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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄСТВА»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4 5 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 4 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 
8 10 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 4,0 

 самостійної роботи – 6,0 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

28 год. 6 год. 

Практичні (семінарські) 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

72 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

20 год. 60 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
іспит іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,66 

для заочної форми навчання – 0,11 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Дисципліна «Звітність підприємства» вивчає склад та порядок укладання 

різних форм бухгалтерської (фінансової), податкової, статистичної, спеціальної та 

інших форм звітності підприємств України.  

Мета викладання дисципліни «Звітність підприємства» полягає в тому, щоб 

навчити студентів розуміти та правильно використовувати систему національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів 

для укладання форм бухгалтерської (фінансової), податкової, статистичної, 

спеціальної та інших форм  звітності. 

 Методологічною основою дисципліни є загально філософські та загально - 

наукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез, а також методи 

бухгалтерського обліку: документування, інвентаризація, грошова оцінка, баланс, 

метод рахунку та подвійного запису.  

Завдання дисципліни «Звітність підприємства» – вивчення теоретичних 

відомостей та набуття студентами практичних навичок щодо укладання різних 

форм фінансової, статистичної, податкової, спеціальної та інших форм звітності 

підприємства. 

 Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

 знати склад бухгалтерської (фінансової), податкової, статистичної, 

спеціальної та інших форм звітності; їх якісні характеристики, принципи 

підготовки бухгалтерської звітності у відповідності до вимог національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів, 

призначення основних компонентів звітності, взаємозв’язок між формами 

звітності; 

 вміти складати форми бухгалтерської (фінансової) звітності; перевіряти 

правильність та узгодженість даних бухгалтерського обліку та форм фінансової, 

податкової, статистичної, спеціальної та інших форм звітності, читати та 

аналізувати фінансову звітність, виправляти помилки в бухгалтерській 

(фінансовій звітності). 
 

3. 3.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні вимоги та методика формування 

показників фінансової звітності 

 Тема 1. Загальні вимоги до бухгалтерської (фінансової) звітності 

(Мета і склад бухгалтерської звітності. Основні користувачі бухгалтерської 

(фінансової) звітності. Принципи підготовки бухгалтерської (фінансової0 

звітності. Терміни подання бухгалтерської звітності та відповідальність за їх 

порушення. Оприлюднення фінансової звітності). 

Тема 2. Порядок складання балансу підприємства (Призначення звіту про 
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фінансовий стан підприємства та його структура. Актив балансу. Особливості 

оцінки та відображення в балансі необоротних активів. Оцінка та відображення 

в балансі оборотних активів та витрат майбутніх періодів. Узгодження статей 

активу балансу із залишками на рахунках бухгалтерського обліку станом на 

звітну дату. Пасив балансу та його структура. Визначення та оцінка власного 

капіталу. Визначення та класифікація зобов’язань. Особливості відображення в 

балансі довгострокових зобов'язань. Особливості відображення в балансі 

поточних зобов’язань. Особливості відображення в балансі доходів майбутніх 

періодів. Узгодження статей пасиву балансу із залишками на рахунках 

бухгалтерського обліку станом на звітну дату). 

Тема 3. Звіт про фінансові результати  (Загальна характеристика звіту про 

фінансові результати. Загальні критерії визнання доходів та витрат. 

Структура звіту про фінансові результати. Визначення чистого прибутку 

(збитку) підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку про доходи, 

витрати та фінансові результати підприємства. Формування елементів 

операційних витрат на підставі даних бухгалтерського обліку. Розрахунок 

показників прибутковості акцій. Узгодження статей балансу підприємства і 

звіту про фінансові результати). 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів (Призначення та структура звіту 

про рух грошових коштів. Послідовність складання звіту про рух грошових 

коштів. Визначення зміни залишків грошових коштів та їх еквівалентів. Подання 

інформації про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності. 

Прямий метод визначення руху коштів від операційної діяльності. Визначення 

руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності. Визначення руху коштів 

внаслідок фінансової діяльності. Результат зміни коштів. Узгодження рядків 

звіту про рух грошових коштів з даними бухгалтерського обліку та іншими 

формами фінансової звітності). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Примітки до фінансових звітів, консолідація, 

виправлення помилок та інша звітність підприємства 

Тема 5. Звіт про власний капітал (Визначення, визнання, оцінка і функції 

власного капіталу. Структура та склад власного капіталу. Структура звіту про 

власний капітал. Порядок складання звіту про власний капітал. Узгодження 

статей звіту про власний капітал із даними бухгалтерського обліку та балансом 

підприємства). 

Тема 6. Примітки до фінансових звітів (Призначення і склад приміток до 

фінансових звітів. Примітки щодо облікової політики підприємства. Примітки 

щодо звіту про фінансовий стан підприємства. Примітки щодо звіту про 

фінансові результати. Примітки до звіту про рух грошових коштів. Примітки до 

звіту про власний капітал. Призначення і склад інформації за сегментами. 

Структура інформації. Класифікація сегментів. Господарський та географічний 

сегменти. Принципи формування сегментів. порядок подання інформації про 

доходи, витрати та фінансові результати за сегментами). 

Тема 7. Складання консолідованої звітності (Загальні вимоги до розкриття 

інформації щодо складання консолідованої звітності. Порядок складання 
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консолідованої фінансової звітності. Розкриття інформації про складання 

консолідованої фінансової звітності у примітках). 

Тема 8. Виправлення помилок у фінансовій звітності (Види помилок у 

фінансовій звітності та правила їх виправлення. Зміни в облікових оцінках. Зміни 

в обліковій політиці. Події після дати балансу). 

Тема 9. Податкова звітність (Поняття податкової звітності. Її склад. 

Порядок укладання податкових декларацій. Терміни подання податкових 

декларацій. Відповідальність за несвоєчасне подання податкової звітності). 

Тема 10. Статистична, спеціальна та внутрішньогосподарська звітність 

(Поняття статистичної звітності та її склад. Порядок укладання 

статистичної звітності. Терміни подання статистичної звітності. Спеціальна 

звітність: склад, порядок укладання, терміни подання. Склад і порядок укладання 

внутрішньогосподарської звітності). 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

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 

Змістовий модуль 1  
Загальні вимоги та методика формування показників фінансової звітності 

Тема 1. Загальні 
вимоги до 
бухгалтерської 
(фінансової) звітності 

11 2 2 – - 7 13 0,5 0,5 – - 12 

Тема 2. Порядок 
складання балансу 
підприємства 

13 4 2 – - 7 13,5 0,5 1 – 6 12 

Тема 3. Звіт про 
фінансові результати   

11 2 2 – 3 7 11,5 1 0,5 – 6 10 

Тема 4. Звіт про рух 
грошових  коштів 

11 2 2 – 3 7 11,5 1 0,5 – 6 10 

Тема 5. Звіт про 
власний капітал 

11 2 2 – 4 7 11,5 1 0,5 – 6 10 

Всього змістовий 
модуль 1 

57 12 10 – 10 35 61 4 3 – 30 54 

Змістовий модуль 2 
Примітки до фінансових звітів, консолідація, виправлення помилок та інша звітність 

підприємства 
Тема 6. Примітки до 
фінансових звітів 

15 6 2 – – 7 13,5 0,5 1  6 12 

Тема 7. Складання 
консолідованої 
звітності  

11 2 2 – – 7 12,5 

0,5 1 

– 6 12 

Тема 8. Виправлення 
помилок у фінансовій 
звітності 

11 2 2 – – 7 11  6 10 

Тема 9. Податкова 
звітність 

12 2 2 – 5 8 11 0,5 0,5 – 6 10 

Тема 10. Статистична, 
спеціальна та 
внутрішньогосподарсь
ка звітність 

14 4 2 – 5 8 11 0,5 0,5 – 6 10 
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Всього змістовий модуль 2 63 16 10 – 10 37 59 2 3  30 54 
Підготовка та 
проходження 
контрольних заходів 

- – – – – – - – – – – – 

УСЬОГО ГОДИН 120 28 20 – 20 72 120 6 6 – 60 108 

                                                                                          

5. 5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Загальні вимоги до бухгалтерської (фінансової) звітності» 

2 
0,5 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Порядок складання балансу підприємства»  

2 
1 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Звіт 

про фінансові результати»   

2 
0,5 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Звіт 

про рух грошових коштів» 

2 0,5 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою «Звіт 

про власний капітал» 

2 0,5 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Примітки до фінансових звітів» 

2 1 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Складання консолідованої звітності» 

2 0,5 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Виправлення помилок у фінансовій звітності» 

2 0,5 

9 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Податкова звітність» 

2 0,5 

10 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою 

«Статистична, спеціальна та внутрішньогосподарська 

звітність» 

2 0,5 

ВСЬОГО 20 6 
 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна  робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний  від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з кремами видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  28 10 
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2 Підготовка до практичних  занять 20 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  

4 
28 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
20 60 

Разом з дисципліни 72 108 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальна робота з дисципліни «Звітність підприємства» передбачає 

виконання чотирьох індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №1 до теми № 2 «Порядок 

складання балансу підприємства». Студент вивчає методику укладання та укладає 

баланс (Звіт про фінансовий стан).   

Вихідними даними для виконання ІНДЗ №1 є оборотно-сальдова відомість, 

яка надається студенту викладачем.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №2 до тем № 3, 4, 5 «Порядок 

складання звіту про фінансові результати», «Порядок укладання звіту про рух 

грошових коштів», «Порядок укладання звіту про власний капітал».  Студент 

вивчає методику укладання та укладає фінансову звітність за формами 2, 3 та 4. 

Вихідними даними для виконання ІНДЗ №2 є оборотно-сальдова відомість 

та форма №1.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №3 до теми № 9 «Податкова 

звітність». Студент укладає перелік форм податкової звітності для конкретного 

підприємства харчової промисловості за завданням викладача. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання №4 до теми № 10 «Статистична, 

спеціальна та внутрішньогосподарська звітність». Студент укладає перелік форм 

статистичної звітності для конкретного підприємства харчової промисловості за 

завданням викладача. 
 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

При викладанні дисципліни  використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання з окремих тем дисципліни. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань, а також підсумкового тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контроль тести з усіх тем дисципліни. 
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Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом складання 

іспиту з усіх тем дисципліни або на підставі накопичених кожним студентом 

балів рейтингу на протязі семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою письмового або тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 

допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено в таблиці 10.  

 

 

 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 
min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

Сумарні 

бали 
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одини

ць 
min max 

одини

ць  
min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

8-й семестр (10-й) 

 

Змістовий модуль 1. «Загальні вимоги та методика формування показників 

фінансової звітності» 

 

Робота на лекціях  0,5 1  6  3 6 2 1 2 

Виконання лабораторних   

робіт 
–  – –  – – –  – –  

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
3 5 5 15 25 2 6 10 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
0 /8 

0 

/10 
 0 0   0 2   16 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 6/ 

11 

7/ 

17  
 2  12 14  2  12  14 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 45   35    46 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 35/ 

42 
–  20  35 –   20     42 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
 10 15    5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 5/2  0 5  0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2. «Примітки до фінансових звітів, консолідація, виправлення 

помилок та інша звітність підприємства» 

Робота на лекціях 0,5 1 8 4 8 1 0,5 1 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 

3/ 

3,5 
5 5 15 25 1 3,5 5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

7/ 

8 
7/ 8 – 7 7 2 16 16 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

4/ 

10 
5/13 2 8 10 2 20 26 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    34 50  40    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

26/

20 

 40/ 

50 
–  26  40 –   20     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання іспиту: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

1. Ткачук Г.О. Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємства» 

для студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» денної та заочної форм навчання. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 80 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Звітність 

підприємства» для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання / уклад. Г.О. Ткачук, Х.О. 

Баранюк. – О.: ОНАХТ, 2017. – 22 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисипліни «Звітність 

підприємства» для студентів першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / уклад. Г.О. Ткачук. – О.: 

ОНАХТ, 2017. – 22 с. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний 

ресурс]. – ВРУ. – Закон України від 16 липня 199 р. № 996.   (із змінами та 

доповненнями). – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

2. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Кодекс 

України  (із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» (із змінами та доповненнями). 

[Електронний ресурс]. – МФУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

«Консолідована фінансова звітність» (із змінами та доповненнями). [Електронний 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

http://www.rada.gov.ua/
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ресурс]. – МФУ. – Закон України  (із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  

www.rada.gov.ua. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах» (із змінами та доповненнями). [Електронний 

ресурс]. – МФУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» (із 

змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – МФУ. – Режим доступу:  

www.rada.gov.ua. 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на 

акцію» (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – МФУ. – Режим 

доступу:  www.rada.gov.ua. 

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

суб’єктів малого підприємництва» (із змінами та доповненнями). [Електронний 

ресурс]. – МФУ. – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність 

за сегментами» (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – МФУ. – 

Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

10. Примітки до річної фінансової звітності  [Електронний ресурс]. – 

МФУ.  – Наказ від 29.11.2000р. № 302 (із змінами та доповненнями). – Режим 

доступу:  www.rada.gov.ua. 

11. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій. [Електронний ресурс]. – МФУ.  

– Наказ від 30.11.99р. № 291(із змінами та доповненнями). – Режим доступу:  

www.rada.gov.ua. 

12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

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

[Електронний ресурс]. – МФУ. – Наказ № 291 від 30.11.1999р. (із змінами та 

доповненнями).  – Режим доступу:  www.rada.gov.ua. 

13. Бондар М.І. Звітність підприємства: підручник / Бондар М.І., Верига 

Ю.А., Орищенко М.М. // Держ. вищ. Навч. закл. «Київський національний 

економічний університет ім.. В. Гетьмана».- Київ: ЦУЛ, 2015. – 570 с. 

14. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована, до 

фондів соціального та пенсійного страхування). Навч. Посібник. /  Гольцова С.М. 

– К.: ЦУЛ, 2010. 

15. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: навч. посіб. / 

Крупельницька І.Г.  – Київ: ЦУЛ 2012. – 232 с. 

16. Петришина Л.П. Звітність підприємств: навч. посіб. / Петришина Л.П., 

Сиротюк Г.В. // за ред.. Л.П. Петришина. – Львів: «Магнолія-2006», 2017. – 436 с. 

17. Ткаченко Н. Бухгалтерський фінансовий  облік на підприємствах 

України / Н.Ткаченко. – К.: АСК, 2009. 

18. Хом’як Р.Л. Облік і звітність субєктів  малого підприємництва: навч. 

посіб. / за ред. Р.Л. Хомяка. – Львів: «Магнолія – 2006», 2012. – 254 

19. Чижевська Л.В. Звітність підприємства: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За 

ред. проф. Ф.Ф. Бутинця / Л.В.Чижевська, В.М. Пархоменко, М.М. Кривоший.  –

http://www.rada.gov.ua/
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Житомир: ЖІТІ, 2008. 

20. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. /За ред. Ф.Ф.Бутинця. – 

Житомир: ЖІТІ, 2010. 

Допоіжна 

 

1. Конспект лекцій та завдання до самостійної роботи студентів з курсу 

«Звітність підпиємств» [Електронний ресурс] – Одеса, Центр дистанційного 

навчання ОНАХТ, 2018. – Режим доступу:  http://moodle.onaft.edu.ua/login/ 

index.php 

2. Періодичні видання: Все про бухгалтерський облік; Дебет-Кредит 

(додаток до газети «Галицькі  контракти»); Бухгалтерія (додаток до газети 

«Бізнес»); Баланс. 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

1) http:// www.rada.gov.ua  

2) http://  www.dtkt.com.ua. 

3) http:// www.liga.com.ua. 

4) http://www.glavbukh.ua 

5) http://www.vobu.com.ua 

6) http://buhgalter911.com 

http://moodle.onaft.edu.ua/login/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.glavbukh.ua/
http://www.vobu.com.ua/
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