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 1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 6 

Галузь знань: 

07 Управління та 

адміністрування 

Вибіркова 

Загальна кількість 

годин – 180 годин 
Спеціальність: 

071«Облік і 

оподаткування» 

Курс Семестр 

Змістових модулів - 2 3курс, 1С 6-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

8 год. 

самостійна робота 

студента – 3,7 год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 56 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
56 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
68 год. 

Форма контролю: екзамен 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 



2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 

Мета курсу - формування системи знань про зміст, структуру, порядок 

складання і використання статистичної звітності. 

Завдання курсу - набуття студентами знань цілей і методичних засад 

статистики та статистичної звітності; ознайомити студентів з основними 

показниками, що містяться у формах звітності; формування у студентів системи 

знань з основ статистики та навичок з узагальнення статистичної звітності. 

Предмет курсу - діяльність підприємств щодо підготовки, подання, 

узагальнення, консолідування статистичної звітності.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  

 нормативну базу, яка впливає на ведення статистичної звітності; 

 теоретичні основи організації та ведення статистичного спостереження за 

діяльністю та розвитком підприємств;  

 систему економічних показників та їх відображення в звітності; 

 загальний порядок надання звітних даних, їхнього контролю, усунення 

виявлених викривлень;  

 форми звітності та строки її надання суб'єктами господарювання в органі 

статистики;  

 джерела інформації та порядок розрахунків основних показників.  

 

вміти:  

 використовувати законодавчі та нормативні документи при веденні обліку 

та складанні статистичної звітності;  

 заповнювати форми статистичної звітності з питань виробничої і фінансової 

діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм 

господарювання;  

 використовувати методи і методологію статистичних спостережень для 

заповнення форм звітності;  

 використовувати принципи, методи і методологію статистичного 

спостереження при складанні статистичної звітності;  

 розкривати економічну сутність окремих показників статистичної звітності 

сільськогосподарських підприємств;  

 використовувати інформацію статистичної звітності для оцінки діяльності 

суб'єктів господарювання;  

 використовувати статистичну звітність для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 



3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. «Загальна інформація про статистичну звітність» 

  

Тема 1. Статистична звітність: поняття, види, класифікація. [1,2,3,5,8,9,12]. 

Предмет і методи статистичної науки. Основи статистичних досліджень. 

Поняття звітності підприємств. Види звітності. Класифікація статистичної 

звітності. Порядок подання та терміни зберігання статистичної звітності. 

Тема 2. Статистика сільського господарства [4,5,8,9,11,12]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 37-сг 

«Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, 

проведення інших польових робіт», 24-сг «Звіт про виробництво продукції 

тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин», 21-заг (місячна) 

«Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» 1-зерно (місячна) «Звіт 

про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання» , 

11-заг «Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні 

підприємства», 13-заг «Звіт про надходження молока сирого на переробні 

підприємства». Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за 

формою 4-сг «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (зі звіту 

про посіви під урожай 20__ р.)», 9-б-сг «Внесення мінеральних, органічних 

добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ р.», 24 «Звіт про 

виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і 

забезпеченість їх кормами», 29-сг «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» , 29-сг (меліорація) 

«Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200 _ року з политих 

зрошуваних земель, з осушених земель», 50-сг «Звіт про основні економічні 

показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20 __ рік», 6-сільрада 

(річна) «Звіт про об'єкти погосподарського обліку», 6-сільрада «Окремі 

показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського 

господарства на 1 січня 20__ року», 10-мех «Наявність сільськогосподарської 

техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році», 2-ферм «Основні 

показники господарської діяльності фермерського господарства, малого 

підприємства у сільському господарстві за 20__ рік», 1-виноград «Звіт про 

перероблення винограду на виноматеріали», 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію 

продукції сільського господарства» 

Тема 3. Статистика промисловості. [2,5,8,9,11,12]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою1-П 

«Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) за 

видами», 1-П (ф) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції 

(робіт, послуг) за видами», 1-ПЕ «Звіт про економічні показники 

короткострокової статистики промисловості», 1-ПЕ «Місячний звіт про 

економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до 

добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 



водопостачання, каналізації», 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та 

реалізацію промислової продукції» 

Тема 4. Статистика нерухомості та будівельної діяльності. [4,5,8,9,11,12,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 1-

заборгованість (ЖКГ) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та 

електроенергії», 1-субсидії (ЖКГ) «Звіт про надання населенню субсидій на 

відшкодування оплати житлово-комунальних послуг», 1-субсидії (паливо) «Звіт 

про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для 

придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива», 1-

житлофонд «Житловий фонд»; 1-кб «Звіт про виконання будівельних робіт», 1-

буд «Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання 

будівельних робіт з нового будівництва», 2-буд «Звіт про прийнятий в 

експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт» 

Тема 5. Статистика культури, освіти та науки, охорони здоров'я та туризму 
[1,3,8,9,11,14,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 8-нк 

«Звіт про діяльність музею за 20__ рік», 9-нк «Звіт про діяльність театру за 

20__ рік», 12-нк «Звіт про діяльність концертної організації, професійного 

творчого колективу за 20__ рік»; 1-наука «Звіт про виконання наукових та 

науково-технічних робіт», 1-НО (наука/оборона) «Звіт про виконання наукових 

та науково-технічних робіт військового призначення», 3-наука «Звіт про 

здійснення наукових досліджень і розробок»; 2-3 нк «Звіт вищого навчального 

закладу на початок 20__/__ навчального року», 77-РВК «Звіт про кількість 

дітей шкільного віку», 85-к «Звіт дошкільного навчального закладу за 20 ___ 

рік», 1-НК «Звіт про роботу аспірантури та докторантури». Зміст, порядок 

заповнення та складання статистичних звітів за формою 1-тур(к) «Звіт про 

діяльність туристичної організації», 1-от «Звіт дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку за літо 20__ року», 1-курорт «Звіт санаторно-курортного 

(оздоровчого) закладу», 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві у 

20__році», 1-КЗР (юр) «Звіт про діяльність колективного засобу 

розміщування», 1-КЗР (фіз) «Звіт про діяльність колективного засобу 

розміщування» 1-туризм (юр) «Звіт про туристичну діяльність», 1-туризм (фіз) 

«Звіт про туристичну діяльність» 

Тема 6. Статистика оборонно-промислового комплексу. [2,4,5,13].  

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 1-ПО 

«Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального 

призначення», 1-ПО (поставки) «Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) 

військового та спеціального призначення», 1-ПО (зведена) «Звіт про поставку 

(закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним 

замовленням», 1-ЕІО «Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) 

військового призначення та подвійного використання», 1-НО (наука/оборона) 

«Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового 

призначення», 5-НО (наука/ оборона) «Звіт про виконання державного 

оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські 

роботи», 5-НО наука/ оборона (зведена) «Звіт про виконання державного 



оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські 

роботи» 

Тема 7. Статистика інвестицій і інновацій. [4,5,8,9,11,12,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 2-

інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції», 10-зез «Звіт про прямі іноземні 

інвестиції», 13-зез «Звіт про прямі інвестиції за кордон», 1-ІП «Звіт 

підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) 

економічній зоні або на території пріоритетного розвитку», 2-інвестиції (річна) 

«Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», 11-зез (впі) «Звіт про 

взаємозв'язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках 

відносин прямого інвестування», 12-зез (впі) «Звіт про взаємозв'язки 

підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування»; 1-

інновація «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства», 

ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 20__ - 20__ 

років» 

 

Змістовий модуль 2. «Практичне застосування статистичної звітності» 

 

Тема 8. Статистика навколишнього середовища. [1,2,5,8,9,11,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 3-лг 

«Лісогосподарська діяльність за січень–__20__ р.», 2-ТП (повітря) «Звіт про 

охорону атмосферного повітря за 20__ р.», 1-екологічні витрати «Витрати на 

охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ 

р.», 1-відходи «Утворення та поводження з відходами за 20__ рік», 2-тп 

(мисливство) «Ведення мисливського господарства за 20__ р.», 3-лг 

«Лісогосподарська діяльність за 20__ р.» 

Тема 9. Статистика зв'язку, послуг та транспорту. [8,9,11,12,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 12-

зв’язок «Звіт про доходи від послуг зв’язку», 14-зв’язок «Звіт про діяльність 

операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку», 43-зв’язок 

«Про телефонізацію об’єктів у сільській місцевості і потреби населення в 

домашніх телефонах мережі загального користування», 1-послуги «Звіт про 

обсяги реалізованих послуг». Статистика авіаційного транспорту, 51-ЦА «Звіт 

про основні показники роботи авіаційного підприємства». Статистика 

автомобільного транспорту, 51-авто «Звіт про перевезення вантажів та 

пасажирів автомобільним транспортом», 31-авто «Звіт про перевезення 

автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за 

видами сполучення», 51-пас «Обстеження фізичної особи-підприємця, що 

здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті», 51-вант «Обстеження 

фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на 

комерційній основ», 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту». Статистика 

водного транспорту 51-вод «Звіт про роботу підприємства водного 

транспорту», 31-вод «Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним 

транспортом» 51-зал «Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень 

залізничним транспортом загального користування», 2-етр «Звіт про роботу 



міського електротранспорту». Статистика залізничного транспорту. Статистика 

трубопровідного транспорту 12-труб Звіт про транспортування вантажів 

трубопроводами. 

Тема 10. Статистика зовнішньої та внутрішньої торгівлі. [4,8,9,11,12,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою № 1-

торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі», 1-торг «Звіт про 

товарооборот торгової мережі», 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у 

торговій мережі», 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережіі», 

1-торги «Звіт про здійснення державних закупівель», 1-держзамовлення «Звіт 

про виконання державного замовлення», 7-торг «Звіт про наявність торгової 

мережі», 12-торг юр. «Про наявність і використання торгової мережі на ринках 

та реалізацію сільськогосподарської продукції на них», 12-торг физ. «Про 

наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію 

сільськогосподарської продукції на них»; 5-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) 

товарів, що не проходять митного декларування», 14-ЗЕЗ «Звіт про придбання 

(продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, 

потреб пасажирів та членів екіпажу», 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» 

Тема 11. Статистика цін і товарних ринків. [4,5,8,9,11,12,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 1-ТІ 

«Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари», 1-ПІ «Середні 

ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги», 1-ціни (пром) «Звіт про 

ціни виробників промислової продукції», 1-ціни (буд) «Звіт про ціни придбання 

матеріальних ресурсів у будівництві», 1-тариф (мобіл) «Звіт про тарифи на 

послуги мобільного (стільникового) зв’язку для підприємств, установ, 

організацій», 1-ціни (житло) «Звіт про ціни на ринку житла»; 4-мтп «Звіт про 

використання та запаси палива», 1-опт «Звіт про обсяг оптового 

товарообороту», 1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій 

торгівлі», 4-мтп «Звіт про використання та запаси палива», 11-мтп «Звіт про 

постачання та використання енергії» 

Тема 12. Статистика основних засобів і інформатики. [4,5,8,9,11,13,14]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 11-ОЗ 

«Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»; 2-інф «Звіт про 

наявність парку обчислювальної техніки», 1-ІКТ «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на підприємствах у 20 __ році» 

Тема 13. Статистика праці. [1,4,5,8,9,11,12,15]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 1-ПВ 

«Звіт із праці», 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та 

професійне навчання», 9-ДС «Звіт про кількісний та якісний склад державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», 7-ПВ «Звіт про 

заробітну плату за професіями окремих працівників», 1-РС «Звіт про витрати на 

утримання робочої сили» 

Тема 14. Статистика фінансів підприємства. [4,5,9,10,14]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 1-Б 

«Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами», 2-Б «Звіт про випуск, 



розміщення та обіг цінних паперів». Структурні обстеження підприємств. 

[4,5,8,9,11,12,13]. 

Зміст, порядок заповнення та складання статистичних звітів за формою 1-

підприємництво «Структурне обстеження підприємства». Типові помилки за 

формами статистичної звітності. 

 

 

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на 

самостійну роботу 

Кількість  

годин балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. «Загальна інформація про статистичну звітність»  

 

 

1 

Лекція 1 Статистична звітність: 

поняття, види, класифікація. 
4 - - -  

Практична 

робота 1 

Обробка даних для 

складання звітності 
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 5 1 

 

 

2 

Лекція 2 Статистика сільського 

господарства 
4 - - -  

Практична 

робота 2  

Статистична звітність у 

сільському господарстві  
- - 4 - 3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 2 

 

 

3 

Лекція 3 Статистика промисловості 4     

Практична 

робота 3  

Статистична звітність у 

промисловості  
- - 4 - 3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 2 

 

 

4 

Лекція 4 Статистика нерухомості та 

будівельної діяльності 
4 - - -  

Практична 

робота 4  

Статистика нерухомості та 

будівельної діяльності 
- - 4 - 3 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 2 

 

 

5 

Лекція 5 Статистика культури, освіти 

та науки, охорони здоров'я 

та туризму 

4 - - -  

Практична 

робота 5  

Статистика культури, освіти 

та науки, охорони здоров'я 

та туризму 

- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   4 2 

 

 

6 

Лекція 6 Статистика оборонно-

промислового комплексу 
4 - - -  

Практична 

робота 6 

Статистика оборонно-

промислового комплексу 
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 1 



 

 

7, 8 

Самостійна 

робота  

Підготовка до ПМК І 
   5  

ПМК І 
Підсумковий контроль за 

модуль І 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 78 год. 24 - 24 30 35 

Змістовний модуль 2. «Практичне застосування статистичної звітності» 

 

 

9 

Лекція 7 Статистика інвестицій і 

інновацій 
4 - - -  

Практична 

робота 7 

Статистика інвестицій і 

інновацій 
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 1 

 

 

10 

Лекція 8 Статистика навколишнього 

середовища 
4 - - -  

Практична 

робота 8 

Статистика навколишнього 

середовища  
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 1 

 

 

11 

Лекція 9 Статистика зв'язку,послуг та 

транспорту 
4 - - -  

Практична 

робота 9 

Статистика зв'язку,послуг та 

транспорту 
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 2 

 

 

12 

Лекція 10 Статистика зовнішньої та 

внутрішньої торгівлі   
4 - - -  

Практична 

робота 10 

Статистика зовнішньої та 

внутрішньої торгівлі   
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 1 

 

 

13 

Лекція 11 Статистика цін і товарних 

ринків 
4 - - -  

Практична 

робота 11 

Статистика цін і товарних 

ринків 
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 1 

 

 

14 

Лекція 12 Статистика основних засобів 

і інформатики 
4 - - -  

Практична 

робота 12 

Статистика основних засобів 
- - 4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 2 

 

 

15 

Лекція 13 Статистика праці 4 - - -  

Практична 

робота 13 

Статистика праці 
-  4 - 2 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 4 1 

 

 

16 

Лекція 14 Статистика фінансів 

підприємства 
4 - - -  

Практична Статистика фінансів - - 4 - 1 



робота 14 підприємства 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - - 5 1 

 

17, 18 

Самостійна 

робота  

Підготовка до ПМК ІІ 
   5  

ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за 

модуль ІІ 
    10 

Всього за змістовний модуль 2 – 102 год. 32 - 32 38 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 180 год. 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
   

1. Предмет, метод та завдання статистики.  

2. Категорії та показники статистики.  

3. Статистичні методи дослідження.  

4. Визначення статистики, статистичної сукупності та методологічної 

основи статистики.  

5. Етапи та план статистичного дослідження..  

6. Поняття статистичного обліку 

7.Сучасна організація статистики сільського господарства в Україні.  

8. Статистичні дані державного контролю у сфері охорони та раціонального 

використання земельних ресурсів.  

9. Зміст, порядок заповнення та складання звіту за формою № 9-б-сг.  

10. Зміст, порядок заповнення та складання звіту за формою № 4-сг.  

11. Зміст, порядок заповнення та складання звіту за формою №29-сг.  

12. Зміст, порядок заповнення та складання звіту за формою № 50-сг.  

13. Предмет економічної статистики.  

14. Методика розрахунку показників статистики землекористування.  

15. Методика розрахунку показників статистики використання посівних 

площ і багаторічних насаджень.  

16. Розрахунок та етапи проведення аналізу показників агротехніки.  

17. Методика розрахунку показників статистики врожаю та врожайності.  

18. Методика проведення поточних розрахунків основних показників 

виробництва продукції рослинництва.  

19. Сутність, завдання статистичного обліку, історія його виникнення та 

розвиток в сучасних ринкових умовах.  

20. Види господарського обліку та їх методологічна єдність.  

21. Методика складання статистичної звітності.  

22. Державне регулювання статистичної звітності в Україні.  

23. Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку.  

24. Сутність обліку основних господарських процесів.  

25. Види зміст, порядок складання і подання статистичної звітності.  

26. Основні риси статистичної звітності та їх єдність. 

27. Принципи складання статистичної звітності. 



28. Статистична звітність у промисловості. 

29. Статистика нерухомості. 

30. Статистика інвестицій і інновацій 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 

1. Статистика навколишнього середовища.  

2. Зміст та порядок складання звітів за формою2-ТП (повітря) «Звіт про 

охорону атмосферного повітря за 20__ р.»,  

3. Зміст та порядок складання звітів за формою1-екологічні витрати 

«Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні 

платежі за 20__ р.»,  

4. Зміст та порядок складання звітів за формою1-відходи «Утворення та 

поводження з відходами за 20__ рік», 2-тп (мисливство) «Ведення 

мисливського господарства за 20__ р.», 

5. Зміст та порядок складання звітів за формою 3-лг «Лісогосподарська 

діяльність за 20__ р.» 

6. Статистика зв'язку та послуг.  

7. Статистика транспорту. 

8. Статистика авіаційного транспорту  

9. Статистика автомобільного транспорту  

10. Статистика водного транспорту  

11. Статистика залізничного транспорту.  

12. Статистика трубопровідного транспорту  

13. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами. 

14. Статистика зовнішньої та внутрішньої торгівлі. 

15. Зміст та порядок складання звітів за формою № 1-торг (місячна) «Звіт 

про товарооборот торгової мережі»,  

16. 1-торг «Звіт про товарооборот торгової мережі», 3-торг «Звіт про продаж 

і запаси товарів у торговій мережі»,  

17. 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережіі», 1-торги 

«Звіт про здійснення державних закупівель», 1-держзамовлення «Звіт про 

виконання державного замовлення»,  

18. 7-торг «Звіт про наявність торгової мережі», 12-торг юр. «Про наявність 

і використання торгової мережі на ринках та реалізацію 

сільськогосподарської продукції на них»,  

19. 12-торг физ. «Про наявність і використання торгової мережі на ринках 

та реалізацію сільськогосподарської продукції на них»; 5-ЗЕЗ «Звіт про 

експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування», 14-ЗЕЗ 

«Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності 

транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу», 9-ЗЕЗ «Звіт про 

експорт (імпорт) послуг» 

20. Статистика цін і товарних ринків.  

21. Статистика основних засобів і інформатики. 



22. Зміст та порядок складання звітів за формою 11-ОЗ «Звіт про наявність і 

рух основних засобів, амортизацію»;  

23. Статистика праці.  

24. Зміст та порядок складання звітів за формою  1-ПВ «Звіт із праці»  

25. 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне 

навчання»  

26. 9-ДС «Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування»  

27. 7-ПВ «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» 

28. Статистика фінансів підприємства. 

29. Зміст та порядок складання звітів за формою 1-підприємництво 

«Структурне обстеження підприємства».  

30. Типові помилки за формами статистичної звітності. 
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7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри обліку і оподаткування. 

4. Internet: 

http://rsp.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики 

https://i.factor.ua – Інтелектуальна бухгалтерська система знань Видавничий дім 

«Фактор» 

https://buhgalter.com.ua/ – Інформаційний портал для бухгалтерів 

 www.ufpaa.org - Федерація професійних  бухгалтерів та аудиторів України 

http://www.minfin.gov.ua -  Офіційний сайт Міністерства фінансів України 
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