
Програмові вимоги для підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Звітність підприємств» 

для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності 

1. Мета і завдання звітності підприємств.  

2. Сутність та значення звітності підприємств. 

3. Види звітності: фінансова, податкова, статистична та спеціальна (звітність в 

органи соціального страхування), їх загальна характеристика. 

4. Користувачі бухгалтерської звітності, їх інформаційні потреби. 

5. Фінансова звітність як джерело інформації для прийняття управлінських 

рішень.  

6. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової 

звітності. 

7. Мета складання фінансової звітності. Склад та призначення фінансової 

звітності. 

8. Якісні характеристики фінансової звітності. 

9. Принципи підготовки фінансової звітності.  

 

Тема 2. Баланс підприємства 

1. Бухгалтерський Баланс – основне джерело інформації про структуру 

активів, зобов'язань та власного капіталу. 

2. Підготовка облікових даних для складання Балансу (Звіту про фінансовий 

стан).  

3. Зміст Балансу (Звіту про фінансовий стан), принципи його побудови та 

структура.  

4. Характеристика розділів і статей Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

5. Оцінка та порядок відображення в Балансі необоротних та оборотних 

активів; необоротних активів, утримувані для продажу, та групи вибуття. 

6. Оцінка та порядок відображення в Балансі власного капіталу, 

довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень. 

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 

1. Мета складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

2. Зміст і структура Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), 

вимоги до його складання.  

3. Класифікація видів діяльності, що є підставою для складання Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід): операційна, фінансова, 

інвестиційна. 

4. Принципи визнання доходів і витрат у відповідності до вимог П(С)БО 15 

«Дохід» та П(С)БО 16 «Витрати».  

5. Інформаційна база для складання Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід). 

6. Порядок складання І розділу Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід).  



7. Алгоритм визначення чистого фінансового результату (прибутку (збитку)) у 

результати діяльності підприємства.  

8. Порядок визначення валового прибутку (збитку); визначення фінансового 

результату від операційної діяльності; розрахунок фінансового результату 

до оподаткування.  

9. Порядок складання II розділу Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) «Сукупний дохід».  

10. Порядок складання ІII розділу «Елементи операційних витрат». Склад і 

структура елементів операційних витрат. 

11. Показники прибутковості акцій, порядок їх розрахунку. 

 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

1. Мета складання Звіту про рух грошових коштів.  

2. Призначення, структура і зміст Звіту про рух грошових коштів.  

3. Класифікація видів господарської діяльності для складання Звіту про рух 

грошових коштів: операційна, фінансова та інвестиційна.  

4. Характеристика методів для складання Звіту про рух грошових коштів. 

5. Порядок визначення руху грошових коштів від операційної діяльності. 

6. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 

інвестиційної діяльності.  

7. Порядок визначення руху грошових коштів у результаті фінансової 

діяльності. 

8. Визначення чистого руху грошових коштів підприємства за звітний період. 

 

Тема 5. Звіт про власний капітал 

1. Мета складання Звіту про власний капітал.  

2. Зміст та структура Звіту про власний капітал, вимоги до розкриття його 

статей. 

3. Джерела формування власного капіталу. Інформаційна база для складання 

Звіту про власний капітал. 

4. Характеристика складових Звіту про власний капітал, особливості 

формування звітних даних про зміни у складі власного капіталу.  

5. Порядок складання Звіту про власний капітал. 

6. Узгодження показників Звіту про власний капітал з іншими формами 

фінансової звітності. 

 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 

1. Характеристика положення Стандарту бухгалтерського обліку  

6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». 

2. Порядок виправлення помилок допущених при складанні фінансових звітів 

у попередніх періодах та їх розкриття. 

3. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.  

4. Відображення змін в обліковій політиці. Події після дати балансу. 

5. Розкриття інформації про виправленні помилки та зміни у фінансових звітах 

в примітках до річної фінансової звітності. 

 

  



Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 

1. Характеристика положення Стандарту бухгалтерського обліку  

19 «Об'єднання підприємств».  

2. Відображення придбання та злиття підприємств.  

3. Порядок відображення у фінансовій звітності придбання підприємств 

(зарахування на баланс ідентифікованих чистих активів за справедливою 

вартістю, зобов’язань та будь-якого гудвілу, що виникає у результаті 

придбання товариства). 

4. Характеристика положення Національного Стандарту бухгалтерського 

обліку 2 «Консолідована фінансова звітність».  

5. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. 

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 

1. Склад суб'єктів малого підприємництва.  

2. Критерії віднесення підприємств до суб'єктів малого підприємництва та 

суб’єктів, яким надано право складати спрощений звіт суб'єктів малого 

підприємництва. 

3. Структура і зміст фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. 

4. Характеристика змісту і форми спрощеного фінансового звіту суб'єкта 

малого підприємництва. 

5. Відмінності в структурі і змісту фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва та спрощеного звіту суб’єкта малого підприємництва від 

звичайного балансу та звіту про фінансові результати. 

6. Порядок складання Балансу (форма № 1-м) та Звіту про фінансові 

результати (форма № 2-м) суб'єктів малого підприємництва.  

7. Особливості складання спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого 

підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові 

результати (форма № 2-мс). 

 

Тема 9. Податкова звітність 

1. Склад та структура податкової звітності.  

2. Зміст та структура Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємства, облікова інформація для її складання.  

3. Порядок складання Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств.  

4. Структура та зміст Податкової Декларації з податку на додану вартість, 

джерела інформації для її складання.  

5. Порядок формування в Податковій Декларації з податку на додану вартість 

даних про податкове зобов'язання та податковий кредит. 

6. Відображення в Податковій Декларації з податку на додану вартість 

інформації щодо розрахунків підприємства з бюджетом по податку на 

додану вартість (визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті чи 

відшкодуванню з бюджету). 

7. Порядок заповнення та подання Декларації з акцизного податку.  

8. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку. 


