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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів*  – 4  

Галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування» Обов’язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність  
(професійне 

спрямування): 
071 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів –  2 4-й 8-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
 
Контрольна робота 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120  

4-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,2 
самостійної роботи 
студента – 4,4 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

(бакалавр) 

20 8 
Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 
Лабораторні 

  
Самостійна робота 

80 год. 108 год. 
 

Вид контролю:  
(залік) 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Звітність підприємств» є 

оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо складу, структури, змісту та 

порядку складання і подання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської 

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

системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для 

зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів. 

2.2. Основні завдання курсу: надання студентам необхідних теоретичних 

знань з основ складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, 

статистичної та внутрішньогосподарської звітності згідно вимог законодавства.  

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують 

фінансову, статистичну та внутрішньогосподарську звітність підприємства;  

принципи побудови, порядок і строки складання, оформлення і узагальнення 

фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності підприємства; зміст, 

структуру та порядок складання всіх форм фінансової, статистичної та 

внутрішньогосподарської звітності, які подає підприємство певним користувачам; 

порядок складання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності 

на основі відповідних господарських операцій підприємства; розуміти економічну 

сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінці діяльності підприємства. 

уміти: проводити оцінку господарських засобів і джерел їх утворення; 

готувати  необхідну для складання звітності інформацію; вміти заповнювати форми 

звітності, які подають підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам; 

забезпечувати достовірність даних звітних форм з метою використання її 

інформації в аналізі діяльності підприємства та при здійсненні тактичного і 

стратегічного управління. 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1 Поняття та призначення звітності підприємств 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її 

складання. Види та склад звітності підприємств.  

Тема 2 Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи 

перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки  

Фінансова звітність, її сутність та значення. Склад фінансової звітності. 

Заключні роботи перед складанням фінансової звітності та основні етапи її 

підготовки. 

Тема 3 Склад, структура та порядок складання Балансу (звіту про 

фінансовий стан) 

Загальне поняття про бухгалтерський баланс і його значення в управлінні.  

Умови визнання статей балансу. Структура балансу та вимоги до нього. Основні 

правила при складанні балансу. 

Тема 4  Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та 

порядок його складання 

Визначення категорій та мета складання звіту про фінансові результати (звіту 

про сукупний дохід). Структура звіту про фінансові результати. 

Тема 5 Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання 

Визначення термінів та мета складання звіту про рух грошових коштів. 

Структура звіту про рух грошових коштів. Послідовність формування інформації 

про рух грошових коштів та методика його складання. 

Тема 6 Порядок складання Звіту про власний капітал 

Визначення власного капіталу, його функції та мета складання звіту про 

власний капітал. Статті власного капіталу та їх зміни. Зміст статей звіту про 

власний капітал та методика його складання. 

Тема 7 Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової 

звітності 

Склад та вимоги до Приміток до фінансової звітності. Структура приміток до 

річної фінансової звітності. Інформаційне забезпечення та методика складання 

приміток до річної фінансової звітності.  



Тема 8 Особливості заповнення Додатку до приміток до річної 

фінансової звітності «Інформація за сегментами» 

Порядок визначення звітних сегментів. Складання додатку до приміток до 

річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». Порівнянність показників 

звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю. 

Тема 9 Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін до 

показників фінансової звітності. Перевірка порівнянності показників 

фінансової звітності підприємства 

Правила виправлення помилок у звітності підприємства. Загальні положення 

П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".   Порівнянність 

показників форм річної фінансової звітності.  

Тема 10 Основи складання консолідованої фінансової звітності 

Зведена фінансова звітність. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств. 

Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності.  

Тема 11 Порядок формування показників статистичної звітності 

Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання. 

Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і порядок 

подання. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок 

подання. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела 

інформації і порядок подання. Статистична звітність з торгівлі, її зміст, джерела 

інформації і порядок подання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Тема 1 Поняття та 
призначення звітності 
підприємств 

11 2 2   7 10 1,6 0,4   8 

Тема 2 Фінансова 
звітність, її сутність та 
значення. Заключні 
роботи перед складанням 
фінансової звітності та 
основні етапи її 
підготовки  

11 2 2   7 10 0,6 0,4   9 

Тема 3 Склад, структура 
та порядок складання 
Балансу (звіту про 
фінансовий стан) 

11 2 2   7 10 0,6 0,4   9 

Тема 4 Звіт про 
фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід) 
та порядок його 
складання 

11 2 2   7 10 0,6 0,4   9 

Тема 5 Звіт про рух 
грошових коштів та 
особливості його 
складання 

11 2 2   7 10 0,6 0,4   9 

Тема 6 Порядок 
складання Звіту про 
власний капітал 

11 2 2   7 10 0,6 0,4   9 

Тема 7 Склад та порядок 
складання Приміток до 
річної фінансової 
звітності 

11 2 2   7 10 0,6 0,4   9 

Тема 8 Особливості 
заповнення Додатку до 
приміток до річної 
фінансової звітності 
«Інформація за 
сегментами» 

11 2 2   7 10 0,7 0,3   9 

Тема 9 Виправлення 
помилок у фінансовій 
звітності і внесення змін 
до показників фінансової 
звітності. Перевірка 
порівнянності показників 

11 2 2   7 10 0,7 0,3   9 



фінансової звітності 
підприємства 
Тема 10 Основи 
складання 
консолідованої 
фінансової звітності 

11 1 1   9 10 0,7 0,3   9 

Тема 11 Порядок 
формування показників 
статистичної звітності 

10 1 1   8 10 0,7 0,3   9 

Контрольна робота       10     10 

Усього годин 120 20 20   80 120 8 4   108 
 
 

5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 Тема 1 Поняття та призначення звітності підприємств 2 

2 
Тема 2 Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи 
перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки  

2 

3 
Тема 3 Склад, структура та порядок складання Балансу (звіту про 
фінансовий стан) 

2 

4 
Тема 4 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та 
порядок його складання 

2 

5 Тема 5 Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання 2 
6 Тема 6 Порядок складання Звіту про власний капітал 2 

7 
Тема 7 Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової 
звітності 

2 

8 Тема 8 Особливості заповнення Додатку до приміток до річної 
фінансової звітності «Інформація за сегментами» 

2 

9 Тема 9 Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін 
до показників фінансової звітності. Перевірка порівнянності 
показників фінансової звітності підприємства 

2 

10 Тема 10 Основи складання консолідованої фінансової звітності 1 
11 Тема 11 Порядок формування показників статистичної звітності 1 
 Разом 20 

 
 

6. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
1 2 3 
1 Тема 1 Поняття та призначення звітності підприємств 7 
2 Тема 2 Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи 

перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки  
7 

3 Тема 3 Склад, структура та порядок складання Балансу (звіту про 
фінансовий стан) 

7 

4 Тема 4 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та 
порядок його складання 

7 



5 Тема 5 Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання 7 
6 Тема 6 Порядок складання Звіту про власний капітал 7 
7 Тема 7 Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової 

звітності 
7 

8 Тема 8 Особливості заповнення Додатку до приміток до річної 
фінансової звітності «Інформація за сегментами» 

7 

9 Тема 9 Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін 
до показників фінансової звітності. Перевірка порівнянності 
показників фінансової звітності підприємства 

7 

10 Тема 10 Основи складання консолідованої фінансової звітності 9 
11 Тема 11 Порядок формування показників статистичної звітності 8 
 Разом  80 

7. Методи навчання 

Для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше 

набутих знань використовуються методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності , а саме: 

- словесні методи: розповіді-пояснення, бесіди. 

- наочні методи: ілюстрації (таблиці, моделі), презентації. 

- практичне використання первинної документації. 

Для розвитку самостійного мислення студентів у процесі оволодіння 

знаннями, формуванням умінь і навичок використовуються проблемно-пошукові 

методи. Проблемно-пошукова методика, на відміну від репродуктивної, 

пояснювально-ілюстративної, має спиратися на самостійну, пізнавальну діяльність 

студентів.  

За ступенем керівництва навчальною роботою використовуються методи: 

- навчальна робота під керівництвом викладача, а саме здійснення 

документального оформлення операцій бухгалтерського обліку та складання за 

результатами господарської діяльності оборотно-сальдової та шахової відомостей; 

- самостійна робота студентів поза контролем викладача - домашні завдання: 

усні та письмові, які сприяють виробленню навичок самостійної роботи. 

Серед методів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

використовуються: 

- розгляд нормативно-правової бази фінансового обліку і звітності; 

- робота студентів у парі, що дає можливість перевірити знання один-

одного. Результат парної роботи дає можливість викладачу прискорити перевірку 

знань студентів. 



8. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Звітність підприємств» 

здійснюється на основі результатів підсумкового контролю знань (іспит). 

Виконання студентом завдань поточного контролю є умовою успішного складання 

іспиту. 

Порядок поточного оцінювання знань студентів. 

Поточне оцінювання знань студентів є двох видів: обов’язкове та вибіркове. 

Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів з 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється за такими об’єктами 

поточного контролю: 

1. Рівень засвоєння знань, систематичність та активність роботи на 

практичних (семінарських) заняттях. 

2. Виконання контрольних завдань. 

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Контроль рівня засвоєння знань, систематичності та активності роботи 

студента протягом семестру. 

При такому контролі роботи студента оцінці підлягають: 

а) відвідування практичних занять; 

б) активність на практичних заняттях; 

в) рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

Максимальна оцінка контролю рівня засвоєння знань, систематичності та 

активності роботи студента складає 20 балів. 

15 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 80% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки «відмінно» та «добре». 

10 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 65% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки «відмінно» та «добре», або відвідали, як 

мінімум, 80% практичних занять та отримали на цих заняттях оцінки «відмінно», 

«добре» та «задовільно». 

5 балів отримують студенти, які відвідали, як мінімум, 50% практичних 

занять та отримали на цих заняттях оцінки «відмінно» та «добре», або відвідали, як 

мінімум, 65% практичних занять та отримали на цих заняттях оцінки «відмінно», 

«добре» та «задовільно». 



Систематичність та активність роботи усіх інших студентів оцінюється в 0 

балів. Отримані незадовільні оцінки на практичних заняттях прирівнюються до 

пропущеного заняття. 

Контроль за виконанням модульних завдань 

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої 

ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну систему 

проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при 

цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який винесений на самостійне 

вивчення. Об’єктами завдань поточного контролю можуть виступати: 

а) письмові контрольні роботи, які можуть включати теоретичні питання, 

тестові та ситуаційні завдання (при оцінці письмової контрольної роботи кожне 

завдання оцінюється за шкалою 0, 1, 2 балів); 

Протягом вивчення курсу студенти повинні вирішити два модульних 

завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 5  балів (використовуються 

математична схема округлення). 

Максимальна оцінка модульного контролю знань студентів становить 5 балів. 

Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 

Контроль за обов’язковою самостійною роботою студента передбачає 

виконання студентом домашніх (розрахункових) завдань. Такі завдання 

розробляються кафедрою та доводяться до студентів. Контроль передбачає 

перевірку правильності виконання завдань. Максимальна оцінка складає 5 балів, її 

отримують студенти, які виконали усі завдання.  

З метою мотивації наукової роботи студентів, здійснюється контроль 

виконання студентами вибіркових завдань самостійної роботи студентів. Студент 

самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне або декілька 

завдань, визначених у карті самостійної роботи студентів. 

До вибіркових завдань належать: 

1. Підготовка навчальних конспектів лекцій. 

2. Написання реферату за заданою тематикою. 

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

проблематикою. 

4. Формування аналітичних звітів за заданою тематикою. 



5. Написання наукової роботи за заданою проблематикою. 

Формами контролю за вибірковими завданнями можуть бути: розгляд 

підготовлених матеріалів під час аудиторних занять; обговорення та/або захист 

матеріалів реферату та наукової роботи; доповідь на наукових студентських 

конференціях (семінарах); публікація статей або доповідей в збірниках (журналах). 

Завдання для самостійного опрацювання оцінюються в балах: 0;1;2;3;4;5. 

Набрані бали додаються до балів, набраних студентом за результатами контролю 

обов’язкових завдань. Загальна максимальна сума балів за даний вид робіт складає 

10 балів, тобто студент може виконати два види робіт по 5 балів, або 1 по 10 балів. 

Загальна оцінка поточного контролю 

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів з дисципліни «Звітність 

підприємств»  визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових 

завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 балів. 

Порядок підсумкового оцінювання знань студентів 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Звітність підприємств» 

складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 

балів включно), роботи студентів на практичних заняттях (діапазон від 0 до 20 

балів включно), лекції усіх змістовних модулів (діапазон від 0 до 10 балів 

включно), іспиту (діапазон від 0 до 20 балів). 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Вид занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11  
Лекції 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10 

Робота студента на 
практичних заняттях 

1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 20 

Поточн. 
контр.: 

написання тестових робіт 
з поточного контролю 

2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

50 виконання контрольних 
модульних робіт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

написання реферату, 
статті, тез доповіді 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Іспит 1,65 1,74 1,84 1,84 1,84 1,84 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 20 
Усього 9,10 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 100 

 
 
 
 
 
 



№ Вид робіт 

Максимальна 
кількість балів за 
семестр за умови 
100% виконання 
окремого виду 

робіт 
1 Поточний та підсумковий контроль усіх змістових 

модулів 
40 

1.1 Написання тестових робіт з поточного контролю 22 
1.2 Публікація наукової статті 9 
1.3 Публікація тез доповідей 6 
1.4 Написання реферату 3 
2 Робота студентів на практичних заняттях 40 

2.1 Відвідування  10 
2.2 Активність студента на практичних заняттях 30 
3 Іспит 20 

 
 

 

 
Види роботи Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та 

звітності 
Максимальна 
кількість балів 

Денна форма навчання 
І. Обов’язкові 

За рівень засвоєння знань, систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) 
заняттях 

1.1. Підготовка до практичних 
(семінарських) занять 

Протягом 8 
семестру 

Активна участь в 
практичних  заняттях 

10 

За виконання модульних (контрольних) завдань 
1.2. Підготовка до модульних 

(контрольних) робіт 
В середині та в 

кінці 8 семестру 
Перевірка модульних 
(контрольних) робіт 

10 

За виконання завдань для самостійного опрацювання 
1.3. Виконання домашніх (розрахункових) 

завдань 
Протягом 8 

семестру 
Перевірка правильності 

виконання  завдань 
22 
 
 

Разом балів за обов’язкові види СРС 42 
ІІ. Вибіркові 

За виконання завдань для самостійного опрацювання 
2.1. Підготовка навчальних конспектів 

лекцій 
Протягом 8 

семестру 
Розгляд підготовлених 

матеріалів під час 
аудиторних занять або 

ІКР 

 
7 

2.2. Написання реферату за заданою 
тематикою  

Протягом 8 
семестру 

Обговорення (захист) 
матеріалів реферату (есе) 

під час ІКР 
3 

2.3. Аналітичний (критичний) огляд 
наукових публікацій за заданою 

проблематикою 

Протягом 8 
семестру 

Обговорення результатів 
проведеної роботи під 
час аудиторних занять 

або доповіді на 
конференціях 

 
 

6 

2.5. Написання наукової статті за заданою 
проблематикою  

В 8 семестрі Захист наукової статті 9 

Разом балів за вибіркові види СРС 25 
Всього балів за СРС 67 

Відвідування та робота на практичних заняттях 13 
Іспит 20 

Разом за всі види робіт 100 
 
 
 
 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

“Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 

6.030509 – «Облік і аудит”, 6.030508 – «Фінанси і кредит» / Н.М. Яценко, І.М. 

Гноєва. – Кременчук: КрНУ, 2011. – 38 с.  

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

“Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 

6.030509 – «Облік і аудит”, 6.030508 – «Фінанси і кредит» / Н.М. Яценко. – 

Кременчук: КрНУ, 2011. – 26 с.  

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни “Звітність підприємств” для студентів заочної форми навчання з 

напрямів 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит» / Н.М. Яценко, 

Н.В. Черевик. – Кременчук: КрНУ, 2011. – 32 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

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

від 16.07.99 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями. 

2. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05. 2003 p. № 

852–IV. 

3. Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» від 22 травня 2003 p. № 851-IV. 



4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05. 1995 р. № 88. 

5. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419. 

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

вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.13 

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

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

7.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах»: Наказ Міністерства фінансів України від                

31.03.99 р. № 87 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.  

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована 

фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99 р.         № 

176 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.  

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації 

щодо пов’язаних сторін»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.01 р. № 

303 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.  

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

суб’єкта малого підприємництва»: Наказ Міністерства фінансів України від 

25.02.00 р. № 39 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

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

сегментами»: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.05 р.                  № 412 

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336. 

12. Інструкція № 291 «Про застосування плану рахунків бухгалтерського 

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

організацій», затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. 



13. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69. 

14. Бiлуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю i аудиту / Бiлуха 

М. Т. - К.: Вища школа, 1994. – 364 с. 

15. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 

«Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 

5-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 726 с. 

16. Васюренко О. В. Облік i аудит в банках / Васюренко О. В.: Навч. посіб. - 

К.: Знання; 2006. – 595c. 

17. Боднар М. І. Звітність підприємства [текст] : підручник / М. І. Боднар, Ю. 

А. Верига, М. М. Орищенко та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с. 

18. Верига Ю. А. Звітність підприємств / Ю.А. Верига, І.Д. Ватуля, З.М. 

Левченко. – К : Центр навчальної літератури, 2016. – 776 с.  

19.  Гейєр Е. С. Звітність підприємства : навчальний посібник / Е. С. Гейєр, О. 

М. Головащенко, О. А. Наумчук, Л. І. Тимчина. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 435 

с.  

20.  Горицька Н. Складання приміток до фінансової звітності / Н. Горицька // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/ 

debet/ukr/2000/09/09stan1.html. 

21. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний 

досвід і практика в Україні / В. М. Костюченко – К. : ЦУЛ, 2014. – 528 с. 

22. Крупельницька І. Г. Звітність підприємств. Навч. посібник – К : Центр 
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