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Зміст завдання 

Скласти Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – розділ І 

«Фінансові результати» та розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій». 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [5], [6], [13], [16], [53], [55], [60], [62], 

[64], [66]. 

 

 

Тема 5.3. Звіт про рух грошових коштів 

 

Мета заняття 

1.  З’ясувати зміст, структуру і порядок відображення грошових потоків у Звіті про 

рух грошових коштів. 

2.  Набути практичних навичок щодо формування показників Звіту про рух грошових 

коштів на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття 

грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. 

Мета складання Звіту про рух грошових коштів – надання користувачам 

фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що 

відбулися у грошових коштах підприємства та їхніх еквівалентах за звітний період. 

Грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до 

запитання. 

Еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові високоліквідні фінансові 

інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються 

незначним ризиком зміни вартості. 

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим 

зобов’язанням емітента. 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання грошей та їхніх 

еквівалентів. 

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів. 

Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів – метод, згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи валових  

надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. 

Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів (рух грошових коштів 

від операційної діяльності) – метод, згідно з яким прибуток чи збиток коригується 

відповідно до впливу операцій негрошового характеру, будь-яких відстрочок або 

нарахувань минулих чи майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо 

операційної діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов’язаних із 

грошовими потоками від інвестиційної чи фінансової діяльності. 

 

Контрольні питання 

1. З якою метою складається Звіт про рух грошових коштів? 

2. Дайте характеристику структурі Звіту про рух грошових коштів?  

3. У розрізі яких видів діяльності відображаються у Звіті про рух грошових коштів 

грошові потоки? 

4. Визначте склад операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 
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5. Які господарські операції зумовлюють надходження та витрачання коштів за 
операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства. 

6. Назвіть основні етапи процесу складання Звіту про рух грошових коштів. 
7. На підставі яких даних складається Звіт про рух грошових коштів? 
8. Розкрийте методику визначення чистого руху коштів у результаті операційної 

діяльності за непрямим методом. 
9. У чому полягає сутність прямого методу представлення інформації у Звіті про рух 

грошових коштів? 
10. Як визначається чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності та 

фінансової діяльності? 
11. Які операції не включаються до Звіту про рух грошових коштів? 
12. Розкрийте інформаційні зв’язки між Балансом, Звітом про фінансові результати та 

Звітом про рух грошових коштів. 
13. Як враховується вплив зміни валютних курсів при складанні Звіту про рух 

грошових коштів? 

 

Тестові завдання 

1.  Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів полягає у: 

а) коригуванні прибутку від звичайної діяльності на зміни залишків запасів, 

операційної дебіторської і кредиторської заборгованості; 

б) коригуванні суми залишку грошових коштів на початок періоду; 

в) коригуванні прибутку від звичайної діяльності у разі зміни облікової політики; 

г) правильної відповіді не запропоновано. 

2.  До руху грошових коштів від операційної діяльності відносяться: 

а) виплати з каси заробітної плати; 

б) виплата дивідендів та процентів; 

в) отримання дивідендів та процентів; 

г) отриманих позик та кредитів. 

3.  Які операції відображають рух грошових коштів від фінансової діяльності: 

а)  виплати з каси заробітної плати; 

б) придбання за грошові кошти акцій; 

в) виплата дивідендів та процентів; 

г) отримання дивідендів та процентів. 

4.  Надходження коштів від дебіторів за реалізовану готову продукцію відноситься 

до грошових потоків від: 

а) операційної діяльності; 

б) інвестиційної діяльності; 

в) фінансової діяльності; 

г) не відображається у Звіті про рух грошових коштів. 

5.  Прикладом грошових потоків від інвестиційної діяльності є: 

а) надходження від продажу продукції; 

б) отримання позики в грошовій формі; 

в) оплата за придбані довгострокові облігації; 

г) правильної відповіді немає. 

6.  Придбання підприємством довгострокових фінансових інвестицій з оплатою 

грошовими коштами буде відображено у Звіті про рух грошових коштів у складі руху 

коштів від: 

а) основної діяльності; 

б) інвестиційної діяльності; 

в) фінансової діяльності; 

г) іншої операційної діяльності. 
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7.  Вхідний грошовий потік – це: 

а) величина надходжень грошових коштів за звітний період; 

б) чистий приплив грошових коштів за звітний період; 

в) величина витрачання грошових коштів за звітний період; 

г) чистий відплив грошових коштів за звітний період. 

8.  Вихідний грошовий потік – це: 

а) величина надходжень грошових коштів за звітний період; 

б) чистий приплив грошових коштів за звітний період; 

в) величина витрачання грошових коштів за звітний період; 

г) чистий відплив грошових коштів за звітний період. 

9.  Подання грошового потоку в результаті операційної діяльності у Звіті про рух 

грошових коштів прямим методом базується на: 

а) відображенні грошової виручки на основі дебетових і кредитових оборотів за 

рахунками обліку грошових коштів; 

б) відображенні нарахованої виручки, скоригованої на зміну залишків дебіторської 

заборгованості покупців; 

в) відображенні розрахованого чистого прибутку (збитку), скоригованого на зміну 

залишків дебіторської заборгованості покупців, кредиторської заборгованості 

постачальників та величини запасів; 

г) а, б. 

10.  Залучення грошових коштів на довгостроковий період відображається у 

Звіті про рух грошових коштів у складі: 

а) операційної діяльності; 

б) фінансової діяльності; 

в) інвестиційної діяльності 

г) не відображається. 

11.  Підприємство у листопаді 20Х1 р. отримало аванс від замовника за продукцію, 

що буде вироблена і відвантажена протягом 1 півріччя 20Х2 р. Ця операція буде 

відображена у фінансовій звітності за 20Х1 рік як: 

а) витрати майбутніх періодів у Балансі; 

б) надходження грошових коштів від фінансової діяльності у Звіті про рух 

грошових коштів; 

в) поточні зобов’язання у Балансі; 

г) буде розкрита у примітках як така, що не має відношення до звітного періоду. 

12.  Прибуток ПАТ від звичайної діяльності до оподаткування у 20Х1 р. становив 

150 000 грн. Протягом року залишок запасів ПАТ зменшився на 30 000 грн, а 

кредиторська заборгованість збільшилася на 30 000 грн. Амортизація необоротних 

активів становила 50 000 грн. Чисті грошові надходження від операційної діяльності 

становили (грн): 

а) 210 000; 

б) 150 000; 

в) 200 000; 

г) 260 000. 

13.  Залишок грошових коштів та їхніх еквівалентів на початок звітного року 

становив 20 тис. грн. Чистий рух грошових коштів за рік становив: від операційної 

діяльності 600 тис. грн; від інвестиційної діяльності (–200 тис. грн); від фінансової 

діяльності 300 тис. грн. Збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перера-

хунку залишку коштів у іноземній валюті на кінець звітного року дорівнюють 6 тис. грн. 

Залишок грошових коштів та їхніх еквівалентів на кінець звітного року складає: 

а) 720 тис. грн; 

б) 714 тис. грн; 
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в) 700 тис. грн; 

г) 814 тис. грн. 

14.  Прибуток до оподаткування у Звіті про фінансові результати становив  

15 000 грн. За рік залишок товарних запасів зменшився на 2 000 грн, а дебіторська 

заборгованість зросла на 3 000 грн. Ці зміни будуть враховані під час визначення 

чистого руху грошових коштів від операційної діяльності непрямим методом 

наступним чином: 

а) прибуток зросте на 2 000 грн; 

б) прибуток зменшиться на 1 000 грн; 

в) прибуток зросте на 5 000 грн; 

г) не вплинуть. 

15.  Першого вересня 20Х1 р. ПАТ отримало позику 100 тис. грн під 60 % річних 

на 4 місяці. Станом на 31 грудня 20Х1 р. ПАТ розрахувалося за відсотками, але не 

повернуло основну суму позики. Ці операції вплинули на рух грошових коштів у 20Х1 р. 

таким чином: 

а) чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становив 20 тис. грн; 

б) чистий рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності становило 

20 тис. грн; 

в) чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності становив 80 тис. грн; 

г) чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становив 60 тис. грн. 

 

Практичні ситуації 

Завдання 5.3.1 

Вихідні дані 

Підприємство має такі грошові операції:  

 надходження грошових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  

 виплати грошових коштів за договорами страхування; 

 придбання за грошові кошти товарів, сировини, матеріалів та послуг; 

 надходження грошових коштів за договорами страхування;  

 надходження грошових коштів у вигляді доходів від авторських прав, роялті, 

комісійних;  

 перерахування грошових коштів на сплату податку на прибуток (якщо він не 

ототожнюється з фінансовою/інвестиційною діяльністю), інших податків та 

обов’язкових зборів та платежів. 

Зміст завдання 

Здійснити класифікацію наведених операцій у розрізі «Надходження грошових 

коштів за операційною діяльністю» та «Видатки грошових коштів за операційною 

діяльністю», обґрунтувати послідовність дій. 

 

Завдання 5.3.2 

Вихідні дані 

Прибуток підприємства від звичайної діяльності до оподаткування становить  

5000 тис. грн, амортизація у звітному періоді – 800 тис. грн, зменшення забезпечень – 

90 тис. грн, збиток від нереалізованих курсових різниць – 20 тис. грн, прибуток від 

неопераційної діяльності – 150 тис. грн. 

Зміст завдання 

Визначити рух коштів від операційної діяльності за непрямим методом і заповнити 

розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Звіту про рух грошових 

коштів. 
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Завдання 5.3.3 

Вихідні дані 

Залишок коштів на рахунку підприємства на 1.01.20Х1 р. становив 110 000 грн. 

Протягом 20Х1 року були здійснені операції, наведені в табл. 5.3.1. 

Таблиця 5.3.1 

Господарські операції підприємства у 20Х1 р. 
 

№ з/п Зміст операції Сума,тис. грн 

1 2 3 

1 Придбані товари (запасів на 1 січня 20Х1 р. не було) 1 700 

2 Реалізовані товари у кредит (собівартість 

реалізованих товарів 1600 тис. грн) 

3 200 

3 Надійшло від покупців 3 000 

4 Перераховано постачальникам за придбані товари 1 650 

5 Виплачена зарплата 400 

6 Сплачені проценти 22 

7 Нарахована амортизація основних засобів 90 

8 Оплачені різні витрати обігу (оренда, опалення тощо) 200 

9 Нарахований податок на прибуток 80 

10 Придбане та оплачене устаткування 870 

11 Отримана позика 220 

12 Сплачений податок на прибуток 70 

13 Виплачені дивіденди 78 

14 Сплачені товари, які пошкоджені 10 
 

Зміст завдання 

Скласти Звіт про рух грошових коштів із застосуванням прямого методу. 

 

Завдання 5.3.4 
Вихідні дані 

Згідно з даними бухгалтерського обліку за звітний період отримано чистий дохід від 

реалізації продукції у сумі 600,0 тис. грн, собівартість реалізованої продукції склала  

100,2 тис. грн, адміністративні витрати – 112,0 тис. грн, інші операційні витрати –  

9,0 тис. грн; нараховано амортизацію необоротних активів – 13,9 тис. грн; сплачено 

податок на прибуток у сумі 83,64 тис. грн; придбані основні засоби на суму 90 тис. грн, 

довгострокові інвестиції – на суму 4 тис. грн; реалізовані нематеріальні активи на суму  

15 тис. грн, сплачені дивіденди грошовими коштами в сумі 151,26 тис. грн. 

Залишки по рахункам бухгалтерського обліку наведено в табл. 5.3.2. 

Таблиця 5.3.2 

Залишки по рахункам бухгалтерського обліку 
 

№ 

з/п 

Показник Сума, тис. грн 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

1 Нематеріальні активи (первісна вартість) 75,0 60,0 

2 Знос нематеріальних активів 12,5 8,4 

3 Довгострокові фінансові інвестиції 9,0 13,0 

4 Векселі одержані 21,2 14,8 

5 Основні засоби (первісна вартість) 360,0 450,0 
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Закінчення табл. 5.3.2 

6 Знос основних засобів 72,0 90,0 

7 Товари 0,5 – 

8 Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

11,2 18,6 

9 Виробничі запаси 105,0 135,0 

10 Готова продукція 44,6 64,6 

11 Дебіторська заборгованість за виданими 

авансами 

76,8 80,8 

12 Грошові кошти у національній валюті 15,2 63,0 

13 Незавершене виробництво 43,3 23,6 

14 Статутний капітал 470,0 470,0 

15 Неоплачений капітал (120,0) – 

16 Векселі видані 5,4 9,8 

17 Короткостроковий кредит банку 12,0 12,0 

18 Нерозподілений прибуток  271,3 315,2 

19 Поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

38,6 18,0 

 

Зміст завдання 

Визначити рух коштів від операційної діяльності за непрямим методом і заповнити 

розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Звіту про рух грошових 

коштів. 

 

Завдання 5.3.5 
Вихідні дані 

Залишок коштів на рахунку підприємства на 1 січня 20Х1 року становив  

8 694 000 грн, в касі – 9 500 грн. Протягом 20Х1 року були здійснені операції, 

наведено в табл. 5.3.3. 

Таблиця 5.3.3 

Господарські операції підприємства у 20Х1 р. 
 

№ 

з/п 

Зміст операції Сума, грн 

1 2 3 

1 Оплачено рахунок постачальника за придбаний вантажний 

автомобіль (у т. ч. ПДВ). 

144 000 

2 Оплачені додаткові витрати на державну реєстрацію 

вантажного автомобіля 

3 000 

3 Надійшли кошти від покупця в оплату за реалізований 

автокар (у т. ч. ПДВ) 

13 200 

4 Надійшли кошти від покупця в оплату за відвантажену 

йому готову продукцію у попередньому звітному періоді  

(у т. ч. ПДВ) 

210 000 

5 Придбано 1 000 акцій ПАТ «Віза» вартістю 15 грн кожна. 

Оплачена винагорода комісіонеру за посередницькі послуги  

Визначити 

750 

6 По акціях ПАТ «Віза» нараховані і отримані дивіденди у 

розмірі 0,8 грн на одну акцію. 

Визначити 

 

7 Придбано облігації ПАТ «Чайка»  52 000 

8 Оплачено рахунок за одержані сировину і матеріали 50 000  
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Закінчення табл. 5.3.3 
9 Надійшли кошти від покупців у передплату готової 

продукції  

3 675 000 

10 Оплачено з поточного рахунку розрахунковоплатіжні 

документи постачальників і транспортних організацій:  

 за одержані основні засоби; 

 за модернізацію і ремонт основних засобів;  

 за одержані нематеріальні активи;  

 за одержані запаси. 

 

 

168 240 

2 760 

30 000 

115 000 

11 Погашено заборгованість перед бюджетом за податками і 

обов’язковими платежами  

470 000 

 

12 Видано вексель постачальнику за раніше поставлені запаси 

терміном на 50 днів під 15 % річних.  

99 000  

13 Сплачені з поточного рахунку зобов’язання:  

 нараховані відсотки;  

 за орендними платежами;  

 поточна частина зобов’язання за довгостроковою позикою; 

 зобов’язання за короткостроковою позикою. 

 

30 900 

4 600 

62 500 

29 500 

14 Оприбутковані в касу грошові кошти, одержані з 

поточного рахунку підприємства для виплати робітникам і 

службовцям заробітної плати за поточний період  

370 000 

15 Виплачено з каси підприємства робітникам і службовцям:  

 основної і додаткової заробітної плати;  

 нарахованих одноразових премій;  

 допомоги по тимчасовій непрацездатності;  

 депонованої зарплати нарахованих за попередній період. 

 

253 000 

75 000  

16 000 

26 000 

16 Списано кошти з поточного рахунку на суму збільшення 

коштів у касі для виплати заробітної плати за першу 

половину поточного періоду працівникам підприємства 

250 000 

17 Виплачено з каси підприємства робітникам і службовцям 

зарплата за першу половину поточного періоду 

247 000 

18 Сплачені внески (відрахування) із загальнодержавного 

обов’язкового соціального страхування до суми заробітної 

плати працівників за час перебування у відпустці за 

встановленими ставками (37 %)  

12 950 

19 Із суми заробітної плати, нарахованої працівникам, 

здійснені такі утримання:  

 податку з доходу фізичної особи;  

 відрахування із загальнодержавного обов’язкового 

соціального страхування; 

 утримань за виконавчими документами (аліменти).  

 

 

83 895 

 

23 402 

5 203 

20 Оплачено за доставку готової продукції перевізникам  14 400 
 

Зміст завдання 

Скласти Звіт про рух грошових коштів із застосуванням прямого методу. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [5], [6], [13], [16], [53], [55], [60], [62], 

[64], [66]. 
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Тема 5.4. Звіт про власний капітал 

 

Мета заняття 

1.  З’ясувати зміст, структуру і порядок відображення операцій з власним капіталом. 

2.  Набути практичних навичок щодо формування показників Звіту про власний 

капітал на базі даних бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу 

підприємства протягом звітного періоду. 

Мета складання Звіту про власний капітал – надання користувачам фінансової 

звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного 

капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Зареєстрований (пайовий) капітал – зафіксована в установчих документах сума 

статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, 

яка формується відповідно до законодавства. 

Капітал у дооцінках – сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів. 

Додатковий капітал – емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної 

емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих 

необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками в понадстатутний 

капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та інші складові 

додаткового капіталу. 

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства 

або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу. 

Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених 

товариством у його учасників.  

 

Контрольні питання 

1. Якою є мета складання Звіту про власний капітал? 

2. Дайте характеристику структурі Звіту про власний капітал?  

3. Укажіть основні способи збільшення статутного капіталу. Як ці зміни 

відображаються у звіті?  

4. Яким чином може здійснюватися зменшення статутного капіталу та який порядок 

його відображення у Звіті про власний капітал? 

5. Що таке додатковий капітал та резервний капітал?  

6. Які фактори впливають на величину додаткового капіталу і як ці зміни 

відображаються у Звіті про власний капітал? 

7. Під впливом яких операцій може здійснюватись зміна емісійного доходу у Звіті 

про власний капітал?  

8. Які вимоги встановлені до розміру та порядку формування резервного капіталу? 

9. Дайте характеристику капіталу у дооцінках. Визначте фактори, які впливають 

на його величину.  

10. Що таке нерозподілений прибуток? Для яких цілей він може використо-

вуватися? Як це відображається у Звіті про власний капітал? 

11. В яких випадках відбувається вилучення капіталу? Як ці операції 

відображаються у Звіті про власний капітал? 

12. Яким чином операції, пов’язані з викупом акцій та їх анулюванням, 

відображаються у Звіті про власний капітал? 


