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1. Анотація до курсу  

«Звітність підприємства» є основною дисципліною, яка спрямована на підготовку фахівців, які повинні знати відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. Дана дисципліна може бути цікавою не лише для економічних спеціальностей через важливість її предмету 

вивчення, а й для потенційних користувачів публічної, статистичної та інших видів звітності.  

2. Мета та цілі курсу 

Мета курсу – здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок з організації фінансової, податкової, статистичної та 

спеціальної звітності, розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств. 

Програмні компетентності (цілі курсу): 

 розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів організації фінансової, податкової, статистичної та спеціальної 

звітності суб’єктів економіки; 
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 здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою наявної фінансової, статистичної звітності, робити узагальнення 

щодо оцінки соціально-економічного розвитку суб’єктів економіки в контексті сучасних процесів в економіці; 

 застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів економіки,  визначати його позитивні 

моменти та наслідки;; 

  проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень; 

- ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та 

регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.  

 здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування; 

 здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки напрямів удосконалення фінансової, податкової, 

статистичної та спеціальної звітності відповідно до вимог економіки сталого розвитку. 

 

3. Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний з використанням навчальної платформи для дистанційного навчання MOODLE.  

 В рамках вивчення дисципліни «Звітність підприємства» передбачено проведення: 

 лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, тематичні, заключні, оглядові, установчі. Для проведення лекцій 

планується використання мультимедійного комплексу для наочного відображення представленого матеріалу; 

 лабораторні заняття. На заняттях передбачається розгляд теоретико-методичних основ формування окремих статей і форм фінансової, 

податкової, статистичної та спеціальної звітності. З метою кращого засвоєння матеріалу планується використання наскрізної задачі, тестів, 

ситуаційних задач тощо. По окремих темах планується проведення дискусії із застосуванням методики рольових тріад; 

 самостійна робота студентів передбачає практичні навики обліково-інформаційного забезпечення окремих статей і форм звітності, їх 

оцінку на дату звітності, встановлення взаємозв’язку між ними і буде проводитися з використанням різноманітних дидактичних методів 

навчання. 

 

4. Результати навчання 

 розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності; 

 розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств; 

 визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності і 

формуванні окремих форм і статей фінансової, податкової, статистичної і спеціальної звітності; 

 здатність застосовувати знання законодавства у сфері фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, визначати їх 

позитивні моменти та наслідки; 

 формувати й аналізувати фінансову, податкову, статистичну і спеціальну звітність суб’єктів економіки та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; 

 визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні 

підприємств різних організаційно-правових форм власності; 



 здатність розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації; 

 аналізувати розвиток систем, моделей і принципів фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності на національному та 

міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві; 

 здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки напрямів удосконалення фінансової, податкової, статистичної 

та спеціальної звітності. 

 

 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть годин 26 24 55 

  

6. Ознаки курсу 

Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання) Нормативний\вибірковий 

2020 1 
облік і 

оподаткування 
7 н 

  

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій  

8. Політики курсу 

Під час виконання лабораторних занять, проведення контрольних заходів студенти повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких 

подій – реагування відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Схема курсу 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали 

Література/ 

ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тиж. 1. 

6 вересня 

2 акад. год. 

Тема 1: Роль і значення бухгалтерської звітності. 

Організація бухгалтерської звітності підприємства: 

 -  Мета бухгалтерської звітності і основні принципи її 

побудови. 

 - Державне регулювання бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності в Україні. 

-  Види бухгалтерської звітності та її зміст. 

 - Вимоги до бухгалтерської звітності. 

 - Бухгалтерська звітність в умовах ринку. 

 - Підготовча робота по складанню річного  звіту  

Лекція 

F2F 
Презентація 

6,7,8,9,15, 

40,43, 

45,81,82,83 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  

Тиж. 2. 

9 вересня 

2 акад. год 

Тема 1: Роль і значення бухгалтерської звітності. 

Організація бухгалтерської звітності підприємства: 

- бліц-опитування по темі лабораторної роботи; 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.  

Лабораторне 

заняття 

 F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

 

 

 

 6,7,8,13,14, 

15,20,21,22,

36,37,41,43,

45   

Розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по 

підприємству. 

Запис господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку 

Складання попереднього 

нескоригованого балансу 

розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по 

підприємству; 

запис господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку; 

закриття рахунків 

бухгалтерського обліку; 

складання попереднього 

нескоригованого балансу. 

 

 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали. 
 

Тиж. 2. 

13 вересня 

2 акад. год 

Тема 1: Роль і значення бухгалтерської звітності. 

Організація бухгалтерської звітності підприємства: 

- порядок обліку в Головній книзі і складання 

нескоригованого попереднього балансу 

- коригувальні (трансформаційні) проводки та заключні 

записи в кінці року 

- інформаційні джерела для форм фінансової звітності. 

 - виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 

Лекція 

F2F 

Презентація 6,7,8,13,14, 

15,36,37,38,

43,45 

Передивитись презентацію, 2 год   



 

Тиж. 3. 

17 вересня 

2 акад. год 

Тема 2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупні 

доходи): 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- вивчення структури звіту та методики його складання;  

- групове обговорення питань лабораторної роботи. 

Лабораторне 

заняття 

 F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

4,5,6,7,15,20

21,22,23,33,  

41,43,54,55,

56,66,67,68,

69,70,71,72, 

74  

закриття рахунків 7-го і 9-го 

класів; 

визнання доходів і витрат 

звітного періоду; 

- зміни власного капіталу, що 

відображаються у складі іншого 

сукупного доходу; 

- елементи операційних витрат 

звітного періоду; 

заповнення звіту про фінансові 

результати (звіту про сукупні 

доходи)  

 Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали. 

  

Тиж. 3. 

20 вересня 

2 акад. год. 

Тема 2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупні 

доходи): 

- загальна характеристика Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) (ф.№2). 

- загальні критерії визнання доходів і витрат. 

- класифікація доходів і витрат. 

- визначення чистого доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт і послуг) та валового прибутку 

(збитку) звітного періоду та їх облікове забезпечення. 

- визначення фінансового результату від операційної 

діяльності та їх облікове забезпечення. 

- визначення фінансового результату до оподаткування 

(прибутку (збитку)) та його облікове забезпечення. 

- визначення чистого фінансового результату (прибутку 

(збитку))  та його облікове забезпечення. 

- відображення сукупного доходу, елементів операційних 

витрат та розрахунок показників прибутковості акцій.  

Лекція 

F2F 
Презентація 

 

4,5,6,7,15,22

23,33,38,40, 

43,54,55,56,

66,67,68,69,

70,71,72, 74   

Передивитись презентацію, 2 год   

Тиж. 4. 

23 вересня 

2 акад. год 

Тема 3. Баланс (Звіт про фінансовий стан) - актив: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичних задач щодо оцінки активів на дату 

балансу; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи. 

 

Лабораторне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,4,5,6,8, 

11,12,13,14,

15,16,17,19, 

22, 23, 24, 

28,31,32,34,

38,40,42,43,

46,47,48,49,

50,51,52,535

9, 65,68,87, 

106, 114, 

134, 136 

- характеристика активу балансу 

(звіту про фінансовий стан); 

- оцінка основних засобів і 

нематеріальних активів на дату 

балансу; 

- оцінка довгострокових 

фінансових інвестицій на дату 

балансу (за видами інвестицій); 

- оцінка запасів на дату балансу; 

- оцінка дебіторської 

заборгованості на дату балансу. 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали. 

 



Тиж. 4. 

27 вересня 

2 акад. год. 

Тема 3. Баланс (Звіт про фінансовий стан): 

- значення балансу та загальні вимоги до нього. 

- визначення, визнання, оцінка активів. 

- характеристика активів першого розділу балансу 

"Необоротні активи".  

- характеристика активів другого розділу балансу 

"Оборотні активи".  

- характеристика активів третього розділу балансу 

"Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття".  

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,2,4,5,6,8, 

11,12,13,14,

15,16,17,19, 

22, 23, 24, 

28,31,32,34,

38,40,42,43,

46,47,48,49,

50,51,52,53,

59, 65,68,87, 

106, 114, 

134, 136 

Передивитись презентацію, 2 год   

 

 

Тиж. 5. 

1 жовтня 

2 акад. год 

Тема 3. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (пасив): 

- загальна характеристика пасиву балансу (звіту про 

фінансовий стан); 

- розгляд тематичної задачі щодо оцінки зобов’язань  на 

дату балансу; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи. 

 

Лабораторне 

заняття 

  

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,4,5,6,8, 

11,12,13,14,

15,16,17,19, 

22, 23, 24, 

28,31,32,34,

38,40,42,43,

46,47,48,49,

50,51,52,53,

59, 65,68,87, 

106, 114, 

134, 136 

- склад і оцінка власного 

капіталу; 

- оцінка довгострокових 

зобов’язань; 

- оцінка поточних зобов’язань;  

- складання балансу (звіту про 

фінансовий стан). 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж. 5. 

4 жовтня 

2 акад. год 

Тема 3. Баланс (Звіт про фінансовий стан): 

- загальна характеристика пасиву балансу (Звіт про 

фінансовий стан); 

- характеристика статей власного капіталу і порядок 

відображення їх в першому розділі пасиву балансу; 

- визначення, визнання, оцінка і функції власного 

капіталу; 

- визначення, визнання, оцінка і класифікація зобов'язань;  

- характеристика статей другого розділу пасиву балансу 

"Довгострокові зобов’язання і забезпечення";  

- характеристика статей третього розділу пасиву балансу 

"Поточні зобов’язання і забезпечення"; 

 - характеристика статей четвертого розділу пасиву 

балансу "Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття". 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,2,4,5,6,8, 

11,12,13,14,

15,16,17,19, 

22, 23, 24, 

28,31,32,34,

38,40,42,43,

46,47,48,49,

50,51,52,53,

59, 65,68,87, 

106, 114, 

134, 136 

Передивитись презентацію, 2 год   



Тиж. 6. 

7 жовтня 

2 акад. год 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо грошових потоків за 

видами діяльності; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.  

Лабораторне 

заняття 

  

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

4,5,6,12,18, 

19,20 ,21,22, 

38,41,43,54,

55,66,68 

- розрахунок грошових потоків 

від операційної діяльності (за 

прямим методом); 

- розрахунок грошових потоків 

від операційної діяльності (за 

непрямим методом).  

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж. 6. 

11 жовтня 

2 акад. год. 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів: 

-  загальна характеристика звіту про рух грошових коштів 

і підготовка інформації для його складання. 

- визначення руху грошових коштів від операційної 

діяльності та їх облікове забезпечення за прямим методом. 

- визначення руху грошових коштів від операційної 

діяльності та їх облікове забезпечення за непрямим 

методом. 

- визначення руху грошових коштів від інвестиційної 

діяльності та їх облікове забезпечення. 

- визначення руху грошових коштів від фінансової 

діяльності та їх облікове забезпечення.  

- розкриття інформації про рух грошових коштів. 

Лекція 

F2F 
Презентація 

4,5,6,12,18, 

19,20 ,21,22, 

38,43,54,55, 

66,68 

Передивитись презентацію, 2 год   

Тиж. 7. 

14 жовтня 

2 акад. год 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо грошових потоків за 

видами діяльності; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.   

Лабораторне 

заняття 

  

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

4,5,6,12,18, 

19,20 ,21,22, 

38,41,43,54,

55,66,68 

- розрахунок грошових потоків 

від інвестиційної діяльності; 

- розрахунок грошових потоків 

від фінансової діяльності; 

- розрахунок чистого руху 

грошових потоків за звітний рік; 

- взаємозвірка показників ф. № 3 

з даними ф. № 1, 2.   

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж. 7. 

18 жовтня 

2 акад. год. 

Тема 5. Звіт про власний капітал: 

 - загальна характеристика звіту про власний капітал (ф. 

№4). 

- зміни зареєстрованого (пайового) капіталу у звіті про 

власний капітал та їх облікове забезпечення. 

- зміни додаткового капіталу у звіті про власний капітал та 

його облікове забезпечення. 

- розподіл прибутку та рух резервного капіталу у звіті про 

власний капітал. 

- зміни неоплаченого та вилученого капіталу у звіті про 

власний капітал.  

Лекція 

F2F 
Презентація 

4,5,6,12,18, 

19,20 ,21,22, 

38,43,54,55, 

66,68 

Передивитись презентацію, 2 год   



 

Тиж. 8. 

21 жовтня 

2 акад. год 

Тема 5. Звіт про власний капітал: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо змін у складі власного 

капіталу за звітний рік; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.   

Лабораторне 

заняття 

  

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

4,5,6,12,18, 

19,20 ,21,22, 

38,41,43,54,

55,66,68 

- обліково-інформаційне 

забезпечення окремих статей і 

видів власного капіталу у звіті 

про власний капітал; 

- складання звіту про власний 

капітал; 

- взаємозвірка звіту про власний 

капітал із даними 1-го розділу 

пасиву балансу. 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж .8. 

25 жовтня 

2 акад. год. 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності: 

- відображення змін у складі основних засобів, 

нематеріальних активів, капітальних інвестицій у 

примітках до річної фінансової звітності та їх облікове 

забезпечення.  

- відображення змін у складі біологічних активів у 

примітках до річної фінансової звітності та їх облікове 

забезпечення. 

- відображення інформації про доходи і витрати у 

примітках до річної фінансової звітності та їх облікове 

забезпечення. 

- відображення інформації про фінансові результати від 

первісного визнання та реалізації сільськогосподарської 

продукції та додаткових біологічних активів у примітках 

до річної фінансової звітності та їх облікове забезпечення. 

- додаток до приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами»  

Лекція 

F2F 
Презентація 

4,5,6,12,18, 

19,20 ,21,22, 

38,39,43,54,

55,66,68,73 

Передивитись презентацію, 2 год 

  

Тиж .9. 

28 жовтня 

2 акад. год 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо відображення активів і 

зобов’язань, доходів і витрат у примітках до річної 

фінансової звітності; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.   

Лабораторне 

заняття 

  

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

4,5,6,12,18, 

19,20 ,21,22, 

38,39,41,43,

54,55,66,68,

73 

- обліково-інформаційне 

забезпечення окремих  таблиць 

приміток до річної фінансової 

звітності; 

- взаємозв’язок окремих форм 

фінансової звітності з примітками 

до річної фінансової звітності.  

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж. 9. 

1 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 7. Консолідована фінансова звітність: 

- вимоги і принципи складання консолідованої фінансової 

звітності. 

- послідовність складання консолідованої фінансової 

звітності.  

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,8,10,19,37, 

40,44,58,72 

Передивитись презентацію, 2 год 

  



 

Тиж. 10. 

4 

листопада 

2 акад. год 

Тема 7. Консолідована фінансова звітність: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо консолідації фінансових 

звітів; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.   

Лабораторне 

заняття 

  

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,8,10,19,20,

21,22,37, 

40,44,58,72 

- консолідація показників звіту 

про фінансові результати (звіту 

про сукупні доходи); 

- консолідація показників балансу 

(звіту про фінансовий стан). 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

  

 

Тиж. 10. 

8 

листопада 

2акад. год. 

Тема 8. Фінансова звітність суб’єкта малого 

підприємництва: 

- загальна характеристика та порядок подання фінансової 

звітності суб'єктами малого підприємництва. 

- загальна  характеристика та порядок складання Балансу 

(ф. №1-м). 

- загальна характеристика та порядок складання Звіту про 

фінансові результати (ф. №2-м).  

Лекція 

F2F 
Презентація 

4,5,6,38,43, 

63 

Передивитись презентацію, 2 год 

  

Тиж. 11. 

11 

листопада 

2акад. год 

Тема 8. Фінансова звітність суб’єкта малого 

підприємництва: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо фінансової звітності 

малих підприємств; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.   

Лабораторне 

заняття 

  

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

4,5,6,,21,22, 

38,43,63 

- обліково-інформаційне 

забезпечення звіту про фінансові 

результати (ф. № 2-м); 

- обліково-інформаційне 

забезпечення балансу (ф. № 1-м); 

- складання фінансової звітності 

ф. № 1-м і ф. № 2-м. 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж. 11. 

15 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 9. Статистична звітність підприємств АПК: 

-  вимоги до підготовки статистичної звітності та 

періодичності її подання 

- джерела інформації для заповнення форм статистичної 

звітності 

- складання річної звітності сільськогосподарських 

підприємств. 

- періодична звітність сільськогосподарських підприємств. 

- організація і методика складання статистичного 

спостереження «Основні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств за 200_рік» (ф. № 50 - 

сг).  

Лекція 

F2F 
Презентація 

3,6,9,15,24, 

28,29,30,75 

Передивитись презентацію, 2 год 

  



Тиж. 12. 

18 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 9. Статистична звітність підприємств АПК: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо статистичної звітності 

підприємств АПК; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.   

Лабораторне 

заняття 

  

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

3,6,9,15,21, 

22,24,28,29,

30,41,75 

- обліково-інформаційне 

забезпечення статистичної 

звітності; 

- періодична звітність 

підприємств АПК; 

- заповнення форми статистичних  

спостережень (ф. № 50с-г). 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж. 12. 

22 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 10. Податкова і спеціальна звітність: 

-  адміністрування податків і зборів. 

- звітність з податку на додану вартість. 

- облікове забезпечення податкової звітності з податку на 

прибуток. 

- відстрочені податкові активи і відстрочені податкові 

зобов’язання: причини їх виникнення, облікове 

забезпечення та відображення у звітності.    

- нормативна база з питань соціального страхування 

  

Лекція 

F2F 
Презентація 

6,25,26,27, 

35,74,76,77,

78,79,80 

Передивитись презентацію, 2 год 

  

Тиж. 13. 

25 

листопада 

2 акад. год 

Тема 10. Податкова і спеціальна звітність: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо податкової і спеціальної 

звітності; 

- групове обговорення питань лабораторної роботи.   

Лабораторне 

заняття 

  

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

6,21,22,25, 

26,27,35,41, 

74,76,77,78,

79,80 

-обліково-інформаційне 

забезпечення податкової і 

спеціальної звітності; 

- звітність з ПДВ; 

- звітність з податку на прибуток; 

- звітність за єдиним соціальним 

внеском. 

Лабора-

торна 

робота – 

0-1 бали; 

Вирішен

ня тестів 

– 0-1 

бали. 

Всього – 

2 бали 

 

Тиж. 13. 

29 

листопада 

2 акад. год. 

Тема 10. Податкова і спеціальна звітність: 

- зміст звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. 

- форми звітності до Фонду соціального страхування та 

розкриття їх змісту. 

Лекція 

F2F 
Презентація 

6,25,26,27, 

35,74,76,77,

78,79,80 Передивитись презентацію, 2 год 

  

  

  



10. Система оцінювання та вимоги 

10.1. Денна форма навчання 

 

Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Систематичність та активність роботи на лабораторних заняттях;  

2. Виконання індивідуальних практичних завдань. 

(1) При контролі систематичності та активності роботи на лабораторних заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований при 

виконанні практичної роботи, правильність написання письмового контролю на лабораторному занятті. 

Система оцінювання активності роботи: 

а) виконання індивідуальної практичної роботи – 0-1 бали.  

б) письмовий контроль – 0-1 бали; 

в) модульний контроль – 0-11. 

 Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль з дисципліни “ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА” може здійснюватися у формі усного іспиту (а) або у формі тестових 

завдань (б) (за вибором студентів). 

А. Екзаменаційний білет складається із 3 питань і задачі, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 7,5 балів : 

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 5 -7,5 балів, повинна відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів; 

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу; 

4) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

5) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

6) використання актуальних напрямів, процесів, правил і принципів, які впливають на формування окремих видів звітності, їх форм і статей; 

7) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних актів і угод з обов’язковим на них посиланням 

під час розкриття питань, які того потребують; 

8) знання точних назв та змісту національних та міжнародних стандартів фінансової звітності, склад та зміст податкової, статистичної та 

спеціальної звітності; сучасні проблеми їх удосконалення для ефективного прийняття управлінських рішень; 

9) засвоєння основної та додаткової літератури; 

10) вірний розв’язок задачі. 

 

Відповідь на питання оцінюється в 3 - 5 балів, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для 

вичерпного розкриття питання);  або, якщо: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: 

а) використання спеціальної термінології; 



б) посилання на конкретні законодавчі акти; 

в) визначення, визнання і оцінки окремих показників звітності; 

г) відсутнє чітке бачення обліково-інформаційного забезпечення окремих форм і статей звітності; 

д) допущена помилка у рішенні задачі, яка в цілому не суперечить методиці вирішення. 

 

Відповідь на питання оцінюється в 0-3 бали, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 2 бали; 

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді; 

5) методика вирішення задачі невірна. 

 

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 2 варіанта тестових завдань, кожен з яких містить 30 тестів та 3 задачі. За 1 правильно вирішене 

тестове завдання студент  отримує 0,5 бали. Тобто за 30 правильно вирішених тестів – 15 балів. З одну правильно вирішену задачу  студент 

отримує 5 балів. Тобто за 3 правильно вирішених задач – 15 балів. Тобто студент на іспиті може отримати 30 балів. 

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер. Тому, за використання заборонених  

джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку. 

 

10.2. Заочна форма навчання 

 

Поточний контроль. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються наступним чином: 

- наскрізні практичні завдання 50 балів; 

- виконання модульних завдань (2 модуля) – не більше 20 балів. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

1. Виконання контрольної роботи; 

2. Виконання модульних завдань. 

1) При контролі систематичності та активності роботи на лабораторних заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у 

процесі рішення наскрізної практичної роботи; активність при обговоренні питань, що пов’язані із темою заняття. 

Система оцінювання активності роботи: 



2) а) знання обліково-інформаційного забезпечення окремих видів, форм і статей звітності – 0-10 балів.  

3) б) використання загальноприйнятих правил, принципів і процедур для визначення відповідного показника звітності – 0 - 10 балів. 

4) в) складання окремих видів і форм звітності – 0-10 балів. 

5) г) письмовий модульний контроль – 0 - 20 балів. 

6) Система оцінювання виконання контрольної роботи: 

Виконана контрольна робота, яка оцінюється в 20-30 балів, повинна відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів; 

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу; 

4) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

5) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

6) використання актуальних напрямів, процесів, правил і принципів, які впливають на формування окремих видів звітності, їх форм і статей; 

7) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних актів і угод з обов’язковим на них посиланням 

під час розкриття питань, які того потребують; 

8) знання точних назв та змісту національних та міжнародних стандартів фінансової звітності, склад та зміст податкової, статистичної та 

спеціальної звітності; сучасні проблеми їх удосконалення для ефективного прийняття управлінських рішень; 

9) засвоєння основної та додаткової літератури; 

10) вірний розв’язок задачі. 

Відповідь на питання оцінюється в 10-20 балів, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для 

вичерпного розкриття питання);  або, якщо: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: 

а) використання спеціальної термінології; 

б) посилання на конкретні законодавчі акти; 

в) визначення, визнання і оцінки окремих показників звітності; 

г) відсутнє чітке бачення обліково-інформаційного забезпечення окремих форм і статей звітності; 

д) допущена помилка у рішенні задачі, яка в цілому не суперечить методиці вирішення. 

Відповідь на питання оцінюється в 0-10 балів, якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для 

вичерпного розкриття питання); 

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 2 бали; 

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді; 

5) методика вирішення задачі невірна. 

3. Система оцінювання виконання завдань модуля: – 0 - 10 балів. 



За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. На модульний контроль виноситься 50 тестових питань. За 1 вірно 

вирішене тестове питання студент отримує 0,2 бали.  

Проводячи роботу з підготовки до виконання модульних завдань, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також 

інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля. 

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді письмової контрольної роботи (50 тестових завдань). Викладач, який проводить 

семінарські заняття, формує тести. До модуля можуть включатися теми, які винесені для самостійного опрацювання. Тривалість одного модуля – 

1 академічна година. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру. 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль з дисципліни “Звітність підприємства” здійснюється у формі тестових завдань. На іспит виноситься 2 варіанта 

тестових завдань, кожен з яких містить 75 тестів. За 1 правильно вирішене тестове завдання студент  отримує 0,4 бали. Тобто за 75 правильно 

вирішених тестів – 30 балів. 

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер. Тому, за використання заборонених  

джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку. 

 

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 
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1. Голов С. Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Х.: Фактор, 2013. 1072 с.   

2. Голов С. Ф., Костюченко В.М., Кулага О.М.  Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за 

міжнародними. К.: ФПБАУ, 2013. 268 с. 

3. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2016 рік. Наказом Державної служби статистики України від 

31 грудня 2015 року № 380. 



4. Звітність підприємств: Підручник  /[М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. К.: Центр учбової літератури. 2015. 570 с. 

5. Звітність підприємства: підруч. / [ М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко та ін.]. К. : «Центр учбової літератури», 2015. 570 с. 

6. Звітність підприємств: навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і оподаткування») / [В. П. Пантелеєв, О. А. Юрченко, Г. М. 

Курило, К. В. Безверхий ; за заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеєва]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 432 с. 

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 

і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р., № 291. 

8. Концептуальна основа фінансової звітності. IASB; Стандарт, Міжнародний документ, Концепція від 01 верес. 2010 р. 

9. Концепція побудови національної статистики України: затв. постановою КМУ від 4 травня 1993 р. № 326. 

10. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навч. посібК.: Центр учбової літератури, 

2008. 528 с. 

11. Кулик В.А. Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє: Монографія.  Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. 186 с. 

12. Кучеренко Т. Є. Баланс в контексті з ресурсною концепцією капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного 

університету.  2009.  № 1.  С. 148 – 159. 

13. Кучеренко Т. Генезис функції і концепцій фінансової звітності в системі управління // Вісник Тернопільського національного 

економічного університету.  2009.  № 3.  С. 94 – 104. 

14. Кучеренко Т. Є. Фінансова звітність у системі аграрного менеджменту. Умань: Видавець «Сочінський», 2009.  296 с.  

15. Кучеренко Т. Є., Уланчук В.С., Шайко О.Г. Звітність підприємств : Підручник. К. : Знання, 2008. 492 с.  

16. Куценко В. А. Сутність бухгалтерського балансу на сучасному етапі розвитку облікової думки // Науковий вісник Полтавського 

університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. 2009. № 1. С. 138 – 142. 

17. Лега О. Баланс підприємства: історична ретроспектива методики складання //  кономічний аналіз. 2010.  № 6. С. 110 – 111. 

18. Мак Кензі В. Посібник з аналізу та використання фінансової звітності; [пер. з англ.]. К.: Видавництво «Наукова думка», 2003. 283 с 

19. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань 

запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.98 р. № 22. 

20. Методичні вказівки з дисципліни «Звітність підприємства» для практичних і індивідуальних занять студентів денної форми навчання 

спеціальності  071 «облік і оподаткування» (бакалавр). Укладачі: Кучеренко Т.Є.,  Михайловина С.О., Славгородська А.А. 2018. Умань: 

УНУС. 52 с. 

21. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Звітність підприємств» спеціальності  071 «облік і оподаткування» 

(бакалавр) денної форми навчання. Укладачі: Кучеренко Т.Є.,  Михайловина С.О., Славгородська А.А. 2018. Умань: УНУС. 40 с. 

22. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 

28.03.2013 р. № 433. 

23. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ): в 2 ч., преклад з англ. // Ред. Голов Ф. Ф.: Київ К : Федерація професійних 

бухгалтерів і аудиторів України. – 2015. – 1223 с. 

24. Наказ Державного комітету статистики України «Про забезпечення функціонування системи електронної звітності в органах державної 

статистики»: від 8 липня 2010 року № 261. 

25. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про впровадження електронних документів, електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису в системі подання податкової звітності платниками податків» від 25.05.2004 р. № 297.  

26. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження формату (стандарту) електронного документа звітності платників 



податків»: від 03.05.2006 р. № 242. 

27. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»: від 

20.10.2015 р. № 897. 

28. Озеран А. В. Статистична звітність // Бухгалтерський облік і аудит. 2009.  № 8-9. С. 94-118.   

29. Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств: моногр. К.: КНЕУ, 2015.  471 с. 47.  

30. Осауленко О. Г. Національна статистична система: стратегічне планування, методологія та організацій : моног. К.: ДП «Інформ.- аналіт. 

агентство», 2008. 415 с. 

31. Пархоменко В. Основні підходи до удосконалення складових пасиву бухгалтерського балансу // Вісник ЖДТУ. 2012. № 4 (62). С. 184 – 

187. 

32.  Пилипенко Л.М. Балансові теорії: еволюційно-змістові та структурні аспекти // Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2012. № 722. С. 305 – 310. 

33. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.   

34.  Плахтій Т. Ф. Історичний аналіз розвитку концепції «якісні характеристики облікової інформації» // Облік і фінанси. 2016. № 4(74). С. 60 

– 69. 

35.   Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р., № 2755-VI зі змінами та доповненнями. 

36. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань,. Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014  № 879. 

37. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 року. № 419. 

38. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV, із змінами і доповненнями. 

39. Про примітки до річної фінансової звітності. Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302 [ зі змінами та доповненнями]. 

40. Райс Е. Розкриття таємниці фінансової звітності; [пер. з англ. ;за ред. к. е. н. С. Ф. Голова]. Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2001. 240 с.

  

41. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Звітність підприємств» студентів денної форми навчання спеціальності  

071 "Облік і податкування" (бакалавр). Укладачі: Кучеренко Т.Є., Михайловина С.О., Славгородська А.А. Умань: УНУС. 2018. 33 с. 

42. Фрейман М. Б. Баланс. Часть-1. История возникновения. URI:http: //www.finnes.ru   

43. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 

44. НП(С)БО 2 "Консолідована фінансова звітність" 

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

46. П(С)БО 7 "Основні засоби" 

47. П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" 

48. П(С)БО 9 "Запаси" 

49. П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" 

50. П(С)БО 11 "Зобов'язання" 

51. П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" 

52. П(С)БО 13 "Фінансові інструмент 

53. П(С)БО 14 "Оренда" 

54. П(С)БО 15 "Дохід" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#n16
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakazom-ministerstva-finansiv-ukrajini-07-02-2013-73?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-27-06-2013-628?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-28-travnya-1999-r-13?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-27-kvitnya-2000-r-92?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-18-zhovtnya-1999-r-242?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-20-zhovtnya-1999-r-246?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-8-zhovtnya-1999-r-237?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-31-sichnya-2000-r-20?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-26-kvitnya-2000-r-91?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-30-listopada-2001-r-559?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-28-lipnya-2000-r-181?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-29-listopada-1999-r-290?app_id=23


55. П(С)БО 16 "Витрати" 

56. П(С)БО 17 "Податок на прибуток" 

57. П(С)БО 18 "Будівельні контракти" 

58. П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" 

59. П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" 

60. П(С)БО 22 "Вплив інфляції" 

61. П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" 

62. П(С)БО 24 "Прибуток на акцію" 

63. П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" 

64. П(С)БО 26 "Виплати працівникам" 

65. П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" 

66. П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів" 

67. П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами» 

68. П(С)БО 30 "Біологічні активи" 

69. П(С)БО 31 "Фінансові витрати" 

70. П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" 

71. П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" 

72. П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій" 

73. Примітки до річної фінансової звітності. 

74. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. Наказ Міністерства фінансів 

України від 28.01.2016 № 21. 

75. Про державну статистику. Закон України від 17 вересня 1992 року № 2614-XII 

76. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закон України від 23.09.1999 р. № № 1105-XIV. 

77. Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Наказ Міністерства фінансів України № 435 від 14. 04. 2015 р. 

78. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Наказ Міністерства фінансів України № 54 від 

12.03.2016. 

79. Про електронний цифровий підпис. Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV.   

80. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV.  

81. Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0660&from=en. 

82. Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts [Electronic resource]. 

– Mode of access:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31983L0349. 

83. Directive 2013/34/EU of the European parliament and the council of 26 june 2013 on the annual fi nancial statements, consolidated fi nancial 

statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and 

repealing Council Directives 78/660/ EEC and 83/349/EEC [Electronic resource]. Mode of access: http://www.oroc. 

pt/fotos/editor2/diretivacont.pdf. 

http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-31-grudnya-1999-r-318?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-28-grudnya-2000-r-353?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-28-kvitnya-2001-r-205?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-7-lipnya-1999-r-163?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-10-serpnya-2000-r-193?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-28-lyutogo-2002-r-147?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-18-chervnya-2001-r-303?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-16-lipnya-2001-r-344?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-25-lyutogo-2000-r-39?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-28-zhovtnya-2003-roku-601?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-7-listopada-2003-r-617?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-24-grudnya-2004-r-817?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-19-travnya-2005-r-412?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-18-listopada-2005-r-790?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-28-kvitnya-2006-r-415?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-2-lipnya-2007-r-779?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-26-serpnya-2008-r-1090?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-30-grudnya-2008-r-1577?app_id=23
http://vobu.ua/ukr/documents/item/nakaz-ministerstva-finansiv-ukrajini-vid-29-listopada-2000-roku-302?app_id=23



