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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

У ринковій економіці бухгалтерська фінансова звітність становить 
основне джерело інформації про діяльність і фінансовий стан підпри-
ємства. Якісні характеристики облікової інформації зумовлюють її ко-
рисність для прийняття управлінських рішень і належать до чинників, 
що забезпечують підвищення ефективності управлінської діяльності. 

Бухгалтерська фінансова звітність базується на узагальнених да-
них бухгалтерського обліку і становить єдине інформаційне джерело, 
що характеризує зв’язок господарства із суспільством. Кожен користу-
вач вивчає інформацію, керуючись власними інтересами, з метою оп-
тимізації своїх рішень. У цьому зв’язку звітність повинні вміти читати 
не лише фінансові аналітики, бухгалтери та аудитори, а й керівники, 
засновники та менеджери підприємств. Аналіз бухгалтерської фінан-
сової звітності є важливою складовою економічної поведінки підпри-
ємства, використання його загальносистемного і внутрішнього еко-
номічного механізму управління виробництвом, контролю, ревізії, 
фінансового менеджменту і аудиту. У раціонально побудованій 
звітності міститься величезний аналітичний потенціал, який можна 
ефективно використовувати для потреб економічного аналізу.

Курс “Звітність підприємства” належить до основних базових дис-
циплін для підготовки магістрів з економіки за спеціальністю “Облік і 
аудит”. Курс бухгалтерської (фінансової) звітності є складовою циклу 
спеціальних дисциплін, що формують майбутнього висококваліфіко-
ваного спеціаліста з бухгалтерського обліку. У ньому передбачено вив-
чення теорії та формування практичних навичок складання фінансо-
вої, статистичної, податкової та інших форм звітності. Курс забезпечує 
взаємозв’язок і гармонізацію всіх інших спеціальних дисциплін, таких 
як “Теорія бухгалтерського обліку”, “Фінансовий облік”, “Управлінсь-
кий облік”, “Бухгалтерський облік у галузях народного господарства”, 
а також дисциплін з аналізу і аудиту.

Основна мета вивчення курсу — опанувати теоретичні знання, 
сформувати практичні навички з методики і методології бухгал-
терської фінансової звітності в різних системах підприємницької 
діяльності (виробничій, комерційній) з метою задоволення потреб 
внутрішніх і зовнішніх користувачів правдивою та неупередженою 
інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та руху 
грошових коштів підприємства за сучасних умов господарювання, а 
також навчитись  адаптувати здобуті знання і навички до конкрет-
них умов функціонування і мети підприємства.



�

Завдання курсу: вивчення методології та методики заповнення 
основних форм бухгалтерської, податкової та інших форм звітності; 
відображення в них системи валових показників економіки підпри-
ємства і надання користувачам інформації для прийняття дієвих 
управлінських рішень з метою забезпечення, зберігання та раціо-
нального використання матеріальних, трудових ресурсів і грошових 
коштів, оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої 
зобов’язання, моделювання діяльності підприємства, участі в капіталі 
підприємства, забезпеченості зобов’язань підприємства, придбання, 
продажу та володіння цінними паперами, оцінки якості управління 
тощо.

У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
• законодавчо-нормативну базу, що впливає на побудову бухгал-

терського обліку, звітності;
• національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

Україні;
• теоретичні засади формування бухгалтерської фінансової звіт-

ності на основі даних фінансового і управлінського обліку для 
широкого кола внутрішніх і зовнішніх користувачів;

• зміст звітності підприємств, її принципи і призначення за су-
часних умов господарювання;

• сучасні підходи до бухгалтерської фінансової звітності в Україні 
та міжнародних стандартів фінансової звітності й необхідності 
їх інтеграції як одного з напрямів реформування бухгалтерсько-
го обліку і фінансової звітності в Україні;

• системи показників економіки та їх відображення в системі 
бухгалтерського обліку;

• економічний зміст об’єкта обліку на основі загальної економіч-
ної теорії;

• організацію та методику ведення бухгалтерського обліку; доку-
ментування господарських явищ, процесів, операцій і форму-
вання системи;

уміти:
• користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами, що 

безпосередньо впливають на побудову бухгалтерського обліку 
та звітності;

• визначати об’єкти обліку та звітності;
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• визначати бухгалтерський зміст будь-якої господарської опера-
ції (явища, процесу) та відображати її в основних реєстрах бух-
галтерського обліку; 

• нагромаджувати та систематизувати необхідну інформацію для 
звітності підприємства;

• визначати показники бухгалтерської, статистичної та податко-
вої звітності;

• заповнювати основні форми звітності.

ТемАТИчНИй  ПЛАН 
дисципліни 

“ЗВіТНіСТЬ  ПідПрИємСТВА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

  1
  2
  �
  �
  5
  6
  7
  8
  9

Змістовий модуль і. система звітності підприємства 
та її загальна характеристика
Система звітності та її загальна характеристика
Концепція бухгалтерської звітності в міжнародній практиці
Облікові реєстри та практика їх застосування
Організація та подання фінансової звітності
Баланс як основна форма фінансової звітності
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Фінансова звітність за сегментами. Примітки 
до фінансової звітності

10
11
12
1�

Змістовий модуль іі. Виправлення помилок 
і консолідація фінансової звітності
Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Консолідована і зведена фінансова звітність
Вплив інфляції на фінансову звітність підприємства
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
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1 2

1�
15
16
17
18

Змістовий модуль ііі. Податкова та статистична звітність
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Оподаткування доходів фізичних осіб
Інша податкова звітність
Статистична звітність

19
20

21
22

Змістовий модуль іV. спеціальна звітність 
(зі страхування)
Державне пенсійне страхування
Державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням і похованням0
Державне соціальне страхування на випадок безробіття
Державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, що спричинили 
втрату працездатності

Разом годин: 162

ЗміСТ 
дисципліни 

“ЗВіТНіСТЬ  ПідПрИємСТВА”

Змістовий модуль і. система звітності підприємства 
та її загальна характеристика

Тема 1. Система звітності та її загальна характеристика
Поняття “звітність”, “бухгалтерська звітність”. Історія виник-

нення бухгалтерської звітності. Значення бухгалтерської звітності. 
Завдання бухгалтерської звітності. Бухгалтерська звітність як засіб 
управління економікою держави та основне джерело інформації про 
управління. Бухгалтерська звітність як економічна категорія. Кла-
сифікація звітності. Види звітності на сучасному етапі, зв’язок між 
ними.

Література [�; 1�; 5�; 55; 58]
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Тема 2. Концепція бухгалтерської звітності 
в міжнародній практиці

Міжнародні стандарти фінансової звітності та директиви Євро-
пейського Співтовариства з обліку. Вимоги до бухгалтерських фінан-
сових звітів у міжнародній практиці за умов становлення глобальної 
світової економіки. Чинники, що зумовлюють необхідність вико-
ристання  міжнародних стандартів фінансової звітності. Адаптація 
міжнародних стандартів фінансової звітності до української практи-
ки бухгалтерського обліку.

Література [�; 1�; 50; 51; 7�]

Тема 3. Облікові реєстри та практика їх застосування
Нормативи та інструктивні документи для складання звітності. 
Порядок закриття рахунків, визначення сальдо на рахунках бух-

галтерського обліку. Накопичення інформації в облікових реєстрах. 
Загальні положення про використання основних форм ведення 

обліку. Види бухгалтерських реєстрів, порядок і принципи їх відкрит-
тя, ведення та закриття. Помилки в облікових реєстрах і порядок  їх 
виправлення. 

Порядок формування основних облікових реєстрів з обліку: касо-
вих операцій, операцій на поточному та валютному рахунках у банку; 
коштів на інших рахунках у банку, кредитів банку; розрахунків з пос-
тачальниками та підрядниками; розрахунків з підзвітними особами; 
інших розрахункових операцій; витрат  на виробництво; з обліку та 
реалізації готової продукції (робіт, послуг); статутного, додаткового 
та пайового капіталу; основних засобів та їх амортизації (зносу); фі-
нансових результатів і використання прибутків; довгострокових і по-
точних зобов’язань підприємства; інших необоротних матеріальних 
активів; довгострокових фінансових інвестицій; капітальних інвести-
цій.

Порядок відкриття та заповнення Головної книги (її структура, 
призначення). 

Порядок і вимоги до проведення інвентаризації.
Література [�; 1�; 19; �2; 62]

Тема 4. Організація та подання фінансової звітності
Мета та склад фінансової звітності. Закон України “Про бухгал-

терський облік і фінансову звітність в Україні”. Характеристика 
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П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Якісні характе-
ристики, принципи підготовки фінансової звітності. Основні вимоги 
до подання фінансової звітності.  Порядок і вимоги до проведення 
інвентаризації. Порядок підписання бухгалтерських звітів. Критерії 
відображення статей у звітності. Відповідність плану рахунків фінан-
совим звітам.

Література [�; 1�; ��; �5; �7]

Тема 5. Баланс як основна форма фінансової звітності
Призначення та структура балансу. Характеристика П(С)БО 2 

“Баланс”. Побудова та зміст діючої форми балансу. Узгодженість пла-
ну рахунків зі статтями активу і пасиву балансу.

Актив балансу. Визнання, оцінка та класифікація активів. Особли-
вості оцінки та відображення в балансі необоротних активів. Склад, 
оцінка та відображення в балансі оборотних активів. 

Пасив балансу. Визначення, оцінка та класифікація статей пасиву 
балансу. Особливості оцінки та відображення в балансі довгостроко-
вих зобов’язань. Склад поточних зобов’язань та їх подання в балансі.

Література [�; 1�; 1�; 19–2�]

Тема 6. Звіт про фінансові результати
Загальна характеристика Звіту про фінансові результати. Характе-

ристика П(С)БО � “Звіт про фінансові результати”. Узгодженість ста-
тей Звіту про фінансові результати з планом рахунків.

Визначення доходів і витрат у звіті про фінансові результати. 
Структура Звіту про фінансові результати. Класифікація доходів і 
витрат у Звіті про фінансові результати. Визначення чистого прибут-
ку (збитку) звітного періоду. Визначення статей розділу “Елементи 
операційних витрат”. Особливості розділу ІІІ “Розрахунок показників 
прибутковості акцій”. Примітки до Звіту про фінансові результати.

Література [�; 1�; 15; 27–29; �6]

Тема 7. Звіт про рух грошових коштів
Загальна характеристика Звіту про рух грошових коштів. Харак-

теристика П(С)БО � “Звіт про рух грошових коштів”. 
Призначення Звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації 

для складання Звіту, послідовність його складання, структура. 
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Подання інформації про рух грошових коштів у результаті опе-
раційної діяльності із застосуванням прямого та непрямого методів.  
Визначення руху коштів у результаті фінансової та інвестиційної 
діяльності. Результат зміни коштів. Прямий метод визначення руху 
коштів від операційної діяльності.

Література [�; 1�; 16; �8; 58]

Тема 8. Звіт про власний капітал
Загальна характеристика Звіту про власний капітал. Характерис-

тика П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”. 
Визначення, визнання і функції власного капіталу. Класифікація і 

складові власного капіталу. Характеристика статей власного капіталу 
і порядок їх відображення в балансі. Структура Звіту про власний ка-
пітал. Зміст статей Звіту про власний капітал.

Література [�; 1�; 17; 52; 58]

Тема 9. Фінансова звітність за сегментами. Примітки 
до фінансової звітності

Фінансова звітність за сегментами. 
Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів. Призна-

чення і склад приміток. Інформаційне забезпечення приміток до фі-
нансової звітності. Порядок складання приміток до звітності. При-
мітки для розкриття окремих статей балансу. Примітки, пов’язані з 
розкриттям статей Звіту про фінансові результати. Примітки до Зві-
ту про власний капітал і Звіту про рух грошових коштів.

Література [�; 1�; 19–22; �1; ��]

Змістовий модуль іі. Виправлення помилок і консолідація 
фінансової звітності

Тема 10.  Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Загальні положення П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах”. Виправлення помилок і зміни в облікових оцін-
ках. Зміни в обліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття 
інформації у примітках до фінансових звітів.

Література [�; 1�; 18; 51; 5�]
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Тема 11.  Консолідована і зведена фінансова звітність
Директиви Європейського Співтовариства про консолідовану 

фінансову звітність. Гармонізація звітності у країнах Європейського 
Співтовариства. Умови складання консолідованої фінансової звіт-
ності згідно з директивами Європейського Співтовариства і міжна-
родних стандартів.

Консолідована фінансова звітність. Визначення і сфера застосу-
вання звітності. Загальні положення П(С)БО 20 “Консолідована фі-
нансова звітність”. Чинники, що зумовлюють необхідність складання 
консолідованої фінансової звітності. Материнське і дочірні підпри-
ємства. Склад консолідованої звітності. Принципи підготовки кон-
солідованої фінансової звітності. Порядок складання і подання кон-
солідованої звітності. 

Зведена фінансова звітність, її відмінність від консолідованої звіт-
ності. Види діяльності, за якими складається зведена фінансова звіт-
ність. Відбиття об’єднання підприємств у фінансовій звітності. Особ-
ливості консолідації звітності іноземних дочірніх підприємств. Аудит 
консолідованої звітності.

Література [�; 1�; �1; �2; ��; 67]

Тема 12.  Вплив інфляції на фінансову звітність підприємства
Загальні положення П(С)БО 22 “Вплив інфляції”. Порівняльна 

характеристика вимог П(С)БО 22 “Вплив інфляції” та МСФЗ 29 “Фі-
нансові звітність в умовах гіперінфляції”. Кумулятивний приріст, ін-
декс інфляції та коефіцієнт коригування.

Методи обліку загальнокупівельної спроможності та обліку поточ-
ної вартості. Порядок коригування показників фінансової звітності: 
Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про 
власний капітал; консолідована фінансова звітність.

Література [�; 1�; ��; ��; �6; 51]

Тема 13.  Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Загальні положення П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта ма-

лого підприємництва”. Облікове забезпечення фінансової звітності 
суб’єкта малого підприємництва.

Форма Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Поря-
док формування даних для складання балансу за формою № 1 і Звіту 
про фінансові результати за формою № 2.

Література [�; 1�; 1�; 19–2�; �8]
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Змістовий модуль ііі. Податкова та статистична звітність

Тема 14.  Податок на прибуток
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. 

Об’єкт оподаткування податку на прибуток. Облік валових доходів 
і валових витрат. 

Ідентифікація термінів і термінології перед складанням деклара-
ції про податок на прибуток. Порядок вивчення інструкції та скла-
дання розрахунків за видатками підприємства. Вивчення інструкції 
та складання розрахунків за доходами (надходженнями) підприємс-
тва. Заповнення декларації, визначення суми податку. Виправлення 
помилок і порядок заповнення уточненої декларації.

Література [5; �8; �9; 59; 80]

Тема 15. Податок на додану вартість
Закон України “Про податок на додану вартість”. Об’єкт оподат-

кування. Дата виникнення податкового зобов’язання та кредиту. 
Вивчення інструкції та складання розрахунків до декларації з ПДВ. 
Заповнення та аналіз розрахунків до декларації з ПДВ. Заповнення 
та аналіз декларації з ПДВ. Виправлення помилок і порядок подання 
уточненої декларації. Узгодження даних декларації і основних форм 
річної фінансової звітності. Камеральна перевірка декларації з ПДВ. 

Література [6; 12; �9; 59; 6�; 80]

Тема 16.  Оподаткування доходів фізичних осіб 
Об’єкт оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Подат-

кові соціальні пільги. Ставка податку. Особливості оподаткування 
операцій, пов’язаних з іпотечним житловим кредитуванням.  Особ-
ливості оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого май-
на та інших операцій. Порядок сплати податку до бюджету. Порядок 
подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової 
декларації).

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (фор-
ма № 1 ДФ). Основні реквізити та дані довідки ф. № 1 ДФ. Порядок 
заповнення  та терміни подання податкового розрахунку. Відпові-
дальність юридичних та фізичних осіб за неподання або несвоєчасне 
подання (подання у перекрученому вигляді) відомостей.

Література [9; 59; 6�; 75; 80]
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Тема 17.  інша податкова звітність

Характеристика та порядок заповнення форм інших видів подат-
кової звітності: розрахунок суми податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів; збір на спеціальне 
використання лісових ресурсів і користування земельними ділян-
ками лісового фонду; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані 
за рахунок державного бюджету; розрахунок земельного податку; 
розрахунок акцизного збору; розрахунок фіксованого сільськогос-
подарського податку; розрахунок сплати єдиного податку суб’єктом 
малого підприємництва — юридичною особою; звіт про суму нарахо-
ваного збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 
розрахунок збору за забруднення навколишнього природного сере-
довища.

Література [1; 2; 11; 61; 65; 66; 68]

Тема 18.  Статистична звітність

Статистичний облік і статистична інформація. Поняття і форму-
вання статистичної звітності, її зв’язок із бухгалтерською звітністю. 
Види і форми статистичної звітності підприємства. Правила та періо-
дичність подання статистичної звітності.

Характеристика та порядок заповнення таких форм статистичної 
звітності: звітів про оптовий товарооборот; товарооборот; продаж і 
запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі; експорт (імпорт) то-
варів, що не підлягають митному декларуванню; обсяги реалізованих 
послуг; працю; фінансові результати і дебіторську та кредиторську 
заборгованість; випуск, реалізацію та обіг цінних паперів; наявність 
і рух основних засобів, амортизація (знос); кількість працівників, їх 
якісний склад і професійне навчання; роботу автотранспорту; трав-
матизм на виробництві.

Порядок складання та читання основних форм державної ста-
тистичної звітності для малих підприємств: звітів про результати 
використання палива, теплоенергії та електроенергії; утворення, ви-
користання і поставку вторинної сировини та відходів виробництва; 
залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів; 
матеріалів; наявність вільних робочих місць (вакантних посад) і пот-
ребу у працівниках; залишки, надходження і витрати дорогоцінних 
металів і виробів з них; залишки, надходження і здачу до Державного 
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фонду дорогоцінних металів у вигляді лому та відходів; постачання 
теплоенергії; відпуск природного (зрідженого) газу; роботу водопро-
воду; роботу каналізації.

Література [50; 51; 59; 6�; 76]

Змістовий модуль іV.  спеціальна звітність (зі страхування)

Тема 19.  державне пенсійне страхування
Характеристика інструкції про порядок обчислення і сплати 

страхувальниками та застрахованими особами внесків на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду Ук-
раїни від 19.12.0� № 21-1. Платники страхових внесків. Розміри стра-
хових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
Порядок розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за звітний мі-
сяць. Порядок складання персоніфікованої звітності до Пенсійного 
фонду.

Література [10; �6; �8; �9; 69]

Тема 20.  державне соціальне страхування у зв’язку 
з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими народженням 
і похованням 

Характеристика Закону України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце-
здатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”, 
Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів 
Фонду соціального страхування та тимчасової втрати працездатності. 
Порядок реєстрації у Фонді. Контроль за правильністю нарахування, 
своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових 
внесків, інших платежів до Фонду. Порядок оплати перших п’яти днів 
тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не 
пов’язаної з нещасними випадками на виробництві, за рахунок кош-
тів підприємства. Порядок складання Звіту про нараховані внески та 
витрати, пов’язані із загальнообов’язковим  державним соціальним 
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за звіт-
ний період.

Література [7; �7; 55; 57; 60]
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Тема 21.  державне соціальне страхування на випадок 
безробіття

Характеристика Закону України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування на випадок безробіття”, Інструкції про 
порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування на випадок безробіття та облік надходжен-
ня до Фонду загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування на випадок безробіття. Принципи страхування на випадок 
безробіття. Порядок реєстрації роботодавців у центрах зайнятості. 
Облік сплачених внесків до Фонду загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування України на випадок безробіття. Поря-
док складання та подання звітності платників страхових внесків.

Література [8; �7; 55; 57; 59; 79]

Тема 22.  державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного 
захворювання, що спричинили втрату 
працездатності

Характеристика Закону України “Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездат-
ності” та Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачан-
ня страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Завдання страхування від нещасного випадку. Суб’єкти та об’єкти 
страхування. Страхові тарифи на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасного випадку. Порядок реєстрації під-
приємств у Фонді. Контроль за сплатою страхових внесків до Фонду. 
Порядок складання розрахункової відомості про нарахування і пере-
рахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України за звітний період. 

Література [�7; 55; 57; 59; 70]

ПИТАННЯ  дЛЯ  САмОКОНТрОЛЮ

 1. Бухгалтерська звітність як засіб управління економікою держави 
та основне джерело інформації про управління.

 2. Види звітності на сучасному етапі, зв’язок між ними.
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 �. Міжнародні стандарти фінансової звітності та директиви Євро-
пейського Співтовариства з обліку.

 �. Вимоги до бухгалтерських фінансових звітів у міжнародній прак-
тиці за умов становлення глобальної світової економіки. 

 5. Чинники, що зумовлюють необхідність використання  міжнарод-
них стандартів фінансової звітності. 

 6. Порядок підписання бухгалтерських звітів. 
 7. Порядок і вимоги до проведення інвентаризації.
 8. Нормативи та інструктивні документи до складання звітності. 
 9. Мета та склад фінансової звітності.
 10. Нормативне забезпечення фінансової звітності.
 11. Якісні характеристики і принципи підготовки фінансової звіт-

ності. 
 12. Основні вимоги до подання фінансової звітності.
 1�. Призначення та структура балансу.
 1�. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу балансу.
 15. Визнання, оцінка і класифікація активів.
 16. Особливості оцінки та відображення в балансі необоротних ак-

тивів.
 17. Склад, оцінка та відображення в балансі оборотних активів. 
 18. Узгодженість плану рахунків зі статтями пасиву балансу.
 19. Визначення, оцінка та класифікація статей пасиву балансу.
 20. Особливості відображення у балансі забезпечень наступних вит-

рат і платежів.
 21. Особливості оцінки та відображення в балансі довгострокових 

зобов’язань.
 22. Склад поточних зобов’язань та їх подання в балансі.
 2�. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати.
 2�. Класифікація та визначення доходів і витрат у Звіті про фінан-

сові результати.
 25. Визначення статей розділу “Елементи операційних витрат”.
 26. Особливості розділу ІІІ “Розрахунок показників прибутковості 

акцій”.
 27. Загальна характеристика Звіту про рух грошових коштів. 
 28. Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових кош-

тів.
 29. Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів і його 

структура.
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 �0. Подання інформації про рух грошових коштів внаслідок опера-
ційної діяльності із застосуванням прямого і непрямого методів.

 �1. Визначення руху коштів внаслідок фінансової та інвестиційної 
діяльності.

 �2. Загальна характеристика Звіту про власний капітал.
 ��. Визначення, визнання і функції власного капіталу.
 ��. Класифікація і складові власного капіталу.
 �5. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відобра-

ження в балансі.
 �6. Методика складання Звіту про власний капітал.
 �7. Призначення і склад приміток.
 �8. Примітки для розкриття окремих статей балансу.
 �9. Примітки, пов’язані з розкриттям статей Звіту про фінансові ре-

зультати.
 �0. Примітки до Звіту про рух грошових коштів.
 �1. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.
 �2. Події після дати балансу.
 ��. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.
 ��. Консолідована фінансова звітність. Визначення і сфера застосу-

вання звітності.
 �5. Материнське і дочірні підприємства.
 �6. Принципи підготовки та складання консолідованої фінансової 

звітності. 
 �7. Особливості консолідації звітності іноземних дочірніх підпри-

ємств.
 �8. Зведена фінансова звітність та її відмінність від консолідованої 

звітності.
 �9. Принципи підготовки зведеної фінансової звітності.
 50. Порядок складання і подання зведеної звітності.
 51. Відбиття об’єднання підприємств у фінансовій звітності.
 52. Аудит консолідованої та зведеної звітності.
 5�. Облікове забезпечення фінансової звітності суб’єкта малого під-

приємництва. 
 5�. Форма Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.
 55. Методи обліку загальнокупівельної спроможності та обліку по-

точної вартості.
 56. Порядок коригування показників балансу.
 57. Порядок коригування показників Звіту про фінансові результа-

ти. 
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 58. Порядок коригування показників Звіту про рух грошових кош-
тів.

 59. Порядок коригування показників Звіту про власний капітал.
 60. Консолідована фінансова звітність.
 61. Нормативне забезпечення загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.
 62. Платники страхових внесків.
 6�. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування. 
 6�. Порядок розрахунку суми страхових внесків на загальнообо-

в’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за 
звітний місяць.

 65. Порядок складання персоніфікованої звітності до Пенсійного 
фонду.

 66. Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою 
перерахування та надходження страхових внесків, інших пла-
тежів до Фонду.

 67. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 
внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасними 
випадками на виробництві, за рахунок коштів підприємства.

 68. Порядок складання Звіту про нараховані внески та витрати, 
пов’язані з загальнообов’язковим  державним соціальним страху-
ванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за звітний 
період.

 69. Облік сплачених внесків до Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування України на випадок безробіт-
тя.

 70. Порядок складання та подання звітності платників страхових 
внесків.

 71. Суб’єкти та об’єкти страхування.
 72. Контроль за сплатою страхових внесків до Фонду.
 7�. Порядок складання розрахункової відомості про нарахування і 

перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду.
 7�. Ідентифікація термінів і термінології перед складанням деклара-

ції про податок на прибуток. 
 75. Заповнення декларації про податок на прибуток, визначення 

суми податку на прибуток. 
 76. Виправлення помилок і порядок заповнення уточненої деклара-

ції про податок на прибуток.
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 77. Об’єкт оподаткування податку на додану вартість.
 78. Заповнення та аналіз розрахунків до декларації з ПДВ. 
 79. Методика заповнення та аналіз декларації з ПДВ. 
 80. Камеральна перевірка Декларації з ПДВ. 
 81. Об’єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб. 
 82. Загальний оподатковуваний дохід податку з доходів фізичних 

осіб.  
 8�. Податкові соціальні пільги. Ставка податку з доходів фізичних 

осіб. 
 8�. Порядок сплати податку з доходів фізичних осіб до бюджету. 
 85. Характеристика та порядок заповнення форм інших видів подат-

кової звітності.
 86. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів.
 87. Збір на спеціальне використання лісових ресурсів і користування 

земельними ділянками лісового фонду.
 88. Платежі за користування надрами.
 89. Плата за землю.
 90. Акцизний збір.
 91. Фіксований сільськогосподарський податок.
 92. Єдиний податок.
 9�. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
 9�. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
 95. Види і форми статистичної звітності підприємства.
 96. Звітність за основними показниками виробничої діяльності, її 

складання та читання. 
 97. Статистична звітність про фінанси підприємства, її зміст, джере-

ла і порядок подання. 
 98. Статистична звітність про зовнішньоторговельну діяльність під-

приємства, її зміст, джерела і порядок подання. 
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