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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

У ринковій економіці бухгалтерська фінансова звітність стано-
вить основне джерело інформації про діяльність і фінансовий стан 
підприємства. Якісні характеристики облікової інформації зумовлю-
ють її корисність для прийняття управлінських рішень і належать до 
чинників, що забезпечують підвищення ефективності управлінської 
діяльності.

Бухгалтерська фінансова звітність базується на узагальнених 
даних бухгалтерського обліку і становить єдине інформаційне дже-
рело, що характеризує зв’язок господарства із суспільством. Кожний 
користувач вивчає інформацію, керуючись власними інтересами, з 
метою оптимізації 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 бух-
галтерської фінансової звітності є важливою складовою економічної 
поведінки підприємства, використання його загальносистемного і 
внутрішнього економічного 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 звітності є складовою циклу спеціаль-
них дисциплін, що формують майбутнього висококваліфікованого 
спеціаліста з бухгалтерського обліку. У ньому передбачено вивчен-
ня теорії та формування практичних навичок складання фінансової, 
статистичної, податкової та інших форм звітності. Курс забезпечує 
взаємозв’язок і гармонізацію всіх інших спеціальних дисциплін, та-
ких як “Теорія бухгалтерського обліку”, “Фінансовий облік”, “Управ-
лінський облік”, “Бухгалтерський облік у галузях народного госпо-
дарства”, 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 гро-
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шових коштів підприємства за сучасних умов господарювання, а та-
кож навчитись адаптувати здобуті знання і навички до конкретних 
умов функціонування і мети підприємства.

Завдання курсу: вивчення методології та методики заповнення ос-
новних форм бухгалтерської, податкової та інших форм звітності; ві-
дображення в них системи валових показників економіки підприємства 
і надання користувачам інформації для прийняття дієвих управлінсь-
ких рішень з метою забезпечення, зберігання та раціонального вико-
ристання матеріальних, трудових ресурсів і грошових коштів, оцінки 
здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання, мо-
делювання діяльності підприємства, участі в капіталі підприємства, 
забезпеченості зобов’язань підприємства, придбання, продажу та во-
лодіння 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 бух-
галтерського 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;
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• визначати об’єкти обліку та звітності;
• 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.

МетОдИчНі  реКОМеНдАції  дО  ВИКОНАННЯ 
КОНтрОЛЬНОї  рОБОтИ

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання з курсу 
“Звітність підприємства”, набути навички роботи з різними джерела-
ми інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та 
вирішення завдань з обліку оборотних і необоротних активів підпри-
ємства.

Контрольну роботу студенти виконують відповідно до навчально-
го плану за варіантом який вибирають за двома останніми цифрами 
номера своєї залікової книжки (див. таблицю).

Варіант контрольної роботи 1 2 � 4 � ... 10 

Останні дві цифри номера залікової книжки 
студента

01 02 0� 04 0� ... 10 

11 12 1� 14 1� ... 20 

�1 �2 �� �4 �� ... 60 

61 62 6� 64 6� ... 70 

Номери залікової книжки та варіанта контрольної роботи 
обов’язково вказуються на титульній сторінці контрольної роботи. У 
противному разі контрольна робота повертається студенту без рецен-
зування.

Відповіді на питання контрольної роботи студенти повинні викла-
дати стисло, відокремлюючи їх один від одного.
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Перед тим як відповідати на перше питання роботи, студенти по-
винні опрацювати спеціальну літературу, де розкриваються економіч-
на сутність і загальнотеоретичне відображення проблеми.

Друге питання — це наскрізна задача, на основі якої студенти по-
винні скласти фінансову звітність.

Виконуючи контрольну роботу, студенти зобов’язані виявити 
вміння застосовувати здобуті знання з теорії бухгалтерського облі-
ку, фінансів підприємств, податкової системи, а також опрацьовувати 
чинні законодавчі та інші нормативно-правові акти України з фінан-
сово-економічних питань.

Контрольну роботу студенти пишуть українською мовою власно-
руч, розбірливим почерком або друкують на комп’ютері без помилок 
і виправлень.

Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 
1� сторінок (список використаних літературних джерел і додатки не 
враховуються).

Роботу слід оформлювати на аркушах білого паперу формату А4, 
залишаючи такі поля: ліве, верхнє та нижнє — не менше 20 мм, пра-
ве — не менше 10 мм.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Перша сторінка — 
титульна — не нумерується. Загальна нумерація роботи починається 
з наступної сторінки, у правому верхньому куті якої без крапки в кін-
ці проставляється цифра “2”.

Наприкінці роботи обов’язково наводять список літератури з 
включенням у нього законодавчих актів, нормативно-інструктивних 
документів і спеціальних літературних джерел проставляють дату 
завершення роботи та особистий підпис.

Контрольні роботи студентів заочної форми навчання оцінюють-
ся так: “зараховано” або “незараховано”, а денної — за чотирибальною 
системою:

“відмінно” — вичерпна відповідь на обидва питання роботи;
“добре” — неповні відповіді на завдання питання роботи;
“задовільно” — відсутність відповіді на одне питання роботи;
“незадовільно” — неправильні відповіді на обидва питання роботи.
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ВАріАНтИ  КОНтрОЛЬНИХ  рОБіт

Варіант 1
 1. Склад і структура фінансової звітності підприємств з іноземни-

ми інвестиціями.
 2. Задача.

Варіант 2
 1. Вимоги до фінансових звітів у міжнародній практиці за умов ста-

новлення глобальної світової економіки.
 2. Задача.

Варіант 3
 1. Порядок відображення у фінансовій звітності підприємства руху 

грошових коштів від звичайної діяльності.
 2. Задача.

Варіант 4
 1. Призначення та методика складання Звіту про власний капітал.
 2. Задача.

Варіант 5
 1. Методика складання консолідованої фінансової звітності.
 2. Задача.

Варіант 6
 1. Підготовка даних і методика складання Декларації про прибуток 

підприємства.
 2. Задача.

Варіант 7
 1. Основні показники та порядок заповнення Розрахункової відо-

мості про нарахування збору на обов’язкове соціальне страхуван-
ня на випадок безробіття.

 2. Задача.
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Варіант 8
 1. Відображення у фінансовій звітності інформації про доходи, вит-

рати та результати діяльності підприємства.
 2. Задача.

Варіант 9
 1. Методика складання Балансу підприємства та його аналітичні 

можливості.
 2. Задача.

Варіант 10
 1. Підготовка даних і методика складання Декларації про податок 

на додану вартість підприємства.
 2. Задача.

Задача
На основі вихідних даних необхідно:
• скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний 

період, вказати кореспондуючі рахунки;
• рознести господарські операції за рахунками синтетичного об-

ліку;
• розрахувати обороти за рахунками і вивести сальдо на кінець 

місяця;
• скласти оборотний баланс із синтетичних рахунків за звітний 

період;
• скласти Баланс підприємства за станом на кінець звітного пе-

ріоду;
• скласти Звіт про фінансові результати за звітний період;
• скласти Звіт про власний капітал за звітний період; 
• скласти примітки до річної фінансової звітності. 

Вихідні дані:
 1. Підприємство ЗАТ “Джерело” виробляє верстати. Загальна чи-

сельність працівників — 12 (у тому числу жінок — �).
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 2. Оборотно-сальдовий баланс на 1 січня 200� р.

Показник
Сальдо на початок

Д К

1 2 �

  10 “Основні засоби” 1200000

  10� “Будівлі та споруди”
  104 “Машини та обладнання”
  10� “Транспортні засоби”

�00000
�00000
400000

1�1 “Знос основних засобів”
1�1 (�) “Будівлі та споруди” 
1�1 (4) “Машини та обладнання”    
1�1 (�) “Транспортні засоби”

402000
100000
120000
1�2000

14 “Довгострокові фінансові інвестиції” 6�000

  20 “Виробничі запаси”
  201 “Сировина і матеріали”
  20� “Паливо”
  207 “Запасні частини”

��000
10000
20000
  �000

  2� “Виробництво”
2�1 “Виробництво верстатів КС-10”
2�2 “Виробництво верстатів КС-20”

14�00
   6000
    ��00

�02 “Каса в іноземній валюті” 1100

�11 “Поточні рахунки в національній валюті” 70000

�12 “Поточні рахунки в іноземній валюті” 1121,�0
  6000

�722 “Розрахунки з підзвітними особами”   1000

40 “Статутний капітал” 4�6000

42 “Додатковий капітал” 4�0600

4� “Резервний капітал”     4000

44 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”     2000

46 “Неоплачений капітал” 7000

�0 “Довгострокові позики” �000

�21 “Зобов’язання за облігаціями” 4000

60 “Короткострокові позики” �000

6� “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” �000

641 “Розрахунки за податками” (податок з доходів фізичних 
осіб) 

�000
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Закінчення табл.

1 2 �

6� “Розрахунки за страхуванням” 12000

66 “Розрахунки з оплати праці”    �000

6�� “Розрахунки з іншими кредиторами”    �000

Разом 1402600 1402600

Реєстр господарських операцій ЗАТ “Джерело” за звітний 2006 р.
тис. грн.

№
пор.

Зміст господарської 
операції  

Варіант

1 2 � 4 � 6 7 � � 10

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

1 Виписка банку від 
02.01.0�
 - Перераховано 
кошти ЗАТ “Альфа” 
за постачання 
МШП
 - Нараховано подат-
ковий кредит

24,0

?

2�,0

?

2�,�

?

2�,0

?

24,0

?

24,0

?

2�,0

?

2�,�

?

24,0

?

2�,0

?

2 Товарно-транспорт-
на накладна № �6 
від 0�.01.0�
Одержано МШП від 
ЗАТ “Альфа”
Списано суму по-
даткових розрахун-
ків з податкового 
кредиту з ПДВ

1�,0

?

20,0

?

1�,�

?

20,0

?

21,0

?

20,0

?

22,0

?

20,0

?

21,0

?

2�,0

?

� Накладна від 
10.01.0�
Відпущено у вироб-
ництво на виготов-
лення верстатів 
КС-10, КС-20
 - Сировина і мате-
ріали:
КС-10
КС-20

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0

�,0
�,0
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Продовження табл.

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

 - Паливо (на техніч-
ні потреби)
КС-10
КС-20
 - Запасні частини 
(на ремонт виробни-
чого обладнання) 
МШП
 - на виробничі 
потреби 
 - на утримання 
адміністративного 
персоналу
 - на витрати, 
пов’язані зі збутом 
готової продукції

10,0
  0,�

4,0 

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

10,0
  0,�

4,0

�,0

2,0

4,0

4 Розрахунок нараху-
вання оплати праці 
працівникам
Нараховано заробіт-
ну плату за звітний 
період:
 - 10 робітникам по 
�00 грн за вироб-
ництво верстата 
КС-10
10·�00 = �000,00 грн
 - 10 робітникам по 
200 грн за вироб-
ництво верстата 
КС-20
10·200 = 2000,00 грн

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

� Утримано із заробіт-
ної плати:
 - внески до Пенсій-
ного фонду 
 - внески до Фонду 
соціального страху-
вання з тимчасової 
втрати працездат-
ності

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Продовження табл.

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

 - внески до Фонду 
страхування на ви-
падок безробіття
 - податок з доходів 
фізичних осіб

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

6 Зведена відомість 
нарахування та 
розподілу оплати 
праці та відрахувань 
від неї за об’єктами 
обліку
Здійснено відраху-
вання на соціальні 
заходи:
 - до Пенсійного 
фонду
 - до фонду соціаль-
ного страхування з 
тимчасової втрати 
працездатності
 - до Фонду страху-
вання на випадок 
безробіття
 - до Фонду страху-
вання від нещасних 
випадків (1,10 %)
Разом нарахувань:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

7 Акт дооцінки від 
20.01.06
Дооцінено вартість 
вантажного автомо-
біля, який раніше не 
уцінювали
Первісна вартість – 
2000 грн
Сума накопиченого 
зносу (до моменту 
переоцінки) — 
�00 грн
Справедлива вар- 
тість – 2�00 грн
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Продовження табл.

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

Відображено суму 
дооцінки первісної 
вартості вантажного 
автомобіля
Відображено суму 
дооцінки зносу ван-
тажного автомобіля

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

� Відомість нарахува-
ння амортизації від 
�0.0�.0�
Нарахована аморти-
зація на основні 
засоби за І квартал 
2006 р. податковим 
методом
• будівлі та споруди 
загальновиробничо-
го призначення;
• машини та облад-
нання адміністра-
тивного призначен-
ня

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

� Відомість розподілу
Списано загально-
виробничі витрати 
на виробництво 
верстата:
КС-10
КС-20

6,0
?

6,�
?

7,0
?

6,0
?

6,�
?

7,1
?

7,2
?

6,�
?

6,�
?

7,0
?

10 -Відображено 
собівартість виробле-
них бракованих 
верстатів КС-20, 
що не підлягають 
виправленню
 - Оприбутковано 
браковані вироби, 
що використовува-
тимуться як запасні 
частини

4,4

1,0

4,�

1,0

4,4

1,0

4,�

1,0

4,�

1,0

4,4

1,0

4,�

1,0

4,�

1,0

4,4

1,0

4,�

1,0
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Продовження табл.

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

 - Оприбутковано 
браковані вироби, 
що використовува-
тимуться як метало-
брухт
 - Відображено 
частину бракова-
них виробів, яку 
повинен відшкоду-
вати працівник, що 
допустив брак

2,0

1,1

2,0

1,2

2,0

1,�

2,0

1,4

2,0

1,�

2,0

1,4

2,0

1,�

2,0

1,�

2,0

1,4

2,0

1,1

11 Відомість випуску
Відпущено з вироб-
ництва готову про-
дукцію за фактич-
ною собівартістю:
верстати КС-10 – 
10 шт.
верстати КС-20 – 
10 шт.
Примітка: фактичну 
собівартість вироб-
леної продукції виз-
начити самостійно.
Незавершеного ви-
робництва на кінець 
звітного періоду 
немає

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

12 Виписка банку від 
1�.0�.0�
Погашено забор-
гованість за 
короткостроковим 
кредитом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1� Прибутковий касо-
вий ордер, чек від 
1�.0�.0�
Курс НБУ на 
1�.0�.0� — �,�6 грн 
за 1 дол.
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Продовження табл.

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

Отримано в касу 
іноземну валюту 
з розрахункового 
рахунку для видачі 
авансу підзвітній 
особі на відряджен-
ня за кордон ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

14 Видатковий касовий 
ордер від 1�.0�.0�
 - Видано аванс 
підзвітній особі ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1� Авансовий звіт 
№ 2� від 2�.0�.0�
 - Затверджено аван-
совий звіт. Витрати 
з відрядження за 
кордон віднесено до 
адміністративних 
витрат �,�6 �,�6 �,�6 �,�6 �,�6 �,�6 �,�6 �,�6 �,�6 �,�6

16 Товарно-транспорт-
на накладна № 2� 
від 2�.0�.0�
 - Відвантажено � 
верстатів КС-10 
ТОВ “Пріма”
 - Відображено по-
даткові зобов’язання 
з ПДВ у вартості
відвантаженої про-
дукції
Списано собівар-
тість відвантаженої 
продукції

��

?

?

�2

?

?

�1

?

?

�6

?

?

��

?

?

�2

?

?

�4

?

?

��

?

?

��

?

?

�2

?

?

17 Виписка банку
Отримано часткову 
оплату за відванта-
жену продукцію �7,0 �7,0 �7,0 �7,0 �7,0 �7,0 �7,0 �7,0 �7,0 �7,0

1� Отримано простий 
вексель від ТОВ 
“Пріма” у забезпе-
чення відвантаженої 
продукції (��000 –  
– �7000 = 6000) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
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Продовження табл.

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

1� Отримано сировину 
від ТОВ “Пріма” у 
рахунок погашення 
вексельної заборго-
ваності
Нараховано подат-
ковий кредит з ПДВ 
у вартості отриманої 
сировини
Проведено залік 
заборгованості

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

�,0

1,0

6,0

20 Довідка бухгалтерії
Відображення 
податку на прибуток 
та фінансових ре-
зультатів діяльності 
за звітний період:
 - списуються на фі-
нансові результати 
доходи від реалізації 
продукції
 - списується на фі-
нансові результати 
собівартість реалізо-
ваної продукції
 - списуються на 
фінансові результа-
ти адміністративні 
витрати
 - списуються на фі-
нансові результати 
витрати на збут
 - нараховано пода-
ток на прибуток
 - списується на фі-
нансові результати 
податок на прибуток
 - визначення та 
списання результа-
тів діяльності за 
звітний період

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Закінчення табл.

1 2 � 4 � 6 7 � � 10 11 12

21 Розрахунок бухгал-
терії
�% нерозподіленого 
прибутку за звітний 
період спрямова-
но на поповнення 
резервного фонду ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

22 Розрахунок бухгал-
терії
Нараховано дивіден-
ди учасникам �,0 6,0 4,0 �,� 4,� 6,0 �,0 �,� 4,2 �,0

2� Розрахунок бухгал-
терії
Збільшено статут-
ний капітал: 
 - за рахунок нарахо-
ваних дивідендів
 - за рахунок обміну 
облігацій на акції

?

�,0

?

�,0

?

�,0

?

�,0

?

�,0

?

�,0

?

�,0

?

�,0

?

�,0

?

�,0

24 Викуплено акції у 
акціонерів �,0 �,0 �,0 �,0 �,0 �,0 �,0 �,0 �,0 �,0

ПИтАННЯ  дЛЯ  САМОКОНтрОЛЮ
 1. Бухгалтерська звітність як засіб управління економікою держави 

та основне джерело інформації про управління.
 2. Види звітності на сучасному етапі та зв’язок між ними.
 �. Міжнародні стандарти фінансової звітності та директиви Євро-

пейського Співтовариства з обліку.
 4. Вимоги до бухгалтерських фінансових звітів у міжнародній прак-

тиці за умов становлення глобальної світової економіки.
 �. Чинники, що зумовлюють необхідність використання міжнарод-

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

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

тивів.
 17. Склад, оцінка та відображення в балансі оборотних активів.
 1�. Узгодженість плану рахунків зі статтями пасиву балансу.
 1�. Визначення, оцінка та класифікація статей пасиву балансу.
 20. Особливості відображення в 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 у балансі.
 2�. Загальна характеристика Звіту про фінансові результати.
 24. Класифікація та визначення доходів і витрат у Звіті про фінан-

сові результати.
 2�. Визначення статей розділу “Елементи операційних витрат”.
 26. Особливості розділу III “Розрахунок показників прибутковості ак-

цій”.
 27. Загальна характеристика Звіту про рух грошових коштів.
 2�. Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових кош-

тів.
 2�. Послідовність складання  Звіту про рух грошових коштів і його 

структура.
 �0. Подання інформації про рух грошових коштів внаслідок опера-

ційної діяльності з 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.
 �4. Класифікація і складові власного капіталу.
 ��. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відобра-

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

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

вання звітності.
 4�. Материнське і дочірні підприємства.
 46. Принципи підготовки та складання консолідованої фінансової 

звітності.
 47. Особливості консолідації звітності іноземних дочірніх підпри-

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

звітності.
 4�. Принципи підготовки зведеної фінансової звітності.
 �0. Порядок складання і подання зведеної звітності.
 �1. Відбиття об’єднання підприємств у фінансовій звітності.
 �2. Аудит консолідованої та зведеної звітності.
 ��. Облікове забезпечення фінансової звітності суб’єкта малого під-

приємництва.
 �4. Форма Фінансового звіту суб’єкта малого підприємства.
 ��. Методи обліку загальнокупівельної спроможності та обліку по-

точної вартості.
 �6. Порядок коригування показників Балансу.
 �7. Порядок коригування показників Звіту про фінансові результати.
 ��. Порядок коригування показників Звіту про рух грошових коштів.
 ��. Порядок коригування показників Звіту про власний капітал.
 60. Консолідована фінансова звітність.
 61. Нормативне забезпечення загальнообов’язкового державного пен-

сійного страхування.
 62. Платники страхових внесків.
 6�. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування.
 64. Порядок розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’яз-

кове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за звіт-
ний місяць.

 6�. Порядок складання персоніфікованої звітності до Пенсійного 
фонду.

 66. Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою 
перерахування та надходження страхових внесків, інших плате-
жів 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. 
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 6�. Порядок складання Звіту про нараховані внески та витрати, 
пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страху-
ванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за звітний 
період.

 6�. Облік сплачених внесків до Фонду загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування України на випадок безробіття.

 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 пе-

рерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду.
 74. Ідентифікація термінів і термінології перед складанням деклара-

ції про податок на прибуток.
 7�. Заповнення декларації про податок на прибуток, визначення су-

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

ції про податок на прибуток.
 77. Об’єкт оподаткування податку на додану вартість.
 7�. Заповнення та аналіз розрахунків до декларації з ПДВ.
 7�. Методика заповнення та аналіз декларації з ПДВ.
 �0. Камеральна перевірка Декларації з ПДВ.
 �1. Об’єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб.
 �2. Загальний оподатковуваний дохід податку з доходів фізичних 

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

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

кової звітності.
 �6. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 

машин і механізмів.
 �7. Збір на спеціальне використання лісових ресурсів і користування 

земельними ділянками лісового фонду.
 ��. Платежі за користування надрами.
 ��. Плата за землю.
 �0. Акцизний збір.
 �1. Фіксований сільськогосподарський податок.
 �2. Єдиний податок.
 ��. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
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 �4. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
 ��. Види і форми статистичної звітності підприємства.
 �6. Звітність за основними показниками виробничої діяльності, її 

складання та читання.
 �7. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, дже-

рела і порядок подання.
 ��. Статистична звітність про зовнішньоторговельну діяльність під-

приємства, її зміст, джерела і порядок подання.
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