вид діяльності: 

Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську 
діяльність підприємства (організації)  

 

Фактично 
Назва показника № 

п/п 
Од. 

виміру звітний 
період 

За відповідний період 
минулого року 

1 2 3 4 5 
І. Продукція 

Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) 
в оптових цінах підприємств без ПДВ, акцизного збору: 

 тис. 
грн   

у діючих цінах 1. -"- 25’452 18’587 
у порівняних цінах 2. -"- 25’765 18’966 
Фінансові результати від операційної діяльності 3. -"- -8’340 -6’258 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування 4. -"- 865 126 
Чистий прибуток (+), збиток (-) 5. -"- 351 10 
Затрати на виробництво в діючих цінах 6. -"- 34’957 26’415 
в т.ч. на оплату праці 6.1. -"- 8’985 6’061 
амортизаційні відрахування 6.2. -"- 2’400 2’606 
собівартість виробленої продукції 6.3. -"- 34’103 27’156 
Виручка від реалізації без ПДВ - всього 7. -"- 27’624 29’165 
в т.ч. по бартеру 7.1. -"- – – 
Із загальної виручки: Виручка від реалізації в країни СНД і 
Балтії 8. -"- – 256 
в т.ч. по бартеру 8.1. -"- – – 
Виручка від реалізації в інші країни 9. -"- 9’767 4’387 
в т.ч. по бартеру 9.1. -"- – – 
Придбано сировини та матеріалів в країнах СНД і Балтії 10. -"- 360 353 
в т.ч. по бартеру 10.1 -"- – – 
Придбано сировини в інших країнах 11. -"- 2’040 186 
в т.ч. по бартеру 11.1 -"- – – 
Кошти на розрахунковому рахунку 12. -"- 2’248 1’672 
Кошти на валютному рахунку 13. -"- 435 14 
Кредити довгострокові 14. -"- – 650 
Короткострокові кредити та інші позикові кошти 15. -"- 3’210 550 
Дебіторська заборгованість 16. -"- 10’005 2’977 
в т.ч. прострочена по валюті і валютних цінностях 16.1 -"- – – 
Кредиторська заборгованість 17. -"- 4’807 4’589 
в т.ч. бюджету 17.1 -"- 1’721 1’450 
Обсяг капіталовкладень 18. -"- 1’433 247 
Введено в дію основних фондів 19. -"- 757 88 
Норматив власних обігових коштів 20. -"- 23’139 18’460 
Наявність власних обігових коштів 20.1 -"- 23’139 18’460 
Нестача ВОК (-), лишки (+) 20.2 -"- – – 
Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті 
повної зайнятості осіб 21. Осіб 666 646 

Середньооблікова чисельність штатних працівників 
облікового складу 22. Осіб 915 1’019 

Фонд оплати праці 23. Тис. 
Грн 9’271 6’211 

 
(підпис) (прізвище) 

(підпис) (прізвище) 
24 лютого 2008  р. 
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ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 
 

КОДИ
         

форми 
документа 
за ЗКДУ 

підприємства-
складача за 
ЗКПО 

території 
за 

СПАТО 

галузі за 
ЗКГНГ  форми 

власності

міністерства 
(відомства)МДО, 

концерну, асоціації за 
СПОДУ 

вищої 
організації
за ЗКПО 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
експорт 1 
імпорт 2 

не потрібне закреслити 
  

Форма № 8-З ЕЗ 
Затверджена наказом Міністерства 

статистики України від 9 грудня 1993 р. 
№276 

Поштова місячна 
Подають 10 числа після звітного періоду всі підприємства, 
організації та установи (в тому числі спільні підприємства), 

які здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки, 
статистичному 

 
 
 
Кому подасться ____________________________________________________________________________  

найменування організації 

______________________________________________________________________________________________________  
і адреса 

Міністерство (відомство),  
головне управління (управління) _______________________________________________________  

Організація, яка звітує ________________________________________________________________  

Форма власності _____________________________________________________________________  

Орган, який відповідає за збір даних. Відповідно до Закону України «Про державну статистику» 
Ваше підприємство повинне надіслати заповнену форму до місцевих органів державної 
статистики. 

Конфіденціальність. Подана Вами інформація призначена для службового користування органу 
державної статистики, який буде зберігати її конфіденційний характер. 

Мста збору даних. На основі цієї форми збирається інформація від підприємств, організації та 
установ України які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, для складання платіжного 
балансу України. 

Просимо зберігати копію цієї форми на випадок виникнення питань у працівників органів 
державної статистики при зведені даних. 

Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дозволять скласти платіжний баланс 
України. 
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ЗВІТ 
ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ 

(крім давальницької сировини та товарів з давальницької сировини) 
за____IV квартал____ 2007 р. 

 
Країни Найменування Коди Валюта 

найменування код товарів 

од
ин
иц
ь 

ви
мі
ру

 

товарів  
по ТН 
ЗЕД 

оди-
ниць 
виміру

харак-
теру 
угод 

найме-
нування код 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
ар
ті
ст
ь,

 т
ис

. 
од
ин
иц
ь 
у 
ва
лю

ті
 

ко
нт
ра
кт
у 
за

 
ум

ов
ам
и 
Ф
О
В

 

В
ар
ті
ст
ь 

ст
ра
ху
ва
нн
я 
та

 
фр

ах
ту

 

А Б В Г Д Е Ж З І 1 2 2

Ізраїль 376 елек. 
комп. кг 8547500000  021 дол. 

США 840 3 1,7  

Ізраїль 376 елек. 
комп. кг 8542500000  021 дол. 

США 840 5 3,3 10,6 

            

Болгарія 100 елек. 
комп. кг 8529904020  021 дол. 

США 840 2000 78,0  

            

Чехія 203 елек. 
комп. кг 8529904020  021 дол. 

США 840 3150 60,3  

            

Німеччина 276 елек. 
комп. кг 8541298090  021 євро 978 1 1,6  

            

Росія 643 кабель кг 8544591000  041 руб. 643 321 185,7  

            

Литва 440 добавка кг 3824905090  021 євро 978 40 0,5  

            

Росія 643 кабель кг 9544591000  041 руб. 643 610 348,5  
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ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 
 

КОДИ
         

форми 
документа 
за ЗКДУ 

підприємства-
складача за 
ЗКПО 

території 
за 

СПАТО 

галузі за 
ЗКГНГ  форми 

власності

міністерства 
(відомства)МДО, 

концерну, асоціації за 
СПОДУ 

вищої 
організації
за ЗКПО 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
експорт 1 
імпорт 2 

не потрібне закреслити 
  

Форма № 8-З ЕЗ 
Затверджена наказом Міністерства 

статистики України від 9 грудня 1993 р. 
№276 

Поштова місячна 
Подають 10 числа після звітного періоду всі підприємства, 
організації та установи (в тому числі спільні підприємства), 

які здійснюють зовнішньоекономічні зв’язки, 
статистичному 

 
 
 
Кому подасться ____________________________________________________________________________  

найменування організації 

______________________________________________________________________________________________________  
і адреса 

Міністерство (відомство),  
головне управління (управління) _______________________________________________________  

Організація, яка звітує ________________________________________________________________  

Форма власності _____________________________________________________________________  

Орган, якій відповідає за збір даних. Відповідно до Закону України «Про державну статистику» 
Ваше підприємство повинне надіслати заповнену форму до місцевих органів державної 
статистики. 

Конфіденціальність. Подана Вами інформація призначена для службового користування органу 
державної статистики, який буде зберігати її конфіденційний характер. 

Мста збору даних. На основі цієї форми збирається інформація від підприємств, організації та 
установ України які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, для складання платіжного 
балансу України. 

Просимо зберігати копію цієї форми на випадок виникнення питань у працівників органів 
державної статистики при зведені даних. 

Дякуємо Вам за своєчасне подання достовірних даних, які дозволять скласти платіжний баланс 
України. 
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ЗВІТ 
ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ 

(крім давальницької сировини та товарів з давальницької сировини) 
за_______рік_______ 2007 р. 

 
Країни Найменування Коди Валюта 

найменування код товарів 

од
ин
иц
ь 

ви
мі
ру

 

товарів по
ТН 
ЗЕД 

оди-
ниць 
виміру

характеру 
угод 

найме-
нування код 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
ар
ті
ст
ь,

 т
ис

. 
од
ин
иц
ь 
у 
ва
лю

ті
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нт
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у 
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и 
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ь 
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ра
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я 
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фр

ах
ту

 

А Б В Г Д Е Ж З І 1 2 2
1. Країни 
колишнього СРСР           

в тому числі:           
м. Рязань, 
Росія 

Блоки до  
РВ4КХ/УКХ  8529904020 шт. 021 дол. 

США 840 3 3,1 15,8 

           
м. Рязань, 
Росія 

Блоки до  
РВ4УКХ  8529904020 шт. 021 дол. 

США 840 2 2,4 12,1 

           
м. Рязань, 
Росія 

Блоки до  
РВ4КХ/УКХ  8529904020 шт. 021 дол. 

США 840 6 8,4 42,4 

           
м. Рязань, 
Росія 

Блоки до  
РВ4КХ/УКХ  8529904020 шт. 021 дол. 

США 840 15 9,9 50,0 
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Країни Найменування Коди Валюта 

найменування код товарів

од
ин
иц
ь 

ви
мі
ру

 

товарів  
по ТН 
ЗЕД 

одиниць 
виміру

харак-
теру 
угод 

найме-
нування код 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
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ті
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ь,
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. 
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ь 
у 
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ті
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у 
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и 
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ту

 

А Б В Г Д Е Ж З І 1 2 2

2. Інші країни світу           

в тому числі:           

Угорщина Шоломофони 
ШМ-1 шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 800 88,6 447,4 

            

Азербайжан Шоломофони 
ШМ-1 шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 600 113,6 573,7 

          
 

Індія Блок АС-34 шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 71 59,2 299,0 

           

В’єтнам Р-173 М шт. 8525209900  021 дол. 
США 840 144 547,2 2763,4

 Шоломофон 
ШМ-1 шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 914 59,4 300,0 

 Маніпулятор 
МН-1(1,2) шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 721 36,1 182,1 

          

В’єтнам Р-173 М шт. 8525209900  021 дол. 
США 840 15 57,0 287,9 

          

Індія Блок АС-34 шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 587 483,1 2439,7

 
Блок АС-37 шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 354 45,0 227,3 

 Блок АС-35 шт. 8529904020  021 дол. 
США 840 500 93,5 472,1 

 
Прил. МН-1 шт. 8529904020  021 дол. 

США 840 5973 322,5 1628,6

           

Молдова Р-ст РС-6КХ шт. 8525209900  021 дол. 
США 840 2 3,4 17,2 

          

м. Кишинів Р-ст РС-
6УКХ шт. 8525209900  021 дол. 

США 840 1 1,5 7,6 
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Відмітка про одержання (штамп ДП) 

 УЗГОДЖЕНО 
рішенням Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів і 
банківської діяльності 
від 12.10.2005 р. №06 – 10/10-1028 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Державної податкової 
адміністрації України  
від 12.10.2005 р.  №448 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 3 ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА X Звітна 
Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"  Звітна консолідована1 
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"  Звітна нова 

 

2 Звітний рік 2 0 0 7   1 квартал   Півріччя   3 квартали  Х Рік 
 

Повна назва платника податку: X Юридична особа3   Інша категорія платника 
 

4 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2 2 6 0 7 7 1 9 Код виду економічної діяльності (КВЕД) 3 2 . 3 0 . 1
 

Місцезнаходження платника податку: Поштовий індекс      
Телефон  
Факс*  5  
E-mail*  

 

До державної податкової інспекції (адміністрації) в 6 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДПІ 
 

Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування 7 

 Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво 
сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону) 

 Суб’єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)

* за бажанням платника податку Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним 
округленням за загальновстановленими правилами 
(починаючи з податкового періоду - перший квартал 
2006 року) 

 

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума 
1 2 3 

Валовий дохід від усіх видів діяльності,         у тому числі: 01 40’662’398
доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1 27’357’138
приріст балансової вартості запасів 01.2       К1 549’018 
доходи від виконання довгострокових договорів 01.3       К2 – 
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4       КЗ – 
прибуток від операцій з землею 01.5       К1 – 
інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5 01.6 12’756’242
Коригування валових доходів, у тому числі:                       (+/-02.1+/-02.2+02.3) 02 – 
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1 – 
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2 – 
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3       К4 – 
Скоригований валовий дохід                                                              (01+/-02) 03 40’662’398
Валові витрати, утому числі: 04 36’233’150
витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1 20’409’239
убуток балансової вартості запасів 04.2       К1 – 
витрати на оплату праці 04.3 9’077’680
сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування 04.4 3’382’288
сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5 299’226
сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6       Р1 114’139
витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів 04.7       К2 – 
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8       Р2 – 
від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9 – 
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10     К1 – 
85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг),придбаних у офшорних нерезидентів 04.11     РЗ – 
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та 
недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 К1/1 _ 

інші витрати, крім визначених у 04.1-04.12 04.13 2’950’578
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1 2 3 
Коригування валових витрат, у тому числі: (+/-05.1+/-05.2+ 05.3) 05 32’322
зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1 – 
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2 32'322
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3       К4 – 
Скориговані валові витрати                     (04+/-05) 06 36'265'472
Сума амортизаційних відрахувань 07          К1 2'346'403
Об'єкт оподаткування            позитивний (+) від'ємний (-)        ((+/-03 - (+/-06) - 07) 08 2’050'523
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003 09 – 
Прибуток , звільнений від оподаткування 10          К5 – 
Прибуток, що підлягає оподаткуванню,            у тому числі:         (08-09-10) 11 2’050'523
за базовою ставкою 11.1 2’050'523
за пільговою ставкою*           -               % 11.2 – 
Нарахована сума податку**,                у тому числі: 12 512'631
за базовою ставкою 12.1 512'631
за пільговою ставкою 12.2 – 
Зменшення нарахованої суми податку 13          К6 18'074
Податкове зобов'язання звітного періоду **                                (12-13) 14 494'557
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року 15 66’484
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)*** 16 – 
Сума податку до сплати                               (позитивне значення 14-15-16) 17 428’073
* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.  
** У разі позитивного значення.  
*** Не заповнюються при заповненні рядка 18 декларації. 
 

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає 
поверненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті 

18 
– 

Додаткові показники. 
Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі: 19 – 
з доходів фізичних осіб, нарахованих у вигляді процентів 19.1       К7 – 
з нерезидентів (крім 19.3) 19.2 – 
з фрахту 19.3 – 
Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів 20 29’544
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними 
некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами 21 118'176

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок 22 404
Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості 23          К4 – 
До декларації додаються (потрібне позначити): 
Додатки до рядків К1/1   X К1/2 К2 К3 К4 К5 К6  X К7 Р1   X Р2 РЗ X 

 

 Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на  аркуш 
Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

2 1 . 0 1 . 2 0 0 8 р. 
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) 
Керівник підприємства ініціали та прізвище підпис 

           
Ідентифікаційний податковий номер 
Головний бухгалтер ініціали та прізвище підпис 

           
Ідентифікаційний податковий номер 
 

Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА) 
 Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності.     «___» _____________200__ року 
  

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) 
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити): 

 порушень (помилок) не виявлено   складено акт від «___» _____________200__ року № _______ 

«___» _____________200__ року  службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) 

М. П. 
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Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  Податковий період     2006   року 

           1 квартал   Півріччя   3 квартали  Х Рік 

Таблиця 1.    Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів 

Показники Код 
рядка

На початок
звітного 
року 

Запаси, 
використані не 
в господарській 

діяльності

На кінець 
звітного 
періоду 

Приріст"-" 
Убуток"+" 

(3-4-5) 

1 2 3 4 5 6
Балансова вартість запасів усього,   у тому числі: 
(сума рядків А1 - А7 відповідної графи) А 11989176 – 12538194 -549018 

на складах (місцях зберігання) А1 6054089 – 6171554 -117465 
у незавершеному виробництві А2 1709970 – 2096179 -386209 
у готовій продукції A3 3744165 – 3794316 -50151 
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах А4 460371 – 448083 12288 
на оптових складах (місцях зберігання) А5 – – – – 
у роздрібній торгівлі А6 20581 – 28062 -7481 
матеріальні цінності, що використовуються у 
господарській діяльності більше 365 календарних 
днів та вартість яких не перевищує 1000 грн. 

А7 – – – – 

Метод (методи) оцінки убутку запасів (потрібне позначити): 
 ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів X вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)
 середньозваженої вартості однорідних запасів нормативних затрат  ціни продажу запасів

Таблиця 2.   Розрахунок амортизаційних відрахувань 
Амортизаційні відрахування

Код 
рядка Показники 

Балансова 
вартість на 
початок роз-
рахункового 
кварталу 

Розрахун-
ковий 
квартал 

Звітний період 
наростаючим 
підсумком 

1 2 3 4 5 
Б1 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки 152358 3047 12567 
Б2 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків 191235 19124 56255 
БЗ Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків 918116 55087 154588 
Б4 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків 60842 9126 41541 
Б5 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків 25563735 319547 1398754 
Б6 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків 142589 8912 37181 
Б7 Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків 4037265 151397 645517 
Б8 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків – – – 
В Нематеріальні активи – – – 

07 
Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума 
рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5) 2346403 

Таблиця 3.    Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат 
Фактичні обсяги поліпшень наростаючим

підсумкомОб'єкти поліпшення Код 
рядка 

Сукупна балансова 
вартість на початок

звітного року 

Сума на 
звітний рік 

(ліміт) 1 квартал Півріччя 3 квартали Рік 

1 2 3 4 5 6 7 3 
Основні фонди 4.10 – – – – – – 

Таблиця 4.     Прибуток від продажу землі 
Показники Код рядка Сума 

1 2  
Прибуток від продажу землі, у тому числі:        ( 01.5.1 - 01.5.2 х 01.5.3) 01.5, – 
сума доходу, отримана при продажу землі 01.5.1 – 
сума витрат, пов'язана із купівлею землі 01.5.2 – 
коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону 01.5.3 – 
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Таблиця 5.     Витрати зі страхування 
Показники Код рядка Сума 

1 2 3
Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та 
недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі: 04.12 – 

сума витрат За обов'язковими видами страхування 04.12.1 – 

сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових 
витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, 
обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5 / 95) 

04.12.2 – 

Наведена інформація є достовірною. 

Керівник підприємства       _________  
підпис прізвище М.П. 

Головний бухгалтер _________  
підпис прізвище 
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Додатки до теми 8. 
 

Виписка із звіту відділу головного механіка про наявність і віковий склад обладнання: 

(кількість одиниць) 

Строки експлуатації  

Види обладнання до 5 років до 10 
років 

до 20 
років 

більше 20 
років 

Всього 

1.Токарні верстати 39 164 252 216 671 

2.Силові машини 5 10 12 4 31 

3.Металорізальні верстати 1 2 11 5 19 

4.Насоси , компресори 2 12 16 3 33 

5.Вимірювальні прилади 3 7 6 - 16 

6.Обчислювальна техніка 12 34 23 - 69 

7.Транспортні засоби 20 56 35 17 128 

Всього 82 285 355 245 967 

 
 
Виписка з форми № 1-п: 
 

Показники Звітний рік Минулий рік 
Обсяг продукції в діючих 
цінах, тис. грош. один. 

  

 
Виписка з форми № 11-ос: 
 

Показники Звітний рік Минулий рік 
Середньорічна вартість 
основних засобів, тис. грн. 
грош. один.  
в т.ч. основних засобів 
основного виду діяльності 

 
 
45531 
 
 
35812 
 

 
 
43325 
 
 
32782 

1. Дані виробничого відділу про вартість основних засобів тис. грн. 
   а) середньорічна вартість машин і обладнання: 
       минулий рік               50351 
       звітний рік                 48832 
   б) запаси невстановленого обладнання на кінець року - 639 тис. 
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Дані внутрішньозаводського обліку і звітності  про наявність і використання 

Показники Минулий рік Звітний рік 

1.Середня кількість токарних 
виробів 

648 653 

2.Загальна кількість 
відпрацьованих маш.змін, 

тис. 

342,4 326,5 

3.Загальна кількість 
відпрацьованих маш.- годин 

тис. 

2431,6 2315,2 

 

Результати добового спостереження за роботою обладнання  цеху 

Показники Фактично на день обстеження 

1.Кількість встановлених токарних виробів 214 

2.Фактично працювало машин, одиниць 208 

3.Вдпрацьовано машино-змін в машино-
годинах (п.3 х п.4) 

385 

4.Тривалість зміни, год. 8 

5.Фактично відпрацьованих маш.годин  

 2964 

 

Дані внутрішньозаводської звітності про наявність і використання обладнання. 

Показники Минулий рік Звітний рік 

1.Середня кількість,  шт. 
токарних виробів, шт. 

648 653 

2.Загальна кількість 
відпрацьованих маш.-днів 
тис. 

152,4 147,1 

3.Загальна кількість 
відпрацьованих маш.годин, 
тис. 

2431,6 2315,2 
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Додатки до теми 9. 
Додаток 1. 

Звіт про залишки, надходження і витрачання матеріалів 
  тис.грн. 

№ 
п/п 

Матеріали Залишок на 
початку 
року 

Потреба 
підприємства в 
матеріалах на 
виробничу 
програму 

Укладено 
угод  

Посту 

пило за рік 

Витрачено за рік  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Шнур телефонний 
ШТ-2 

11 117 115 110 115 

 

2. Стрічка стальна х/к 15 50 55 60 60 

3. Дріт стальний 
пружинний  - 65 Г 

12 60 70 65 70 

4. Органічне скло 13 90 100 92 95 

 

5. Полістерол  УПМ 18 175 170 168 180 

6. Барвник 2 15 15 14 14 

 Разом 71 567 525 537 534 

 

 

Додаток 2 
Дані про надходження матеріалів на склад за січень 

Декади 

І ІІ ІІІ 

№ 

п/п 

 

Матеріали 

 

Один.вимі
ру 

За 
планом 

фактично За 
планом 

фактично За 
планом 

фактично 

1 Шнур телефонний 
ШТ-2 

�т.. 150 140 150 160 150 170 

2. Стрічка стальна х/к кг 220 200 220 210 220 240 

3. Дріт стальний 
пружинний – 65 Г 

кг 150 145 150 148 130 160 

4. Органічне скло м2 300 280 300 390 300 310 

5. Полістерол УПМ кг 440 430 440 420 470 500 

6. Барвник кг 0,5 - 0,5 - 1,0 2 

Додаток 3 

Залишки матеріалів на складі станом на 1 квітня: 
Норма запасу № 

п/п 
Матеріали Одиниці 

виміру мінімум максимум 

Фактичний 

залишок 

1. Шнур телефонний 
ШТ-2 

т. 400 500 470 

2. Стрічка стальна х/к кг 600 750 650 

3. Дріт стальний 
пружинний – 65 Г 

кг 400 600 453 

4. Органічне скло м2 900 1000 980 

5. Полістерол УПМ кг 1250 1400 1350 

6. Барвник кг 1,5 25 2 
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Додаток 4. 

Дані про витрачання основного виду матеріалу для лиття коробок виробу А 

 
Норма витрачання матеріалу, кг Ціна, грн. Матеріали 

За планом фактично За планом  фактично 

Пластмаса для лиття 
коробок 

0,850 0,800 12,50 13,00 
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Додаткові дані до теми 10. “Аналіз собівартості продукції” 
1.Дані обліку затрат на виробництво 
Статті затрат Фактично за минулий рік Фактично за звітний рік 
1.Сировина і матеріали 10540,0 13135,0 
2.Комплектуючі вироби та 
напівфабрикати  

1120,0 1216,0 

3.Паливо та енергія, на технологічні 
потреби 

1005,0 1105,0 

4.Зворотні відходи (віднімається) 22,0 28,0 
5.Основна зарплата додаткова 5930,0 6145,0 
6.Відрахування на соціальне страхування 4928,0 1548,0 
7.Невідшкодовані втрати від браку 1374,0 1490,0 
8.Змінні та розподілені загально-
виробничі витрати 

1732,0 1804,0 

Виробнича собівартість 22629,0 26415,0 
 
2.Дані калькуляції собівартості одиниці продукції виробу А. 
 
Статті витрат Фактично за минулий рік Фактично за звітний рік 
1.Сировина і матеріали 2128,0 2139,0 
2.Паливо та енергія 620,0 645,0 
3.Зарплата основна і додаткова 965,0 1001,0 
4.Відрахування на соцстрах 210,0 212,0 
5.Загально-виробничі витрати 705,0 834,0 
Виробнича собівартість 4628,0 4831,0 
 
3.Виписка з форми звітності 1-пост та калькуляцій собівартості одиниці важливіших видів 
продукції 

Кількість витрачених матеріалів Вартість одиниці матеріалів, грн. Види матеріалів 
Одиниці 
виміру 

В минулому 
році 

В звітному 
році 

В минулому році В звітному році 

1.Пластмаса кг 758 1797 11,8 13,1 
2.Олово кг 16 15 42,9 58,2 
  
4.Результати логічного аналізу комплексних витрат 
 
Види витрат Питома вага умовно-постійних витрат, % 
1Загально-виробничі витрати 26,2 
2Адміністративні витрати 87,5 
3.Витрати на збут продукції 21,6 
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Додатки  до теми 11. 

Додаток 1. 
Поставка товарів на експорт (які одиниці виміру) 

 
Період Згідно з угодами за попередній рік Згідно з угодами на поточний рік 

І кв. 364500 375435 
ІІ кв. 429000 448817 
ІІІ кв. 401600 372498 
ІV кв. 390000 412700 
Разом за рік 15851000 1609450 

Додаток 2. 

ВИПИСКА З КАРТОК РЕЄСТРАЦІЇ І ОБЛІКУ  

 

Додаток 3. 
Дані про якість продукції на експорт 

 
Попередній рік Звітний рік 

Ґатунок 
Ціна, грн.          

 
Кількість, тис. Ціна, грн.       

 
Кількість, тис. 

І 420 780 420 815 

ІІ 400 110 400 204 

 

У тому числі Всього 
надійшло 

рекламацій за 
рік 

Задоволено Відхилено Не розглянуто 
Роки Вартість 

товарів, 
поставлених 

за грн. 
 кіль-

кість 
сума. 
грн. 

кіль-
кість 

сума, 
грн. 

кіль-
кість 

сума, 
грн. 

кількість сума,  
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Перший 1547298 682 36680 594 3246 88 33434 –– –– 
Другий 1626689 563 5426 439 3715 124 1711 –– –– 
Третій 1609450 374 3114 261 2346 113 798 –– –– 
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ДАНІ ПРО ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ 

Додаток 4. 03   
Група Експорт за 

попередній рік 
(грн.) 

Експорт за 
звітний рік 

(грн.) 

Середньорічні 
темпи приросту 
вартості експорту 

 

А 1 2 3 
Всього 1626689 1609450  
у тому числі:    
у країни Європи 1295447 1225730  
з них    
у країни Східної Європи Європи 1112750 1058252  
у країни Близького Сходу 331242 383720  

 
Додаток 5. 

 
ВИПИСКА З ДОДАТКІВ ЗА ВІДПОВІДНІ РОКИ 
Собівартість реалізованих експортних товарів склала в тис. грн. 
У попередньому році —1578478  
У звітному році —1576709 

Додаток 6. 

 
ЗАЛИШКИ ЗАСОБІВ З ЕКСПОРТУ 

тис. грн. 
І/І І/ІV I/VII I/X 

Роки у това- 
рах 

у ра- 
хунках 

у това- 
рах 

у ра- 
хунках

у това- 
рах 

у ра- 
хунках 

у това- 
рах 

у ра- 
хунках

Звітний 63980 17434 59418 15820 60012 15428 62825 18201 
Попередній 62501 15573 60915 14125 61890 14848 63480 16315 
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Додаток 7. 
Накладні витрати по в Україні  

за попередній рік 

                        тис. грн. 
 

 

Додаток 8. 

 
Накладні витрати по експорту за кордоном 

за попередній рік 
    тис. грн. 

 
Назва статтей Сума за експорт 

1.Залізничні перевезення 1238 
1. Морські перевезення на кораблях українського флоту 10767 
2. Морські перевезення на кораблях закордонного флоту 2140 
3. Автоперевезення 90 
4. Страхування вантажів 1512 
5. Витрати по перевантаженню і обробці вантажів 686 
6. Комісійні ,включаючи брокерські 345 
7. Інші витрати 45 
8. Всього 16823 

 

Назва статей Сума за експорт 

А. Прямі витрати - всього  46734  
з них:  
1.Витрати на перевезення вантажів 31313 
2.Витрати на перевантаження і обробіток вантажів 2757 
3. Витрати по зберігання 769 
4. Відрахування постачальникам у фонд преміювання 10968 
5. Інші втрати 927 
Б. Непрямі (загальноторгові) витрати – 
всього: 

1005 

1. Банківські витрати 816 
2.Інші витрати 189 
Всього 47739 
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 Додаток  9. 
 

ВИПИСКА ІЗ ЗВІТУ 
про стан дебіторської заборгованості станом на 1 січня звітного року. 

Вся заборгованість у розрізі рахунків і країн 
/грн./ 

 
 

Дебіторська заборгованість 

у тому числі 

 

Всього 
на 

початок 
року 

одержані 
векселі і 
комер-
ційний 
кредит 

Закордон 
ні покуп 
ці по 

експорт 
них 

операціях

Закордон. 
постачан-
ня за 
імпорт. 
опера-
ціями 

із загальної 
суми 

заборго 
ваності 
(грн.) 

вважати 
простро-
ченими 

крім 
цього, 

невідфакт. 
постав. на 
кінець 
року 

Всього 
на 

кінець 
року 

А 1 2 3 4 5 6 7 
Всього по звіту 29210 ― 29210 ― ― 20041 25186 
у тому числі:        
Країни-члени 
СНД 

       

всього 2014 ― 2014 ― ― 8174 7041 
в тому числі        
Росія 29 ― 29 ― ― ― 870 
Азербайджан 32 ― 32 ― ― ― 3793 
Білорусь 126 ― 126 ― ― 2162 151 
Молдова 1575 ― 1575 ― ― 2173 4 
Країни не 
члени СНД – 
всього 

3 ― 3 ― ― 4104 6845 

у тому числі:        
Естонія 1 ― 1 ― ― 4103 7627 
Литва 1 ― 1 ― ― ― ― 
Розвинені 
країни всього 

27194 ― 27194 ― ― 6763 10315 

у тому числі:        
Бельгія 587 ― 587 ― ― 167 362 
Великобританія 17422 ― 17422 ― ― 1580 1031 
Німеччина 1052 ― 1052 ― ― 641 628 
Італія ― ― ― ― ― ― ― 
Франція 29 ― 29 ― ― 76 ― 
Індія 985 ― 985 ― ― ― 150 
Японія 3278 ― 3278 ― ― 1974 222 
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Додаток 11. 
Дані про причини несвоєчасного виписування рахунків – за даними аналітичного 

обліку підприємства 
              /грн./  

 
У т. ч. по відвантаженню 

 

Всього на 
початок  
звітного 
року. 

у грудні 
минулого
року 

у листопаді 
минулого 

 року 

у жовтні 
минулого 
року 

Товари експортні відвантажені, 
але невідфактуровані 20041 16639 3075 327 

2.Не закінчились терміни виписування 
рахунків 16250 14206 2044 --- 

3.Несвоєчасно виписані рахунки, 
всього 3791 2433 1031 --- 

у т. ч. з причин:     
а) не надійшли товаросупроводжуючі  
документи 2024 1506 412 106 

б) некомплектне відвантаження 612 286 210 116 
в) безконтрактна поставка або 
помилка в оформленні контрактів 525 320 100 105 

г) відсутність узгоджених реалізацінних цін 312 108 204 --- 
д) відвантаження до одержання 
фінансового забезпечення, відкриття 
акредитивів, одержання платежу, авансу 

213 213 --- --- 

е) інші причини  105 --- 105 --- 
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Додаток 12. 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і 

знаходяться за її межами станом на 01 січня попереднього року 
І. ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ 

Наявність (перераховано) Країни 
Об’єкт вклад. 

(назва, 
адреса) 

Сума у 
валюті країн-
експортерів 

Сума у 
нац. 
валюті 

Дата, 
№ 

плат. 
док. 

1 2 3 4 5 6 
1. На рахунках, відкритих в 
іноземних банках: 

Австрія Фірмовий 
магазин 

 36 13.01. 
200_ р. 
№85 

2. Депозити та вклади в іноземні 
банки 

     

3. До статутніх фондів іноземних 
(в т. ч. спільних) підприємств за 
кордоном: % частки у статутному 
фонді: 

     

4. До статутних фондів дочірніх 
підприємств за кордоном: 

     

5. На рахунки філій 
(представництв) за кордоном 

     

6. До статутних фондів іноземних 
(спільних) банків % частки у 
статутному фонді 

     

7. На придбання іноземних 
державних цінних паперів 

     

8. На придбання цінних паперів 
іноземних банків кількість акцій 
та їх види 

Німеч- 
чина 

купівля акцій 10,0 тис. євро 11,0 
тис. 
грн. 

29.01. 
200_ р. 
 № 131 

9. На придбання цінних паперів 
іноземних підприємств кількість 
акцій та їх види 

     

10. На придбання нерухомого 
майна 

Росія Основні 
засоби 

2,0 млн. руб. 0,6 тис. 
грн. 

23.02. 
200_ р. 
№ 893 

11. На придбання прав 
інтелектуальної (промислової) 
власності 

Молдова Наукові 
дослідження 

7,5 тис. молд. 
леїв 

2,8 тис. 
грн. 

01.03. 
200_ р.

12. Сума коштів, перерахованих за 
кордон та виставлених векселів за 
імпортними контактами, за якими 
на звітну дату перевищено 
встановлені законодавством 
терміни здійснення цих контрактів 

     

13. Перераховано на інші цілі       
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Додаток 13. 
І. ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ  
станом на 01 січня звітного року 

Наявність (перераховано) Країни Об’єкт вклад. 
(назва, адреса)

Сума у 
валюті країн-
експортерів 

Сума у 
нац. валюті 

Дата,  
№ плат. док.

1 2 3 4 5 6 
1. На рахунках, відкритих  
в іноземних банках Австрія Розшир.  

фірмов. магаз. 
25,0 тис. ам. 
дол. 

45,0  
тис. грн. 

10.01.200_р. 
№36 

2. На придбання іноземних  
державних цінних паперів Німеччина Купівля  

акцій 
15,0  
тис. євро 

16,0  
тис. грн. 

01.02.200_р. 
№49 

3. На придбання 
нерухомого майна Росія основні  

засоби 3,0 млн. руб. 0,9 тис. 
грн. 

01.03.200_р. 
№89 

4. На придбання прав  
інтелектуальної  
(промислової) власності 

Молдова наукові  
дослідження 

110,0 тим. 
молд. леїв 

36,0 тис. 
грн. 

01.04.200_р. 
№131 
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Додаток 14. 
ЗВІТ 

Про рух коштів в іноземній валюті за IV квартал попереднього року 
Розділ І. Рух валютних коштів, які розміщені на  

рахунках у банках України 
 Долари 

США Євро Рос. 
руб. 

Молд.
леї 

1 2 3 4 5 
1. Залишок на початок звітного періоду – всього 0,48 0,58 18114 –– 
у тому числі:    –– 
Кредитний     
2. Надійшло іноземної валюти всього 8,4 10,4 182297 79 
у тому числі:     
– експорт продукції – всього –– 10,4 182297 79 
– експорт послуг – всього –– –– –– –– 
– купівля валюти 8,4 –– –– –– 
– інші надходження – всього –– –– –– –– 
У тому числі:     
– надходження кредитів     
– повернені кошти з банків, розташованих за межами України     
– дивіденди і доходи від вкладених коштів за межами України     
3. Витрачено іноземної валюти всього 8,34 10,66 175149 35,6 
Імпорт продукції – всього 8,34 5,06 84000 35,6 
Імпорт послуг – всього –– –– –– –– 
Продаж валюти – всього –– 5,2 91149 –– 
у тому числі     
Обов’язків продаж –– 5,2 91149 –– 
Інші витрати – всього –– 0,4 –– –– 
У тому числі     
– погашення кредитів –– –– –– –– 
4. Залишок на кінець звітного періоду - всього 0,54 0,32 25262 43,4 
У тому числі:     
Кредитний –– –– –– –– 
Довідково: кошти на заблокованих валютних рахунках банків 74 –– –– –– 
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Додаток 15 
Форма № 8-ЗЕЗ 

 
ЗВІТ 

ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ТОВАРІВ 
Країни Наймену- 

вання Коди Валюта 

Н
ай
ме
ну
ва
нн
я 

К
од

 

то
ва
рі
в 

од
ин
иц
ь 
ви
мі
ру

 

то
ва
рі
в 
по

 Т
Н

 З
ЕД

 

ха
ра
кт
ер
у 
уг
од

 

на
йм

ен
ув
ан
ня

 

ко
д 

К
іл
ьк
іс
ть

 

В
ар
ті
ст
ь,

 т
ис

. о
ди
ни
ць

 у
 в
ал
ю
ті

 
ко
нт
ра
кт
у 
за

 у
мо

ва
ми

 Ф
О
В

 

В
ар
ті
ст
ь 
ст
ра
ху
ва
нн
я 

 т
а 
фр

ах
ту

 

А Б В Г Д Ж З І 1 2 3 
Росія  Блоки 

до  
Р-4 кх 

к-т 8529904020 021 дол. 
США 

840 2 2,1 10,6 

  Блоки 
до  
Р-4 укх 

к-т 8529904020 021 дол. 
США 

840 20 12,5 63,1 

  Блоки 
до  
Р-4 укж 

к-т 8529904020 021 дол. 
США 

840 12 23,7 119,7 

Болгарія 100 комут шт. 8517300000 021 дол. 
США 

840 2 2,8 14,1 

Індія 356 Запоб. 
АС-34 

шт. 8529904020 021 дол. 
США 

840 20 16,4 82,8 

В’єтнам  Р-173 
М 

шт. 8525209900 021 дол. 
США 

840 100 375,0 1893,8 
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