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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  
Навчальна дисципліна «Звітність підприємства» призначена для вивчення змісту, складу, 

структури та порядку складання й подання звітності підприємства. Особлива увага 

акцентується на вивченні фінансовій звітності як основного джерела інформації про 

фінансово-майновий стан підприємства та результати його діяльності, яка необхідна як 

внутрішнім, так зовнішнім користувачам для прийняття рішень. 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Метою викладання навчальної дисципліни «Звітність підприємства» є вивчення складу, 

структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, податкової та статистичної 

звітності підприємств. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою 

створення системи розкриття інформації про результати роботи підприємства для 

зовнішніх та внутрішніх користувачів. 

Завдання вивчення курсу «Звітність підприємства»: 

- вивчення основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують 

процес формування та подання звітності підприємств; 

- вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності, які подає 

підприємство певним користувачам; 

- пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні 

діяльності підприємства; 

формування умінь заповнювати будь-які форми звітності; забезпечувати достовірність їх 

даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень. 

Після завершення цього курсу студент повинен :  

знати: основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують порядок 

формування та подання звітності підприємства; зміст, структуру і порядок складання 

фінансової звітності (в т.ч. консолідованої, зведеної звітності); економічну сутність її 

показників та їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства; порядок виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах підприємства; види, порядок формування і подання 

статистичної і спеціальної звітності.  

уміти: демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, закладених у 

показниках звітності; готувати необхідну для звітності обліково-аналітичну інформацію; 

формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; 

компетентно застосувати набуті знання в широкому діапазоні практичної роботи за фахом. 

3. Пререквізити: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз» 

4. Компетентності та результати навчання: 

Загальні компетентності 
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК01); 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК02);  

здатність працювати в команді (ЗК03); 

здатність працювати автономно (ЗК04); 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК06);  

здатність бути критичним та самокритичним (ЗК07); 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК08); 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК09);  

навички використання сучасних інформаційних систем ікомунікаційних технологій (ЗК11);  

здатність діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК12); 

Спеціальні (фахові) компетентності 

здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- 

та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, 

які властиві сучасним процесам в економіці (СК01);  

використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних 

процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування (СК02); 



здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання 

в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення (СК03);  

здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій (СК05);  

здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій (СК06);  

ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів (СК08);  

здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування (СК09);  

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків (СК10);  

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави (СК11). 

Програмні результати: 
розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліковоаналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств (ПР02);  

визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти 

їх роль і місце в господарській діяльності (ПР03); 

формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність  

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень (ПР04).  

 

5. Навчально-тематичний план 
 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість аудиторних годин 

лекції практичні СРС 

МОДУЛЬ 1 

1. Загальні вимоги до звітності 4 - 6 

2. Баланс підприємства 2 - 6 

3. Звіт про фінансові результати 2 - 6 

4. Звіт про рух грошових коштів 2 - 6 

5. Звіт про власний капітал 4 - 6 

Всього по модулю І 14 - 30 

МОДУЛЬ 2 

6. 
Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах 
4 - 6 

7. 
Зведена і консолідована фінансова  

звітність 
2 - 6 

8. 
Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва 
2 - 6 

9. Податкова звітність 2 - 6 

10. Статистична та спеціальна звітність 4 - 8 

Всього по модулю 2 14 - 32 

Разом 28 - 62 



 

 

 

6. Тематика та плани занять з навчальної дисципліни 

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Вид 

заняття 

Обсяг навчальних 

занять 

Форма 

контролю1 

Лек. Прак. СРС 

МОДУЛЬ 1 

1. 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності  

1.1. Фінансова звітність її 

характеристика 

1.2. Мета та склад фінансової звітності  

Лекція 

 

 
4 - 6 

усне 

опитування, 

тести 

2. 

Тема 2. Баланс підприємства 

2.1. Призначення балансу та його 

структура. Загальні принципи оцінки 

статей  балансу 

2.2. Актив балансу 

2.3. Пасив балансу 

Лекція 

 

 

 
2 - 6 

тести, 

письмове 

опитування, 

розв’язування 

задач 

3. 

Тема 3. Звіт про фінансові 

результати 

3.1. Структура і зміст «Звіту про 

фінансові результати» 

3.2. Визначення чистого прибутку 

(збитку) звітного періоду. Порядок 

заповнення І розділу «Фінансові 

результати» 

3.3. Показники прибутковості акцій та 

їх розрахунок. 

Порядок заповнення розділу ІІІ 

«Розрахунок показників прибутковості 

акцій» 

Лекція 

 

 

 

2 - 6 

тести, 

письмове 

опитування, 

розв’язування 

задач 

4 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

4.1. Призначення, структура і зміст 

«Звіту про рух грошових коштів» 

4.2. Порядок заповнення розділу І «Рух 

коштів у результаті операційної 

діяльності» 

4.3. Узгодженість показників «Звіту про 

рух грошових коштів» з балансом 

Лекція 

 

2 - 6 

тести, усне 

опитування, 

розв’язування 

задач 

5 

Тема 5. Звіт про власний капітал 

5.1. Визначення, визнання, оцінка та 

функції власного капіталу 

5.2. Зміст статей Звіту про власний 

капітал 

5.3. Розкриття інформації про зміни у 

власному капіталі у примітках до 

фінансової звітності 

Лекція 

 

 

4 - 6 

тести, 

письмове 

опитування, 

розв’язування 

задач 

Всього по модулю І 14 - 30  

                                                           
1  

 



Модуль 2 

6 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни 

у фінансових звітах 

6.1. Призначення і склад приміток 

6.2. Примітки про виправлення 

помилок, допущених у фінансових 

звітах минулих років 

6.3. Примітки про операції з 

пов’язаними сторонами 

Лекція 

 

 

4 - 6 

тести, усне 

опитування, 

розв’язування 

задач 

7. 

Тема 7.  Зведена і консолідована 

фінансова  звітність 

7.1. Сутність та шляхи об’єднання 

підприємств 

7.2. Призначення консолідованої 

фінансової звітності та вимоги до її 

подання 

7.3. Порядок складання консолідованої 

фінансової звітності 

Лекція 

 

 

2 - 6 

тести, усне 

опитування, 

розв’язування 

задач 

8. 

Тема 8.  Фінансовий звіт суб’єкта 

малого підприємництва 

8.1. Ознаки за якими підприємство 

може бути віднесеним до категорії 

малих підприємств 

8.2. Структура і порядок складання 

Балансу суб’єкта малого 

підприємництва 

8.3. Структура і порядок складання 

Звіту про фінансові результати малого 

підприємництва 

Лекція 

. 

 

 

2 - 6 

тести, 

письмове 

опитування, 

розв’язування 

задач 

9. 

Тема 9.  Податкова звітність 

9.1. Класифікація податків і зборів 

України 

9.2. Звітність підприємства про інші 

загальнообов’язкові податки і збори 

9.3. Звітність про місцеві податки і 

збори 

Лекція 

 

 

2 - 6 

тести, 

письмове 

опитування, 

розв’язування 

задач 

10. 

Тема 10. Статистична і спеціальна 

звітність 

10.1. Порядок складання та подання 

статистичної звітності підприємства 

10.2. Порядок заповнення та подання 

Звіту з праці 

10.3. Узгодженість показників різних 

форм звітності 

Лекція 

 

 

 
4 - 8 

тести, усне 

опитування, 

розв’язування 

задач 

Всього по модулю 2 14 - 32  

Разом 28 - 62  

 

7. Перелік питань до іспиту  

1. Звітність підприємства: поняття, класифікація та порядок складання 

2. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності 

3. Елементи звітності та облікова політика 

4. Мета фінансових звітів та склад фінансової звітності 



5. Призначення балансу та методологія його складання 

6. Елементи балансу, їх визнання та оцінка 

7. Структура активу балансу 

8. Структура пасиву балансу 

9. Події після дати балансу 

10. Звіт про фінансові результати: його призначення та зміст 

11. Структура звіту про фінансові результати 

12. Порядок формування І і ІІ розділу «Фінансові результати» форми №2 

13. Відображення елементів операційних витрат у ІІІ розділі «Елементи операційних 

витрат» у формі №2 

14. Порядок визначення прибутковості акцій за показниками ІV розділу «Розрахунок 

показників прибутковості акцій» форми №2 

15. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів 

16. Порядок визначення та відображення у формі №3 руху грошових коштів від 

операційної діяльності 

17. Подання інформації про рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності 

18. Визначення чистого руху коштів від фінансової діяльності підприємства 

19. Розкриття інформації про рух грошових коштів в примітках до фінансової звітності 

20. Визначення, оцінка і функції власного капіталу 

21. Складники власного капіталу 

22. Порядок складання звіту про власний капітал 

23. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів 

24. Виправлення помилок, допущених в обліку та при складанні фінансової звітності 

25. Відображення змін облікової оцінки в обліку та фінансовій звітності 

26. Відображення змін в обліковій політиці 

27. Відображення подій після дати балансу 

28. Загальні положення Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована 

фінансова звітність» 

29. Порядок складання консолідованої фінансової звітності 

30. Загальні положення Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання 

підприємства» 

31. Порядок складання фінансової звітності об’єднання підприємств 

32. Розкриття інформації про об’єднання підприємства та складання консолідованої 

фінансової звітності у примітках 

33. Загальні положення для складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва 

34. Загальні положення для складання Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва 

35. Порядок формування Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва 

36. Порядок формування Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва 

37. Поняття і види статистичної звітності.  

38. Зміст та порядок заповнення головних форм статистичної звітності 

39. Склад податкової звітності 

40. Правила та періодичність подання податкових звітів 

41. Склад та структура соціальної звітності 

 

8. Критерії поточного і підсумкового контролю  

Поточний контроль знань студентів 

     Об'єктами поточного контролю знань студента є: 

а) систематичність та активність роботи  на семінарських (практичних)  заняттях; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання; 

в) виконання модульних контрольних. 

 



При контролі систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) 

заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах 

на семінарських та практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту домашніх 

завдань, експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: 

самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; написання 

рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іноземних 

текстів фахового спрямування тощо. 

При виконанні модульних контрольних завдань оцінці підлягають: тести, виконання 

письмових завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних 

завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів), інші завдання.  

Якщо іспит: 
Поточний контроль Підсумковий 

контроль іспит 

(екзамен) Модуль 1 Модуль 2 

35 балів, в тому числі: 

МКР                                            5 балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Наукова діяльність                   5 балів 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб  і більше – 0 балів)           5 балів 

Активність на семінарських та практичних 

заняттях              10 балів 

35 балів, в тому числі: 

МКР                                            5 балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Ректорський контрольний зріз 5 бал. 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб і більше – 0 балів)            5 балів 

Активність на семінарських  

та практичних заняттях           10балів 

30 балів 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим 

переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку: 

 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно відмінно 

82 - 89 B добре добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D задовільно задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9.Рекомендована література 

 Основна література:  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 – XIV зі 

змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/go/996-14 

2.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені 

Наказом МФУ від 28.03.2013 р.  № 433. URL : www.minfin.gov.ua/control/uk/.../article 

3.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73. URL :  

zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13 



4.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована 

фінансова звітність», затверджене наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 628. URL : 

zakon.rada.gov.ua/go/z1223-13 

5.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28. 05. 1999 р. 

№137 зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99 

6.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», 

затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07. 07. 1999 р. № 163 зі змінами і 

доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 

7.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємництва», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25. 02. 2000 р. 

№39 зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 

8. Боднар М.М. Звітність підприємства. Підручник. Київ: «Центр навчальної літератури», 

2019. 570 с. 

9. Бурлан С. А., Каткова Н.В., Замега О.М. Звітність підприємства : практикум. 

Навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 380 с. 

10. Глушач Ю.С. Фінансова звітність за П(С)БО. Навчальнометодичний посібник. – Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 88 с. 

11. Пантелеєв В.П., Юрченко О.А., Курило Г.М., Безверхній К.В. Звітність підприємств. 

Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і оподаткування»). За заг. 

редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеєва. К.: ДП «Інформормаційно - аналітичне 

агентство», 2017. 432 с. 

12. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств. Навчально-методичний посібник. Львів 

: Ліга Прес, 2016. 268 с.  

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність. 

Підручник. 6-те видання, доповнене і перероблене.  Київ: Альтера, 2013. 981 с. 

11. Чебанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність. 

Навчально-практичний посібник.  Київ: «Центр навчальної літератури». 2013. 208 с. 

12. Пантелеєв В. П. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. ВНЗ за спец. «Облік і 

оподаткування») / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, Г. М. Курило, О. А. Юрченко. К.: ДП 

«Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 432 с.  

13. Звітність підприємства : підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко ; Чернігівський нац. 

технолог. ун-т. - 4-те вид. - Київ : Каравела, 2016. - 675 с.  

14. Звітність підприємств: текст лекцій для студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання / уклад. 

Н.М. Побережна. – Х.: «ХПІ», 2019. – 104 с.  

15. Фінансова звітність як важливий елемент обліково-аналітичного забезпечення 

ефективного надання готельних послуг / Н. М. Побережна // Вісник Національного 

технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. 

наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 45 (1266). – С. 97-101.  

16. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т. В. Давидюк [та ін.] ; Харківський 

політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : ВД «Гельветика», 2016. – 392 с.  

17. Фінансова звітність у системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. М. 

Побережна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : електрон. наук. фахове вид. 

– 2017. – Вип. 6 (11). – С. 335-340. 

 Додаткова:  

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: кодекс України від 16.01.2003 р. 

№ 436-IV. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

2. Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість [Електронний 

ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-2014- %D0%BF.  

3. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності форм фінансової звітності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15


[Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів України від 28.02.13 р. за № 433. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

 4. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності [Електронний 

ресурс]: наказ Мін. фінансів України від 11.04.13 р. за № 476. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

5. Питання складання фінансової звітності (перелік видів діяльності щодо яких складається 

зведена фінансова звітність) [Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів України від 

24.02.2000 р. за № 37. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0162-00.  

6. Подання фінансової звітності. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 

1) [Електронний ресурс]: IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 р. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_013.  

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

 8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: закон 

України від 16.07.99 р. за № 916-ХІV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

9. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» [Електронний ресурс]: закон України від 12.05.2011 р. за № 3332-VІ. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3332-17.  

10.Про внесення змін до Порядку надання фінансової звітності [Електронний ресурс]: 

постанова КМУ від 30.11.2011 р. за № 1233. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1223-2011- %D0%BF 

11.Податковий Кодекс України [Електронний ресурс]: підписаний Президентом України 

від 02.12.2010 р. № 2755-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.  

12.Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 07.07.12 № 811. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1623-12. 

 13.Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів 

України від 07.02.13 р. за № 73. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-

13.  

14.Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 

«Консолідована фінансова звітність» [Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів України 

від 27.06.13 р. за № 628. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.  

15.Про затвердження порядку подання фінансової звітності [Електронний ресурс]: 

постанова КМУ від 28.02.2000 р. за № 419. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000- %D0%BF.  

16.Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування 

з окремих видів господарських операцій [Електронний ресурс]: постанова КМУ від 

03.11.1998 р. № 1740. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/17 40-98-

%D0%BF.  

17.Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання 

декларації акцизного податку [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України 

від 23.01.2015 №14. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0105-15.  

18.Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції 

щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи [Електронний ресурс]: 

наказ Мін. фінансів України від 02.10.2015 №859. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15.  

19.Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку [Електронний 

ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1052-15.  

20.Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0162-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_013
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3332-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1623-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0105-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1052-15


Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них 

податку [Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів України від 13.01.15 № 4. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15.  

21.Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової 

організації [Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів України від 17.06.2016 № 553. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0932-16.  

22.Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

[Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів України від 20.10.2015 №897. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15.  

23.Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку 

на додану вартість [Електронний ресурс]: наказ Мін. фінансів України від 28.01.2016 № 21. 

– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16.  

24.Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати [Електронний ресурс]: 

наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1051-15.  

25.Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс]: закон 

України від 26.06.1997 №400/97-ВР. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400/97- %D0%B2%D1%80. 

 

Електронні ресурси: 

1.  https://buh.ligazakon.net/ua 

2. https://buhgalter911.com/uk 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0932-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1051-15
https://buh.ligazakon.net/ua
https://buhgalter911.com/uk/

