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ВСТУП 
 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Звітність 

підприємств» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформація 

про фінансові результати діяльності та рух грошових коштів на 

підприємстві. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Звітність 

підприємств» є складовою блоку нормативних навчальних 

дисциплін (дисциплін професійної та практичної підготовки) для 

підготовки студентів за спеціальністю «Облік і оподаткування». 

Вона базується на знаннях отриманих з таких навчальних 

дисциплін, як Бухгалтерський облік (загальна теорія), Статистика, 

Фінансовий облік, Облік у бюджетних установах, Управлінський 

облік, Фінанси підприємств, а отримані знання будуть 

використовуватись у подальшому при вивченні таких дисциплін: 

Фінансовий аналіз, Переддипломна практика, Дипломна робота та 

ін. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 

ґрунтовних знань набутих студентами при вивченні інших 

дисциплін, та цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 

літератури, зазначеної дисципліни, а також активної роботи на 

лекціях, практичних заняттях та самостійної роботи.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 

стандартами вищої освіти України.  

 
АНОТАЦІЯ 

 
Звітність підприємства є основним джерелом фінансової 

інформації під час прийняття економічних рішень та покликана 

забезпечити загальні інформаційні потреби широкого кола 

користувачів. Знання методики формування бухгалтерської 

звітності потрібні тим, хто вирішив займаються обліковою справою, 

або здійснювати управлінські функції. 

Навчальний матеріал дисципліни «Звітність підприємств» 

викладається у десяти темах, які об’єднані у двох змістових 
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модулях. Тематика першого змістового модуля розкриває місце та 

функції звітності у системі економічної інформації; зміст, 

призначення та методику складання всіх компонентів фінансової 

звітності; порядок виправлення помилок і внесення змін у фінансові 

звіти та ін. Тематика другого змістового модуля розкриває 

призначення, склад та загальні принципи формування податкової, 

статистичної та спеціальної звітностей, а також порядок її подання. 

Вивчення програми курсу «Звітність підприємств» сприятиме 

прагненню студентів до отримання і збагачення знань, 

зацікавленості їх у пізнавальній діяльності, навичок самостійної 

роботи з інструктивним і законодавчим матеріалом, додатковою 

літературою, а також формуванню самостійності і творчої 

активності в момент прийняття рішень. З метою закріплення 

теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені 

практичні заняття та самостійна робота студента. 

Ключові слова: облік, регістри обліку, П(С)БО, проведення, 

звітність, фінансова звітність, статистична звітність, податкова 

звітність. 

ANNOTATION 
 

The enterprise reporting is the main source of the financial 

information when making the economic decisions and it is designed to 

provide the general information needs of a wide range of users. The 

knowledge of the accounting reporting methodology is required for those 

who decide to do the business accountingor to be a manager. 

The educational material of the discipline "The Business 

Accountability" is described in ten topics, which are united in two 

content modules. The subject of the first content module reveals the 

place and the functions of reporting in the system of economic 

information; content, purpose and the methodology of compiling all 

components of the financial reporting; the procedure for the correction of 

errors and changes in the financial statements, etc. The subject of the 

second content module reveals the purpose, the composition and the 

general principles for the formation of tax, statistical and special reports, 

as well as the procedure for its presentation. 

The study of the course "The Business Accountability" will help 

the students to enrich their knowledge, their interest in cognitive 

activities, skills of the independent work with instructional and 
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legislative material, additional literature, as well as the formation of 

autonomy and creative activity at the time of decision-making. In order 

to consolidate the theoretical knowledge of the study program the 

discipline provides practical classes and the independent work of the 

student. 
Key words: accounting, accounting registers, P(C)BO, 

conducting, reporting, financial reporting, statistical reporting, tax 

reporting. 

 
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»  

 

Спеціальність 071 

«Облік і 

оподаткування» 

Нормативна   

Модулів – 1 

Спеціалізація  

 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 2 
3-й 4-й 

Загальна кількість 

годин – 120 
Семестр 

Тижневих годин 

для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

2,1; 

самостійної 

роботи студента 

–  3,9 

6-й 8-й 

Лекції 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

22 год. 2 год. 

Практичні 

20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить: 

− для денної форми навчання – 42 % до 58 %; 

− для заочної форми навчання – 8 % до 92 %. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

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 бухгалтерську звітність для управління 

підприємством. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1. Фінансова звітність 

 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності 
Призначення основних форм фінансової звітності. 

Класифікація звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. 

Методи обробки звітної інформації. Виправлення помилок в звітних 

формах. Основні форми квартальної та річної звітності 

підприємства. Суб’єкти зовнішнього контролю звітуючого 

підприємства. 
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Тема 2. Баланс підприємства 
Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні 

концепції його побудови. Класифікація балансів. Елементи балансу, 

їх визнання та оцінка. Структура та форми подання балансу. 

Порядок складання балансу підприємствами України. 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 
Економічна сутність прибутку та підходи до його визначення. 

Загальні принципи визнання доходів та витрат як елементів звіту 

про фінансові результати. Загальна характеристика звіту про 

фінансові результати відповідно до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку України. Порядок складання звіту про 

фінансові результати підприємствами України. Методика 

розрахунку показників прибутковості акцій. 

 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 
Зміст та призначення звіту про рух грошових коштів. Загальні 

принципи подання та розкриття інформації про рух грошових 

коштів у звіті. Порядок складання звіту про рух грошових коштів 

підприємствами України. 
 

Тема 5. Звіт про власний капітал 
Зміст та призначення звіту про власний капітал. Складові 

власного капіталу. Зміст і формат звіту про власний капітал у 

вітчизняній практиці. Порядок складання звіту про власний капітал.  
 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 
Класифікація помилок та методика їх виправлення. 

Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах. 
 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 
Зведена та консолідована фінансова звітність: призначення та 

сфера застосування. Загальні принципи складання консолідованої 

фінансової звітності. Процедури консолідації фінансової звітності. 

Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній. 

Складання річної консолідованої фінансової звітності. 
 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 
Критерії визнання суб’єктів малого підприємництва. 

Особливості складання фінансової звітності суб’єктами малого 
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підприємництва України. Порядок складання фінансової звітності 

суб’єктами малого підприємництва України. 

 

Змістовний модуль 2 
Податкова, статистична та спеціальна звітність 

Тема 9. Податкова звітність 
Призначення, склад та порядок подання податкової звітності 

підприємств. Призначення та загальні принципи формування 

податкової звітності. Види та строки подання податкових 

декларацій. Порядок подання податкових декларацій до органів 

державної фіскальної служби. Відповідальність за неподання або 

порушення строків подання податкових декларацій. Порядок 

внесення змін до податкових декларацій. Характеристика основних 

форм податкової звітності. 
 
Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 
Призначення, склад та порядок подання статистичної 

звітності підприємств. Характеристика основних форм статистичної 

звітності. Особливості подання звітності з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порядок 

складання та подання звітності до Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань в Україні. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л
 

п
 

ср
 

ін
д л
  п
  ср
 

ін
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовний модуль 1.  Фінансова звітність  

Тема 1. Загальні вимоги до 

звітності 
10 2 2 6 - 10 - - 10 - 

Тема 2. Баланс 

підприємства 
12 2 2 8 - 13 1 2 10 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 3. Звіт про фінансові 

результати 
12 2 2 8 - 12 1 1 10 - 

Тема 4. Звіт про рух 

грошових коштів 
15 4 2 9 - 13 - 1 12 - 

Тема 5. Звіт про власний 

капітал 
12 2 2 8 - 12 - 2 10 - 

Тема 6. Виправлення 

помилок і зміни у 

фінансових звітах 

10 2 2 6 - 11 - 1 10 - 

Тема 7. Зведена і 

консолідована фінансова 

звітність 

12 2 2 8 - 12 - - 12 - 

Тема 8. Фінансовий звіт 

суб’єкта малого 

підприємництва 

11 2 2 7 - 13 - 1 12 - 

Усього 94 18 16 60 - 96 2 8 86 - 

Змістовний модуль 2.  Податкова, статистична та спеціальна звітність  

Тема 9. Податкова 

звітність 
13 2 2 9 - 12 - - 12 - 

Тема 10. Статистична і 

спеціальна звітність 
13 2 2 9 - 12 - - 12 - 

Усього  26 4 4 18 - 24 - - 24 - 

Разом 120 22 20 78 - 120 2 8 110 - 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
- - - - 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності 

Призначення та класифікація основних форм 

фінансової звітності. Якісні характеристики 

2 - 
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1 2 3 4 

1 

фінансової звітності. Принципи підготовки 

фінансової звітності. Етапи формування 

фінансової звітності 

  

2 

Тема 2. Баланс підприємства 

Узгодження показників ф. №1 «Баланс (Звіт 

про фінансовий стан)» з рахунками 

бухгалтерського обліку. Складання ф. №1 

«Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за 

даними оборотно-сальдової відомості 

2 2 

3 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 

Балансове узагальнення показників «Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» (ф. №2). Складання ф. №2 «Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» за даними бухгалтерського обліку 

2 1 

4 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

Узгодження показників ф.№3 «Звіт про рух 

грошових коштів» з рахунками 

бухгалтерського обліку. Складання ф. №3 

«Звіт про рух грошових коштів» за даними 

бухгалтерського обліку 

2 1 

5 

Тема 5. Звіт про власний капітал 

Складання ф. №4 «Звіт про власний капітал». 

Звірка даних ф. №4 «Звіт про власний 

капітал» із даними ф. №1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)» 

2 2 

6 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах 

З’ясування суті помилки; визначення 

порядку відображення в бухгалтерському 

обліку операції для виправлення помилки; 

проведення (у разі необхідності) коригування 

даних фінансової звітності. Виправлення 

помилок в звітних формах 

2 1 

7 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова 

звітність 

Бухгалтерські та юридичні відмінності при 

різних схемах об’єднання підприємств. 

Консолідація балансу при придбанні 100% 

2 - 
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1 2 3 4 

 

капіталу за ціною, вищою за номінальну 

вартість акцій. Консолідація балансу при 

придбанні менше 100% капіталу (за 

номінальною вартістю акцій). Консолідація 

балансу при злитті підприємств 

  

8 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва 

Порівняння структури і кількості показників 

фінансової звітності малого та великого 

підприємств. Складання ф. №1-м «Баланс» та 

ф. №2-м «Звіт про фінансові результати» за 

даними обліку 

2 1 

9 

Тема 9. Податкова звітність 

Методика підготовки «Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь фізичних осіб і сум 

утриманого з них податку» (ф. №1ДФ)  

2 - 

10 

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 

Заповнення основних форм статистичної 

звітності. Складання Звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

2 - 

 Усього годин 24 8 

 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

- - - - 

 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
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Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 25 

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 – 45 год. 

Усього – 94 год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення 

відповідного матеріалу перевіряється під час поточного та 

підсумкового контролю знань. 

 
8.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

Денна 
форма  

Заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. 

Тема 1. Загальні вимоги до звітності 

Призначення основних форм фінансової 

звітності. Класифікація звітності. Принципи 

підготовки фінансової звітності. Методи 

обробки звітної інформації. Виправлення 

помилок в звітних формах. Основні форми 

квартальної та річної звітності підприємства. 

Суб’єкти зовнішнього контролю звітуючого 

підприємства 

6 10 

2. 

Тема 2. Баланс підприємства 

Історичний розвиток бухгалтерського балансу 

та основні концепції його побудови. 

Класифікація балансів. Елементи балансу, їх 

визнання та оцінка. Структура та форми 

подання балансу. Порядок складання балансу 

підприємствами України 

8 10 

3. 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 

Економічна сутність прибутку та підходи до 

його визначення. Загальні принципи визнання 

доходів та витрат як елементів звіту про 

фінансові результати. Загальна характеристика 

8 10 
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     1 2 3 4 

 

звіту про фінансові результати відповідно до 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

України. Порядок складання звіту про 

фінансові результати підприємствами України. 

Методика розрахунку показників 

прибутковості акцій 

  

4. 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

Зміст та призначення звіту про рух грошових 

коштів. Загальні принципи подання та  

розкриття інформації про рух грошових 

коштів у звіті. Порядок складання звіту про 

рух грошових коштів підприємствами 

України 

9 12 

5. 

Тема 5. Звіт про власний капітал 

Зміст та призначення звіту про власний 

капітал. Складові власного капіталу. Зміст і 

формат зві-ту про власний капітал у 

вітчизняній практиці. Порядок складання звіту 

про власний капітал 

8 10 

6. 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у 

фінансових звітах 

Класифікація помилок та методика їх 

виправлення. Виправлення помилок та зміни у 

фінансових звітах 

6 10 

7. 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова 

звітність 

Зведена та консолідована фінансова звітність: 

призначення та сфера застосування. Загальні 

принципи складання консолідованої 

фінансової звітності. Процедури консолідації 

фінансової звітності. Консолідація фінансової 

звітності при об’єднанні компаній. Складання 

річної консолідованої фінансової звітності 

8 12 

8. 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва (СМП) 

Критерії визнання СМП. Особливості 

складання фінансової звітності СМП України. 

Порядок складання фінансової звітності 

суб’єктами малого підприємництва України 

7 12 
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1 2 3 4 

9. 

Тема 9. Податкова звітність 

Призначення, склад та порядок подання 

податкової звітності підприємств. 

Призначення та загальні принципи 

формування податкової звітності. Види та 

строки подання податкових декларацій. 

Порядок подання податкових декларацій до 

органів державної фіскальної служби. 

Відповідальність за неподання або 

порушення строків подання податкових 

декларацій. Порядок внесення змін до 

податкових декларацій. Характеристика 

основних форм податкової звітності 

9 12 

10. 

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність 

Призначення, склад та порядок подання 

статистичної звітності підприємств. 

Характеристика основних форм статистичної 

звітності. Особливості подання звітності з 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Порядок 

складання та подання звітності до Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності та Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань в 

Україні 

9 12 

 Усього  78 110 

 
 

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 

- 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна  

презентація (із застосуванням PowerPoint), роздатковий матеріал, 

дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних 

заняттях вирішуються ситуаційні завдання. 
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11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 

контролями.  
Контроль знань здійснюється в усній і письмовій формі. 

Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоретичну 

частину (тестові завдання) та одне практичне завдання. 

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні 

ситуацій та виконання завдань. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

− з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

− з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних 

завдань. 

Індивідуальна робота (контрольна робота для заочної форми 

навчання) захищається перед викладачем. 

Підсумковий контроль знань – екзамен, відбувається у пи-

сьмовій формі. 

Структура екзаменаційного білету: 

− теоретична частина – тестові завдання (25 тестів з однією 

правильною відповіддю з 4-х можливих, які за змістом охоплюють 

усю програму навчальної дисципліни); 

− практична частина – практичне завдання з складання однієї 

з форм фінансової звітності.  

Усі контрольні заходи включено 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; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 
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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 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

те
ст

 (
ек

за
м

ен
) 

С
у

м
а 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
40 100 

6 7 7 7 7 6 6 6 4 4 

Т1, Т2... Т10 – теми відповідних змістових модулів 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів Оцінка за національною шкалою 
90-100 «відмінно» 

82-89 
«добре» 

74-81 

64-73 
«задовільно» 

60-63 

35-59 «незадовільно» з можливістю повторного складання 

1-34 «незадовільно» з обов’язковим повторним курсом 
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13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Методичні вказівки до виконання практичних занять з 

навчальної дисципліни «Звітність підприємств» студентами 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Т.Г.Бондарєва. – 

Рівне : НУВГП, 2013. – 38 с. – Режим доступу в цифровому 

репозиторії НУВГП. http://ep3.nuwm.edu.ua/3201/ 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Звітність підприємств» для студентів напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Т.Г. Бондарєва. – Рівне : 

НУВГП, 2013. – 26 с. – Режим доступу в цифровому репозиторії 

НУВГП. http://ep3.nuwm.edu.ua/3202/ 

3. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 

роботи з навчальної дисципліни «Звітність підприємства» 

студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної 

форми навчання / Т.Г. Бондарєва. – Рівне : НУВГП, 2013. – 32 с. 

– Режим доступу в цифровому репозиторії НУВГП. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3249/1/06-02-52.pdf 

 
 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова 

1. Левицька С.О. Звітність підприємств : Навчальний 

посібник / С.О. Левицька. – Рівне : НУВГП, 2009. – 213 с. 

2. Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. 

Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Острог : НУ 

«Острозька академія», 2012. – 230 с. 

 

Допоміжна 

1. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VI. / 

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

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : 

Закон України від 16 липня 1999 року №996-ХІV. / [Електронний 

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

3. Про державну статистику : Закон України від 17 вересня 1992 

року №2614-ХІІ. / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 
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4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування : Закон України від 08 липня 

2010 року №2464-VІ. / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://proaudit.com.ua 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року №73. / [Електронний 

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

7. Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» : 

наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2013 року 

№628. / [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua  

8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової 

політики підприємства та внесення змін до деяких наказів 

Міністерства фінансів України : наказ Міністерства фінансів 

України від 27 липня 2013 року №635. / [Електронний ресурс] – 

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

9. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування : постанова 

правління Пенсійного фонду України 27 вересня 2010 року №21-

5. / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://www.nibu.factor.ua 

10. Порядок подання фінансової звітності : постанова кабінету 

міністрів України від 28 лютого 2000 року №419. / [Електронний 

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

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України 

від 30 листопада 1999 року №291. / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua  

12. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності : наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 

2013 року №433. / [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua  
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13. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників 

фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 11 

квітня 2013 року №476. / [Електронний ресурс] – Режим доступу 

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

14. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку 

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 січня 2015 року №4. / 
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15. Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних 
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ресторанного господарства : наказ Державного комітету 
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Режим     доступу : http://sfs.gov.ua/ 
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