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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва) 

За вибором 

Модулів – 1 

Спеціальність 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 
(назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: – 

Семестр 

10-й 11-й 

Загальна кількість годин – 
120 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 5 

самостійної роботи 
студента – 9 

Рівень вищої освіти: 

спеціаліст 
 

Практичні, семінарські 

24 год. 8 год. 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

80 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання 

– 

Вид контролю: 

залік залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних годин до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання - 33 % та 67 %; 

для заочної форми навчання - 8% і 92%. 
 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета дисципліни «Облік і звітність підприємств» є вивчення складу, 

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

статистичної звітності підприємства; навчити студентів аналізувати виробничу і 

господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності за звітними даними, 

оцінювати результати діяльності підприємств і розробляти заходи по покращенню 

звітності. 

 
Завдання дисципліни «Облік і звітність підприємств» полягають у вивченні 

методології та методики  заповнення основних форм бухгалтерської, податкової та 

інших форм звітності; відображенні в них системи показників економіки 

підприємства і надання користувачам інформації для прийняття дієвих 

управлінських рішень з метою забезпечення, зберігання та раціонального 
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використання матеріальних, трудових ресурсів і грошових коштів,  оцінки  здатності  

підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання, моделювання діяльності 

підприємства, оцінки якості управління тощо.  

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

-   законодавчо-нормативну базу, що впливає на побудову бухгалтерського 

обліку та звітності; 

-   зміст звітності підприємств, її принципи і призначення за сучасних умов 

господарювання; 

-   сучасні підходи до бухгалтерської фінансової звітності в Україні та 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

-   призначення та склад фінансової, податкової, статистичної звітності та 

звітності до органів страхування; 

-   методику підготовки основних форм фінансової, податкової, статистичної 

звітності та звітності до органів страхування.  

вміти: 

-   нагромаджувати та систематизувати необхідну інформацію для складання 

звітності підприємства; 

-   визначати показники фінансової, податкової, статистичної звітності та 

звітності до органів страхування; 

-   заповнювати основні форми звітності; 

-   забезпечувати достовірність даних звітності і використовувати їх для 

прийняття відповідних управлінських рішень. 
 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1. Основи обліку та фінансової звітності підприємства 

 

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємства 
Бухгалтерський облік в системі управління підприємством та його 

регулювання. Класифікація звітності та вимоги щодо її підготовки. Призначення 

фінансової  звітності.  Якісні  характеристики  та  принципи  підготовки   фінансової 

звітності. Етапи підготовки фінансової звітності.  

 

Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Економічна сутність та призначення Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

Елементи балансу: визначення, класифікація, визнання та оцінка. Структура, склад 

активу та пасиву балансу. Методика підготовки показників ф. № 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)». Особливості структури і змісту Звіту про фінансовий стан за 

МСФЗ. 
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Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
Призначення та структура Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід). Елементи звіту: визначення, визнання та оцінка. Класифікація видів 

діяльності підприємства, доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. 

Визначення фінансових результатів діяльності підприємства у Звіті про фінансові 

результати. Взаємозв‘язок ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та ф. № 2 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Методика підготовки 

показників ф. №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

Особливості структури і змісту Звіту про сукупні доходи за МСФЗ. 

 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 
Призначення та елементи Звіту про рух грошових коштів. Класифікація 

діяльності підприємства у Звіті про рух грошових коштів. Подання інформації про 

рух грошових коштів у результаті операційної діяльності із застосуванням прямого 

та непрямого методів. Визначення руху коштів у результаті фінансової та 

інвестиційної діяльності. Методика підготовки показників ф. 3 «Звіт про рух 

грошових коштів (за прямим методом)» та ф. 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за 

непрямим методом)». Взаємозв‘язок ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» з ф. №1 

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Особливості структури і змісту Звіту про рух 

грошових коштів за МСФЗ. 

 

Тема 5. Звіт про власний капітал 
Призначення, мета і структура Звіту про власний капітал. Визначення, 

визнання, функції власного капіталу. Класифікація і складові власного капіталу. 

Методика підготовки показників ф. 4 «Звіт про власний капітал». Взаємозв‘язок ф. 

№4 «Звіт про власний капітал» з ф. №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та ф. 

№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Особливості 

структури і змісту Звіту про зміни у власному капіталі за МСФЗ. 

 
Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності та правила виправлення 

помилок у фінансових звітах 
Призначення та склад Приміток до річної фінансової звітності. Елементи 

облікової політики, які обґрунтовуються в примітках до річної звітності. 

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Події 

після дати балансу.  Правила  виправлення  помилок  у звітності підприємства. Зміст 

розділів і методика підготовки показників ф. 5 «Примітки до річної фінансової 

звітності». Методика складання додатку до Приміток до річної фінансової звітності 

ф. 6 «Інформація за сегментами». 

 
Змістовий модуль 2. Інша фінансова звітність. Податкова, статистична 

звітність та звітність з соціального  страхування 

 
Тема 7. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 
Поняття суб’єктів малого підприємництва. Склад фінансових звітів суб’єктів 

малого підприємництва. Структура, порядок подання Фінансового звіту суб’єкта 
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малого підприємництва. Методика підготовки показників Фінансового звіту 

суб’єкта малого підприємництва. Структура, порядок подання Спрощеного 

фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Методика підготовки показників 

Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. МСФЗ для малого і 

середнього бізнесу. 

 
Тема 8. Зведена і консолідована фінансова звітність 
Визначення і сфера застосування консолідованої звітності. Чинники, що 

зумовлюють необхідність складання консолідованої фінансової звітності. Склад  

консолідованої звітності. Принципи підготовки консолідованої фінансової звітності. 

Порядок складання і подання консолідованої звітності. Зведена фінансова звітність, 

її відмінність від консолідованої звітності. Види діяльності, за якими складається 

зведена фінансова звітність. Особливості консолідованих фінансових звітів за 

МСФЗ. 

 

Тема 9. Податкова звітність 
Загальні положення складання та подання податкової звітності. Особливості 

заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.  Особливості 

заповнення Податкової декларації з податку на додану вартість. Особливості 

заповнення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.  
 
Тема 10. Статистична звітність 
Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності. Види і форми 

статистичної звітності підприємства. Правила та періодичність подання 

статистичної звітності. Основні форми статистичної звітності.   
 
Тема 11. Звітність з соціального страхування 
Загальні положення складання та подання звітності до органів соціального 

страхування. Особливості заповнення Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи обліку та фінансової звітності підприємства 

Тема 1. Основи побудови і 

загальні вимоги до звітності 

підприємства 

8 2 3 - - 3 8 0,5 - - - 7,5 

Тема 2. Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) 
10 2 3 - - 5 10 0,5 2 - - 7,5 
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Продовження  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний 

дохід) 

14 2 3 - - 9 14 0,5 2 - - 11,5 

Тема 4. Звіт про рух грошових 

коштів 
14 2 3 - - 9 14 0,5 1 - - 12,5 

Тема 5. Звіт про власний 

капітал 
10 2 3 - - 5 10 - 1 - - 9 

Тема 6. Примітки до річної 

фінансової звітності та правила 

виправлення помилок у 

фінансових звітах 

14 2 3 - - 9 14 - 1 - - 13 

Разом за змістовим модулем 1 70 12 18 - - 40 70 2 7 - - 61 

Змістовий модуль 2. Інша фінансова звітність. Податкова, статистична звітність та звітність з 

соціального страхування 

Тема 7. Фінансовий звіт 

суб'єкта малого 

підприємництва 

8 1 2 - - 5 8 - 1   7 

Тема 8. Зведена і 

консолідована фінансова 

звітність 

11 1 - - - 10 11 - -   11 

Тема 9. Податкова звітність 14 1 2 - - 11 14 - -   14 

Тема 10. Статистична звітність 9 0,5 1 - - 7,5 9 - -   9 

Тема 11. Звітність з 

соціального страхування 
8 0,5 1 - - 6,5 8 - -   8 

Разом за змістовим модулем 2 50 4 6 - - 40 50 - 1   49 

Всього годин 120 16 24 - - 80 120 2 8 - - 110 

 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 

 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності 

підприємства.  
Розв’язування задач по застосуванню якісних 

характеристик, принципів підготовки фінансових звітів, 

послідовності підготовки фінансових звітів.   

3 - 

2. Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан).  

Розв’язування задач по техніці складання ф. № 1 «Баланс 

(Звіту про фінансовий стан)» на прикладі конкретного 

підприємства, тлумаченні показників звіту. 

3 2 
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Продовження 

1 2 3 4 

3. Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід).  

Розв’язування задач по техніці складання ф. № 2 «Звіт про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)» на 

прикладі конкретного підприємства, тлумаченні 

показників звіту. 

3 2 

4. Тема 4. Звіт про рух грошових коштів.  

Розв’язування задач по техніці складання ф. № 3 «Звіт про 

рух грошових коштів» за прямим та непрямим методом на 

прикладі конкретного підприємства, тлумаченні 

показників звіту. 

3 1 

5. Тема 5. Звіт про власний капітал.  

Розв’язування задач по техніці складання ф. № 4 «Звіт про 

власний капітал» на прикладі конкретного підприємства, 

тлумаченні показників звіту. 

3 1 

6. Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності та правила 

виправлення помилок у фінансових звітах.  

Розв’язування задач по техніці складання ф. 5 «Примітки 

до річної фінансової звітності», додатку до приміток до 

річної фінансової звітності ф. 6 «Інформація за 

сегментами» на прикладі конкретного підприємства, 

взаємозв’язку показників з іншими формами звітності. 

3 1 

7. Тема 7. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. 

Розв’язування задач по техніці складання Фінансового 

звіту суб’єкта малого підприємництва, Спрощеного 

фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва на 

прикладі конкретного підприємства. 

2 1 

8. Тема 9. Податкова звітність.  

Розв’язування задач по техніці складання Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, на 

прикладі конкретного підприємства. 

2 - 

9. Тема 10. Статистична звітність.  

Розв’язування задач по техніці складання Звіту із праці на 

прикладі конкретного підприємства. 
1 - 

10. Тема 11. Звітність з соціального страхування.  

Розв’язування задач по техніці складання Звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування  на прикладі конкретного 

підприємства 

1 - 

Разом 24 8 

 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 12 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 24 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 37 год. 

 

8.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності 

підприємства 

Бухгалтерський облік в системі управління підприємством 

та його регулювання. Класифікація звітності та вимоги 

щодо її підготовки. Призначення фінансової  звітності.  

Якісні  характеристики та принципи підготовки   

фінансової звітності. Етапи підготовки фінансової 

звітності.  

3 7,5 

2. Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

Економічна сутність та призначення Балансу (Звіту про 

фінансовий стан). Елементи балансу: визначення, 

класифікація, визнання та оцінка. Структура, склад активу 

та пасиву балансу. Методика підготовки показників ф. № 

1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Особливості 

структури і змісту Звіту про фінансовий стан за МСФЗ. 

5 7,5 

3. Тема 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід) 

Призначення та структура Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід). Елементи звіту: визначення, 

визнання та оцінка. Класифікація видів діяльності 

підприємства, доходів і витрат у Звіті про фінансові 

результати. Визначення фінансових результатів діяльності 

підприємства у Звіті про фінансові результати. 

Взаємозв‘язок ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

та ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід)». Методика підготовки показників ф. №2 

«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)». Особливості структури і змісту Звіту про сукупні 

доходи за МСФЗ. 

9 11,5 

4. Тема 4.  Звіт про рух грошових коштів 

Призначення та елементи Звіту про рух грошових коштів. 

Класифікація діяльності підприємства у Звіті про рух 

грошових коштів. Подання інформації про рух грошових 

коштів у результаті операційної діяльності із 

застосуванням прямого та непрямого методів. Визначення 

руху коштів у результаті фінансової та інвестиційної 

діяльності. Методика підготовки показників ф. 3 «Звіт про 

рух грошових коштів (за прямим методом)» та ф. 3-н «Звіт 

про рух грошових коштів (за непрямим методом)». 

Взаємозв‘язок ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» з ф.  

9 12,5 
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Продовження 

1 2 3 4 

 №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Особливості 

структури і змісту Звіту про рух грошових коштів за 

МСФЗ. 
  

5. Тема 5. Звіт про власний капітал 

Призначення, мета і структура Звіту про власний 

капітал.Визначення, визнання, функції власного капіталу. 

Класифікація і складові власного капіталу. Методика 

підготовки показників ф. 4 «Звіт про власний капітал». 

Взаємозв‘язок ф. №4 «Звіт про власний капітал» з ф. №1 

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та ф. №2 «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

Особливості структури і змісту Звіту про зміни у 

власному капіталі за МСФЗ. 

5 9 

6. Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності та правила 

виправлення помилок у фінансових звітах 

Призначення та склад Приміток до річної фінансової 

звітності. Елементи облікової політики, які 

обґрунтовуються в примітках до річної звітності. 

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в 

обліковій політиці. Події після дати балансу.  Правила  

виправлення  помилок  у звітності підприємства. Зміст 

розділів і методика підготовки показників ф. 5 «Примітки 

до річної фінансової звітності». Методика складання 

додатку до Приміток до річної фінансової звітності ф. 6 

«Інформація за сегментами». 

9 13 

7. Тема 7. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 

Поняття суб’єктів малого підприємництва. Склад 

фінансових звітів суб’єктів малого підприємництва. 

Структура, порядок подання Фінансового звіту суб’єкта 

малого підприємництва. Методика підготовки показників 

Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. 

Структура, порядок подання Спрощеного фінансового 

звіту суб’єкта малого підприємництва. Методика 

підготовки показників Спрощеного фінансового звіту 

суб’єкта малого підприємництва. МСФЗ для малого і 

середнього бізнесу. 

5 7 

8. Тема 8. Зведена і консолідована фінансова звітність 

Визначення і сфера застосування консолідованої звітності. 

Чинники, що зумовлюють необхідність складання 

консолідованої фінансової звітності. Склад  

консолідованої звітності. Принципи підготовки 

консолідованої фінансової звітності. Порядок складання і 

подання консолідованої звітності. Зведена фінансова 

звітність, її відмінність від консолідованої звітності. Види 

діяльності, за якими складається зведена фінансова 

звітність. Особливості консолідованих фінансових звітів 

за МСФЗ. 

10 11 

9. Тема 9. Податкова звітність 

Загальні положення складання та подання податкової 

звітності. Особливості заповнення Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств. Особливості 

заповнення Податкової декларації з податку на додану 

вартість. Особливості заповнення Податкового розрахунку 

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.  

11 14 
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Продовження 

1 2 3 4 

10. Тема 10. Статистична звітність 

Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності. 

Види і форми статистичної звітності підприємства. 

Правила та періодичність подання статистичної звітності. 

Основні форми статистичної звітності.   

7,5 9 

11. Тема 11. Звітність з соціального страхування 

Загальні положення складання та подання звітності до 

органів соціального страхування. Особливості заповнення 

Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

6,5 8 

Разом 80 110 

 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
- 
 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Для викладання лекційного курсу розроблений ілюстративний матеріал, 

здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних питань. На практичних заняттях 

проводиться усне опитування та перевірка виконання індивідуальних завдань. 
 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоретичну 

частину (тестові завдання). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних індивідуальних завдань; 

- підготовка та презентація реферату, мінілекції; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 

- участь в конкурсах, олімпіадах. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 
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60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 
 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

11 10 10 10 10 10 9 9 9 6 6 100 

Т1, Т2, Т3 … — теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90-100 

Зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 
Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Облік і звітність 

підприємств» включає: 

1. Завдання для проведення практичних занять (у електронному і 

паперовому носієві). 
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2. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 

темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

 
 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 

1. Звітність підприємства: підручник / М.I. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. 

Орищенко, Н.В. Прохар, Л.І. Лежненко. – Київ: Центр учбової літератури, 

2015. –  570 с. 

2. Зубілевич С.Я. Облік і звітність підприємств : інтерактивний комплекс 

навчально-методичного забезпечення / С.Я. Зубілевич. — Рівне : НУВГП, 

2008. — 214 с. 

3. Левицька С.О. Облік і звітність в оподаткуванні : підручник / С.О. 

Левицька, С.В. Свірко, О.О. Осадча. - Рівне: НУВГП, 2013. – 290 с. 

 

Допоміжна 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України 

від 16.07.1999 р. № 996-XIV / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

2. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне 

соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-IV / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

4. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження N 1-ПВ (термінова, місячна) «Звіт з праці» : наказ 

Державного комітету статистики України від 26.10.2009 р. № 403 / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

5. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2756 – VІ / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

6. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності : наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2013 року № 476 / 

[Електронний ресурс]// Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

7. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : наказ 

Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 / [Електронний 

ресурс]// Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

8. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: наказ 

Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635 / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок у 

фінансових звітах» : наказ Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. 

№137 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : наказ 

Міністерства фінансів України від 9.11.99 р. № 290 / [Електронний ресурс] 

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

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. за № 318 / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток  на акцію» : 

наказ Мінфіну України від 16.07.2001 № 344 / [Електронний ресурс] // 

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

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» : наказ Міністерства фінансів України 

від 15.03.2000 р. №161/4382 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

15.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 

сегментами» : наказ Мінфіну України від 19.05.2005 р. № 412 / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

16. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань : наказ Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 № 879  / [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

17.  Міжнародні стандарти фінансової звітності / [Електронний ресурс] // 

Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua 

18. Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних 

осіб, і сум утриманого з них податку : наказ Міністерства фінансів України 

від 13.01.2015 р. № 4 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

19. Порядок подання фінансової звітності : постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. №419 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

20. Порядок формування та подання страхувальникам звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування : наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 

/ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 

21. Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ 

(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці": наказ Держстату України 

від 21.07.2015 р. № 172 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

22. Про Примітки до річної фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів 

України від 29.11.2000 р. № 302 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

23. Давидов Г.М. Звітність підприємств : [навч. посібник] / Г.М. Давидов, Н.С. 

Шалімова. – К. : Знання, 2010. — 623 с.  

24. Стрельніков О.І. Звітність підприємства : [навч. посібник] / О.І. 

Стрельніков, Ю.Л. Петрушевський. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 306 

c. 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Облік та звітність підприємств» для студентів спеціальності 7.03050401 

«Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/3240/ 

2. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з 

навчальної дисципліни «Облік та звітність підприємств» для студентів 

спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форм 

навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1454/ 

3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  

4. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


