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3 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 «Звітність підприємств» є нормативною навчальною дисципліною, 

яка включена до робочого навчального плану зі спеціальності 
7.03050901 «Облік і аудит».  

Метою дисципліни є надання знань про зміст, структуру, порядок 
складання і використання звітності підприємства. 
Завданням навчальної дисципліни є вивчення методики і техніки 

складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної 
звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і 
законодавством України. 
Предмет навчальної дисципліни – інформація про фінансові 

результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

− завдання звітності, її суть і значення; 
− вимоги до звітності; 
− склад та класифікацію звітності; 
− порядок подання звітності; 
− методику підготовки основних форм фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної звітності; 
Студенти також повинні вміти: 

− складати основні форми фінансової, податкової, статистичної та 
спеціальної звітності;  

− перевіряти узгодженість окремих показників;  
− подавати звітність у відповідні адреси;  
− використовувати звітність для управління підприємством. 

Вивчення навчальної дисципліни «Звітність підприємств» 

складається з лекційних, практичних занять, а також самостійної 
роботи студентів. Самостійна робота студентів (СРС) – це процес 
активного, цілеспрямованого набуття студентом нових знань і умінь 
без безпосередньої участі викладача. Вона є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних 
навчальних занять.  
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом. Співвідношення 
кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи (у відсотках 
до загальної кількості годин) для студентів денної форми навчання з 
навчальної дисципліни «Звітність підприємств» становить 41% та 
59%. 
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2. ОБСЯГ І ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Звітність 
підприємств», складеної на підставі кваліфікаційної характеристики та 
робочого навчального плану спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 

самостійна робота становить – 55 год.  
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
− підготовка до аудиторних занять – 28 год.; 
− підготовка до контрольних заходів – 22,5 год.; 
− підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних 
занять – 4,5 год (табл. 1). 

Усього – 55 год. 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

знань, захисту індивідуальної роботи. 
Таблиця 1 

Перелік питань для самостійної роботи студентів денної форми 

навчання, які не розглядаються на лекціях  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Методика розрахунку показників прибутковості 
акцій 

0,5 

2. 
Консолідація фінансової звітності при об’єднанні 
компаній 

2 

3. Порядок внесення змін до податкових декларацій 2 

 Усього  4,5 

 

3. КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ПИТАНЬ, ЯКІ НЕ 

РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

 

 

  

 

Розділ III Звіту про фінансові результати (табл. 2) заповнюють 
акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких 

Методика розрахунку показників 

прибутковості акцій 

Питання 1 
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відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи 
товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.  

Таблиця 2 

Розрахунок показників прибутковості акцій  

(фрагмент ф. №2 Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)) 

 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За  

аналогічний 

період    

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість 
простих акцій  

2600 
  

Скоригована середньорічна 
кількість простих акцій  

2605 
  

Чистий прибуток, (збиток) на 
одну просту акцію 

2610 
  

Скоригований чистий 
прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію  

2615 

  

Дивіденди на одну просту 
акцію 

2650 
  

 

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» наводиться 
середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу 
впродовж звітного періоду. 
У статті «Скоригована середньорічна кількість простих акцій» 

наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована 
на середньорічну кількість потенційних простих акцій. 
     У статті «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» 

наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою 

чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції 
на середньорічну кількість простих акцій в обігу. 
     У статті «Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію» відображається показник, що розраховується діленням 

скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану 
середньорічну кількість простих акцій в обігу. 
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Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, 

(збитку) на одну просту акцію, та їх коригування здійснюється згідно з 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на 
акцію». 

У статті «Дивіденди на одну просту акцію» відображається 
показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених 
дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються 
дивіденди.  
 

�  Список рекомендованих джерел [1, 4, 8, 9] 

 

 

 

 

  

 

За первинного об'єднання компаній підсумки консолідованої 
звітності та процедури бухгалтерського обліку залежать від способу 
об'єднання. У міжнародній та вітчизняній практиці виділяють два 
таких методи: метод придбання та метод злиття (об'єднання інтересів). 
Придбання – об'єднання підприємств, у результаті якого покупець 

набуває контролю над чистими активами та діяльністю інших 
підприємств в обмін на передачу активів, взяття на себе зобов'язань 
або випуск акцій.  
Злиття (об'єднання інтересів) – об'єднання підприємств (шляхом 

створення нової юридичної особи або приєднання підприємств до 
головного підприємства), у результаті якого власники (акціонери) 
підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма 
чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення та 
вигід від об'єднання подальшого спільного розподілу ризиків. 
Результатом об'єднання підприємств може бути їх економічне 

об'єднання або юридичне злиття. Економічне об'єднання відбувається 
тоді, коли після об'єднання підприємства залишаються самостійними 
юридичними особами. Прикладом такого об'єднання є придбання 
одним підприємством контрольного пакета акцій іншого підпри-
ємства, в результаті чого придбане підприємство стає дочірнім 

підприємством покупця. У випадку юридичного злиття активи та 
зобов'язання одного підприємства передаються іншому, а перше 
підприємство ліквідується, або активи та зобов'язання обох 

Консолідація фінансової звітності при 

об’єднанні компаній  

Питання  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
підприємств передаються новому, а обидва попередні підприємства 
ліквідуються. 
Метод придбання – придбання інвестором частки в капіталі (або 

всіх 100 % акцій), що дає змогу здійснювати контроль над чистими 
активами та результатами діяльності підприємства. Результатом може 
стати припинення діяльності придбаної компанії як самостійної 
юридичної особи. У такому випадку здійснюється лише первинна 
консолідація – у момент повного поглинання компанією – покупцем 

придбаної компанії. Компанії стають однією юридичною особою, а 
тому відпадає необхідність здійснювати вторинну консолідацію, тобто 
консолідацію під час здійснення взаємних операцій. Метод придбання 
припускає також збереження юридичного статусу придбаної компанії 
та виникнення материнсько-дочірніх відносин між покупцем та 
придбаною компанією. Поглинання може бути як повним (придбання 
100% капіталу), так і частковим (придбання частки в капіталі менше 
100%, але більше 50%). При збереженні юридичного статусу 
придбаної компанії здійснюється як первинна, так і вторинна 
консолідація. 
Порядок первинної консолідації викладений у п. 5–13 П(С)БО 19 

«Об'єднання підприємств». 

Для методу злиття характерним є обмін акціями між компаніями, 
які об'єднуються, з метою розподілу контролю над нетто-активами та 
результатами діяльності. Як правило, відбувається злиття 
рівновеликих компаній для об'єднання інтересів, жодна зі сторін не 
визнається покупцем. Об'єднане підприємство відображає активи, 
зобов'язання та власний капітал об'єднаного підприємства за їх 
балансовою вартістю з урахуванням зміни облікової політики (якщо це 
відбулося). Внутрішня заборгованість та результати операцій між 

об'єднаними підприємствами виключаються при складанні фінансової 
звітності об'єднаного підприємства (п. 16–17 П(С)БО 19 «Об'єднання 
підприємств»). 
Головний критерій, який відрізняє об'єднання інтересів від придбання, 

полягає в тому, що при об'єднанні інтересів сторони не можуть визначити, 
хто з них є продавцем, а хто – покупцем. Інакше кажучи, об'єднання 
інтересів приводить до рівноправного контролю над об'єднанням, при 
цьому жодна зі сторін не може домінувати. Вважається, що об'єднання 
інтересів є кінцевою стадією між двома підприємствами, а питання їх 
злиття є лише питанням часу. За міжнародною практикою обліку при 
об'єднанні підприємств перевага надається придбанню: об'єднання 
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підприємств розглядається як придбання, якщо не буде чітко доведено, 
що ідентифікувати покупця неможливо. 
Приклад консолідації балансу на дату придбання 100 % капіталу 

наведений у табл. 3. У цьому випадку підприємство А придбало 100 % 

капіталу підприємства Б (76 тис. грн) за ціною 86 тис. грн. Різниця, яка 
класифікується як позитивний гудвіл, відображається у консолідованому 
балансі, де власний капітал представлений власним капіталом інвестора, 
оскільки відбулося повне поглинання підприємства Б підприємством А. У 

консолідованому балансі слід відобразити гудвіл в сумі 10 тис. грн – 

перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій 
вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату 
придбання (вартість придбання 86 тис. грн, а частка покупця 76 тис. грн). 

Таблиця 3 

Консолідація балансу при придбанні 100 % капіталу  

за ціною, вищою за номінальну вартість акцій 

 

Статті 
Інвестор 

( А )  

Підпри-

ємство,  

акції якого 

придбані 
( Б )  

Регулюючі  
записи Консолі-

дований 

баланс Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ      

Грошові кошти 22 22   44 

Інвестиції А в Б  86   86  

Інші активи 690 64   754 

Гудвіл   
10  

(86 - 76) 
 10 

Баланс 798 86   808 

ПАСИВ      

Статутний капітал 600 56 56  600 

Прибуток 100 20 20  100 

Поточні 
зобов'язання 

98 10   108 

Баланс 798 86 86 86 808 

Довідково:  

чисті активи 
700 76   700 

 

Ці регулюючі записи будуть правильними у тому випадку, коли 
вартість активів придбаного підприємства дорівнюватиме їх 
справедливій вартості. В іншому випадку виникне необхідність 
здійснення дооцінки активів, оскільки гудвіл визначається як різниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
між вартістю придбання та справедливою вартістю придбаних 
ідентифікованих активів та зобов'язань.  
Для спрощення прикладу розглянемо випадок, коли лише вартість 

основних засобів підприємства Б, за якою вони обліковуються на балансі, 
відрізняється від справедливої вартості: їх залишкова вартість становить 
54 тис. грн, а їх справедлива вартість дорівнює 59 тис. грн. У цьому 
випадку консолідація балансу буде відбуватися так (табл. 4). 

Таблиця 4 

Консолідація балансу при придбанні 100% капіталу за ціною,  

вищою за номінальну вартість акцій  

 

Статті 
Інвестор 

( А )  

Підпри-

ємство,  

акції якого 

придбані 
( Б )  

Регулюючі  
записи Консолі-

дований 

баланс Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ      

Грошові кошти 22 22   44 

Інвестиції А в Б  86   86  

Основні засоби 500 54 5  559 

Інші активи 190 10   200 

Гудвіл   
5  

(86 - (86  
+ 5 - 10)) 

 5 

Баланс 798 86    808 

ПАСИВ      

Статутний капітал 600 56 56  600 

Прибуток 100 20 20  100 

Поточні 
зобов'язання 

98 10   108 

Баланс 798 86   808 

Довідково:  

чисті активи 
700 76   700 

 

У консолідованому балансі основні засоби підприємства Б будуть 
відображені за справедливою вартістю (разом з основними засобами 
підприємства А ця сума становитиме 559 тис. грн). Відповідно 
зменшиться сума гудвіла, яка розраховується так: вартість придбання 
підприємства Б (86 тис. грн) – чисті активи підприємства Б за 
справедливою вартістю (86 тис. грн + 5 тис. грн - 10 тис. грн) = 5 тис. 
грн. 
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Розглянемо приклад первинної консолідації балансу у випадку при-

дбання менше ніж 100% капіталу. Підприємство придбало 80% акцій 
підприємства Б (статутний капітал якого становить 60 тис. грн) за 90 

тис. грн (табл. 5). 

Таблиця 5 

Консолідація балансу при придбанні менше 100 %  

капіталу (за номінальною вартістю) 

 

Статті 
Інвестор 

(А) 

Підприємство, акції  
якого придбані (Б) 

Регулюючі 
записи 

Консо-

лідова-

ний 

баланс 
Балансо- 

ва вартість 

Справедли- 

ва вартість 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ       

Грошові 
кошти 

62 22 22   84 

Інвестиції  
А в Б 

90    90  

Основні 
засоби 

460 54 60 4,8  518,8 

Інші активи 190 10 10   200 

Гудвіл    21,2  21,2 

Баланс 802 86 92   824 

ПАСИВ       

Статутний 
капітал 

600 60 60 60  600 

Прибуток 100 20 20 20  100 

Частка 
меншості 

    16 16 

Дооцінка   6     

Поточні 
зобов’язання 

102 6 6   108 

Баланс 802 86 92 106 106 824 

Довідково: 

чисті активи 
700 80 86   730 

 

Визначимо показники необхідні для розрахунку вартості гудвіла: 
1) вартість придбання 80% капіталу підприємства Б – 90 тис. грн; 
2) балансова вартість придбаннях чистих активів підприємства Б 

без урахування дооцінки – 0 тис. грн � 80 % = 64 тис. грн; 
3) сума дооцінки придбаних чистих активів підприємства Б: 6 тис. 

грн (60 тис. грн - 54 тис. грн) �80 % = 4,8 тис. грн. 
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Отже, у консолідованому балансі підприємств А та Б слід 

відобразити гудвіл у сумі 21,2 тис. грн, який розраховується так: 
вартість придбання 8 0 %  капіталу підприємства Б (90 тис. грн) – 

вартість чистих активів підприємства Б з урахуванням суми дооцінки 
(64 тис. грн + 4,8 тис. грн). У консолідованому балансі вартість 
основних засобів становитиме 518,8 тис. грн, тобто балансова вартість 
основних засобів підприємства А та Б, збільшена на суму дооцінки 
придбаних чистих активів підприємства Б (460 тис. грн + 54 тис. грн + 

4,8 тис. грн). 
Розрахуємо частку меншості (20%) у капіталі підприємства Б: 

1) частка меншості у статутному капіталі буде становити 12 тис. 
грн = 60 тис. грн � 20%; 

2) у нерозподіленому прибутку 4 тис. грн: 20 тис. грн � 20%. 

Загальну вартість частки меншості (16 тис. грн) слід показати у 
вписуваному рядку 385 «Частка меншості». 

Розглянемо процедуру консолідації балансу при злитті підприємств 
(табл. 6). 

Таблиця 6 

Консолідація балансу при злитті підприємств 
 

Статті 
Підприєм- 

ство (А) 

Підприєм- 

ство (Б) 

Регулюючі 
записи 

Консолі-
дований  

баланс Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ      

Грошові кошти 108 120   228 

Інші активи 690 628  40 1278 

Баланс 798 748   1506 

ПАСИВ      

Статутний 
капітал 

600 550   1150 

Прибуток 100 120   220 

Поточні 
зобов’язання  

98 78 40  136 

Баланс 798 748 40 40 1506 

Довідково: 

чисті активи 
700 670   1370 

При злитті підприємств активи, зобов'язання та власний капітал 
об'єднаних підприємств об'єднуються, виключенню підлягає лише 
внутрішня заборгованість (у цьому випадку заборгованість 
підприємства Б підприємству А на суму 40 тис. грн, яка в балансі 
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першого рахується як поточні зобов'язання, а в балансі другого – як 
поточна дебіторська заборгованість). 
При первинній консолідації звіту про фінансові результати 

представлення результатів діяльності групи підприємств також 

залежить від способу об'єднання. При придбанні фінансові результати 
підприємства включаються до складу консолідованого звіту лише з 
дати придбання, а при злитті – за весь фінансовий рік. 

 

�  Список рекомендованих джерел [1, 7, 8, 12, 13] 
 

 

 

 

  

З метою одночасного захисту прав платників та дотримання 
фіскальних інтересів держави передбачено порядок внесення змін до 
податкової звітності. Основних шляхів реалізації цієї процедури є три: 
подання нової декларації з виправленими показниками; надання 
уточнюючого розрахунку до податкової декларації; уточнення 
показників у складі податкової декларації за будь-який наступний 

податковий період, протягом якого виявлені помилки.  
Подання нової податкової декларації можливе у випадку, коли 

термін звітування за відповідний період ще не минув. Тоді у якості 
звіту платника сприймається остання із наданих декларацій, а санкції 
за допущені помилки у розрахунках показників раніше наданих звітів 
за цей же період, що призвели до заниження податкових зобов’язань, 
не застосовуються. 
Уточнюючі розрахунки можуть подаватися за встановленою 

формою і лише до початку перевірки платника контролюючим 

органом або після її завершення (але не під час її проведення). 
Подання такого розрахунку за період, що вже перевірений, зумовлює 
право податкової служби ініціювати проведення позапланової 
перевірки платника податків за відповідний період. 
У випадку, якщо неточності, допущені при складанні податкової 

декларації, мають своїм наслідком заниження податкового 
зобов’язання, платник повинен разом з їх уточненням самостійно 
нарахувати і сплатити штраф. Його розмір залежить від обраного 
варіанта виправлення помилок: 3 % від суми недоплати – у разі 
подання уточнюючого розрахунку; 5 % від суми недоплати – у разі її 
відображення у складі декларації, що подається за наступний 

Порядок внесення змін до податкових 

декларацій 

Питання 3 
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податковий період. Різниться і порядок сплати: у першому випадку 
сума недоплати та штраф сплачуються до подання уточнюючого 
розрахунку, а у другому – сума недоплати, збільшена на штраф, 

відображаються у складі декларації за наступний період з відповідним 

збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з певного 
податку. Отже, вони погашаються у складі даного грошового 
зобов’язання та у терміни, визначені щодо нього. 
Податковим кодексом встановлено обмеження щодо можливості 

подання уточнюючих розрахунків. Платнику податків заборонено 
подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових 
декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного 
податку і збору, який перевіряється контролюючим органом під час 
проведення документальних планових та позапланових виїзних 
перевірок. Дане правило не застосовується до оподаткування доходів, 
отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження 
господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему 
оподаткування. 

 

�  Список рекомендованих джерел [1, 2, 3, 6, 10, 11, 14, 15] 
 
 

4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ  
 

 

1. З яких розділів складається Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) підприємств України?  

2. Охарактеризуйте зміст і призначення четвертого розділу Звіту про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) «Розрахунок 
показників прибутковості акцій». 

3. Розкрийте економічний зміст показників прибутковості акцій та 
необхідність їх розрахунку. 

4. Опишіть методику розрахунку показника чистого прибутку на одну 
просту акцію. 

5. Розкрийте методику розрахунку скоригованого показника чистого 
прибутку на одну просту акцію. 

 

1. Розкрийте основні способи об’єднання 
підприємств та їх відмінні особливості. 

До питання 1  

? 

До питання 2  

? 
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2. Як відбувається первинна консолідація під час придбання 
підприємства? 

3. Як відбувається первинна консолідація при об’єднанні інтересів 
(злитті) підприємств?  

4. Що таке гудвіл та як його сума відображається у консолідованій 
фінансовій звітності? 

5. Які основні коригування здійснюють при поточній консолідації 
фінансових звітів? 

 

 

1. У якому випадку можливе подання нової 
податкової декларації? 

 

2. Коли подаються уточнюючі розрахунки?  

3. Які обмеження встановлено Податковим кодексом щодо 
можливості подання уточнюючих розрахунків? 

4. Який порядок нарахування та сплатити штрафу у разі заниження 
податкового зобов’язання? 

5. Чи має право платник податків під час проведення документальних 
планових та позапланових виїзних перевірок подавати уточнюючі 
розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-
який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, 
який перевіряється контролюючим органом?  

 

 

5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

Вибрати один або декілька правильних варіантів відповідей для 
кожного питання. 

 

1. Форма і склад статей Звіту про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) визначаються: 

а) Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні»; 

б) Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм 

фінансової звітності; 
в)  Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності 
показників фінансової звітності; 

г) Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

 

До питання 3  
? 
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2. Під час оцінки базисного показника прибутку на акцію до 

розрахунку береться: 

а) прибуток підприємства до оподаткування за звітний рік; 
б) чистий прибуток підприємства за звітний рік; 
в) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить 

власникам простих акцій; 
г) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить 

власниках простих акцій, збільшений на суму дивідендів за 
привілейованими акціями, які можуть бути конвертовані у прості 
акції. 

 

3. Під час оцінки розбавленого показника прибутку на акцію 

до розрахунку береться: 

а) прибуток підприємства до оподаткування за звітний рік; 
б) чистий прибуток підприємства за звітний рік; 
в) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить 

власникам простих акцій; 
г) чистий прибуток підприємства за звітний рік, який належить 

власникам простих акцій, збільшений на суму дивідендів за 
привілейованими акціями, які можуть бути конвертовані в прості акції. 

 

4. Під час оцінки базисного показника прибутку на акцію до 

розрахунку береться: 

а) кількість простих акцій в обігу на кінець звітного року; 
б) середньозважена кількість усіх акцій в обігу; 
в) кількість усіх акцій в обігу на кінець звітного року; 
г) середньозважена кількість простих акцій в обігу; 
д) середньозважена кількість простих акцій в обігу, збільшена на 

середньозважену кількість простих акцій, які можуть бути отримані в 
результаті конвертації привілейованих акцій. 

 

5. Під час оцінки розбавленого показника прибутку на акцію 

до розрахунку береться: 

а) кількість простих акцій в обігу на кінець звітного року; 
б) середньозважена кількість усіх акцій в обігу; 
в) кількість усіх акцій в обігу на кінець звітного року; 
г) середньозважена кількість простих акцій в обігу; 
д) середньозважена кількість простих акцій в обігу, збільшена на 

середньозважену кількість простих акцій, які можуть бути отримані в 
результаті конвертації привілейованих акцій. 
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6. Злиття підприємств – це: 
а) об'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного 

підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним 

підприємством над чистими активами та діяльністю іншого 
підприємства; 
б) об'єднання підприємств, у результаті якого покупець здобуває 

контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в 
обмін на передачу активів, взяття на себе зобов'язань або випуск акцій; 
в) об'єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної 

особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), у 
результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, 
здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних 
підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу 
ризиків та вигід від об'єднання. 

 

7.  Придбання підприємств – це: 
а) об'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного 

підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним 

підприємством над чистими активами та діяльністю іншого 
підприємства; 
б) об'єднання підприємств, у результаті якого покупець здобуває 

контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в 
обмін на передачу активів, взяття на себе зобов'язань або випуск акцій; 
в) об'єднання підприємств (шляхом створення новою юридичної 

особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), у 
результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, 
здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних 
підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу 
ризиків та вигід від об'єднання. 

 

8. Частка меншості підлягає відображенню у консолідованій 

звітності групи підприємств при їх об'єднанні шляхом: 

а) придбання 100 % капіталу; 
б) придбання менше 100 % капіталу; 
в) злиття підприємств; 
г) а, б; 
д) а, в. 
 

9. Метод придбання під час первинної консолідації передбачає: 
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а) включення нерозподіленого прибутку дочірнього підприємства 

до консолідованого балансу; 
б) виключення нерозподіленого прибутку дочірнього підприємства 

під час консолідації балансу; 
в) включення до консолідованого звіту про фінансові результати 

фінансових результатів діяльності дочірнього підприємства за весь 
звітний рік; 
г) включення до складу консолідованого звіту про фінансові 

результати фінансових результатів дочірнього підприємства з дати 
об'єднання підприємств у групу; 
д) а, в; 
е) б, г. 
 

10. Метод злиття під час первинної консолідації передбачає: 
а) включення нерозподіленого прибутку дочірнього підприємства 

до консолідованого балансу; 
б) виключення нерозподіленого прибутку дочірнього підприємства 

під час консолідації балансу; 
в) включення до консолідованого звіту про фінансові результати 

фінансових результатів діяльності дочірнього підприємства за весь 
звітний рік; 
г) включення до складу консолідованого звіту про фінансові 

результати фінансових результатів дочірнього підприємства з дати 
об'єднання підприємств у групу; 
д) а, в; 
е) б, г. 
 

11. Гудвіл – це: 
а) перевищення вартості придбання над номінальною вартістю 

придбаних акцій (придбаної частки у статутному капіталі); 
б) перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних активів; 
в) перевищення вартості придбання над часткою покупця у 

справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та 
зобов'язань на дату придбання. 

 

12. Під час придбання підприємства у консолідованій 

фінансовій звітності його активи відображаються: 

а) за балансовою вартістю; 

б) справедливою вартістю; 
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г) чистою вартістю реалізації; 
д) первісною (історичною) собівартістю. 
 

13. При злитті підприємств у консолідованій фінансовій 

звітності їх активи відображаються: 

а) за балансовою вартістю; 

б) справедливою вартістю; 

г) чистою вартістю реалізації; 
д) первісною (історичною) собівартістю. 
 

14. Усі показники у податковій звітності проставляються: 

а) у гривнях з копійками; 
б) у гривнях без копійок з відповідним округленням за 

загальновстановленими правилами; 
в) у тисячах гривень; 
г) у тисячах гривень з одним десятковим знаком. 
  

15. Платник податків під час проведення документальних 

планових та позапланових перевірок подавати уточнюючі 
розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за 

будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і 
збору, який перевіряється контролюючим органом. 

а) має право; 
б) не має права;  
в) не має права, лише за випадків, встановлених статтею 177 ПК. 
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