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1. Мета і завдання дисципліни 

 

Мета дисципліни «Економіка рибогосподарської галузі 1» – 

навчити студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси 

та аквакультура» ефективно використовувати у майбутній роботі 

облікову інформацію в управлінні виробництвом, оволодіти 

методикою відображення господарських операцій у системі 

бухгалтерського обліку та звітності рибоводних господарств. 

Завдання дисципліни «Економіка рибогосподарської галузі 1» - 

використати можливості навчального процесу для вивчення теорії і 

практики бухгалтерського обліку рибоводних господарств. 

Предмет дисципліни «Економіка рибогосподарської галузі 1» - 

господарські засоби та процеси, що відбуваються в діяльності 

рибоводних господарств. 

Вивчивши дисципліну «Економіка рибогосподарської галузі 1», 

студенти: 

повинні знати: 

− предмет і елементи методу бухгалтерського обліку; 
− загальні принципи організації облікового процесу; 
− вимоги до форм і змісту первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку рибоводних господарств; 

− загальні вимоги та принципи формування фінансової 

звітності рибоводних господарств. 

повинні вміти: 

− складати бухгалтерський баланс і вести рахунки, облікові 
реєстри та інші документи бухгалтерського обліку; 

− вести інвентарний та аналітичний облік надходження, 
переміщення і вибуття основних засобів, оформляти первинні 

документи, проводити їх інвентаризацію та складати описи і 

протоколи; 

− складати договір про оренду основних засобів, вести їх 
належний документальний облік та нараховувати амортизацію; 

− проводити облік грошових коштів рибоводних підприємств, 
касових і банківських операцій, надходження і вибуття товарної 

рибної продукції, племінних і репродуктивних риб; 

− проводити нормування праці та нараховувати заробітну 
плату працівникам рибоводних господарств, вести облік витрат 
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на виробництво продукції аквакультури і обчислювати її 

фактичну собівартість; 

− вести первинний облік реалізації продукції аквакультури, її 
фінансових результатів та складати фінансовий звіт. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Економіка рибогосподарської галузі 

1» характеризується наступними показниками (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Опис навчальної дисципліни «Економіка рибогосподарської галузі 

1» 

Найменування 

показників 

Напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 

1,5 

Напрям підготовки: 

6.090201 «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Обов’язкова, 

нормативна 

Модулів - 1 Рік підготовки: 

3-ій 4-ий 

Змістових модулів - 

2 

Семестр: 

6-й 8-й 

Лекцій: 

Загальна кількість 

годин: 54 год. 

10 год. 2 год. 

Практичних: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 год. 

СРС – 4 год. 

10 год. 2 год. 

Самостійна робота: 

34 год. 50 год., в 

т.ч. 

контрольна 

робота 

Вид підсумкового 

контролю: залік 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять та 

самостійної роботи до загальної кількості годин становить: 

для денної форми навчання - 37% та 63% 

для заочної форми навчання – 7% та 93%. 

 

3. Тематичний зміст самостійної роботи 

 

Тема 1. Бухгалтерські документи у рибництві 
1. Бухгалтерський облік в умовах використання ПЕОМ і 

перспективи його подальшого розвитку. 

2. Способи виявлення і виправлення помилок у 

бухгалтерському обліку. 

 

Рекомендована література 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 

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

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 

2. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та 

Інструкції про його застосування: наказ Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 1999 року №291. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій 

підприємств та організацій: наказ Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 1999 року №291. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 

4. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2000 року №356. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 
5. Про затвердження Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів 

України від 24 травня 1995 року №88. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

6. Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення форм 

фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 28 

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

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

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України 

від 7 лютого 2013 року №73. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

8. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. [для 

студ. вузів спец. 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф.Ф. Бутинець. – 

Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с. 

9. Бухгалтерський облік: навч.-метод. для самост. вивч. дисцип. / 

[Кужельний М.В., Коцупатрий М.М., Кірданов М.Г., Лежненко 

Л.І., Примаченко О.Л.].– К.: КНЕУ, 2005. – 217 с. 

10. Бухгалтерський облік у рибництві: Навчальний посібник. / 

Л.О.Мармуль, Ю.В.Пилипенко, Є.С.Подаков. – К.:Наукова 

думка, 2004. – 252 с. 

11. Вдовенко Н.М. Методичний посібник для викладачів з курсу 

«Бухгалтерський облік у рибництві» / Н.М.Вдовенко. – К.: 

Видавничий центр НАУ, 2005. – 180 с. 
12. Чемерис О.М. Основи бухгалтерського обліку: навч. посіб. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / О.М. Чемерис. — Л.: [ЛРІДУ НАДУ], 2010. — 161 

с.  

13. Шевчук Л.І. Теорія бухгалтерського обліку / [Шевчук Л.І., Погребняк 

Н.Д., Зінкевич О.В.]. - Рівне: РДТУ, 2001. – 314 с. 

 

Тема 2. Облік основних засобів у рибництві 
1. Документальне оформлення стану та руху основних 

засобів. 

2. Облік оренди основних засобів в рибництві. 

 

Рекомендована література 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 

2000 року №92. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ 

2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена 

наказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994 

року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/. 

3. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку 
та Інструкції про його застосування: наказ Міністерства 
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фінансів України від 30 листопада 1999 року №291. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 
4. Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення 
форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України 

від 28 березня 2013 року №433. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

5. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій підприємств та організацій: наказ 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№291. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ 

Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року №73. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

7. Бухгалтерський облік у рибництві: Навчальний посібник. / 

Л.О.Мармуль, Ю.В.Пилипенко, Є.С.Подаков. – К.:Наукова 

думка, 2004. – 252 с. 

8. Вдовенко Н.М. Бухгалтерський облік в рибництві: 

особливості формування облікової політики / Н.М. 

Вдовенко : Навчальний посібник. – К.: ЗАТ «Дорадо», 2007. 

– 327 с. 

9. Вдовенко Н.М. Методичний посібник для викладачів з курсу 

«Бухгалтерський облік у рибництві» / Н.М.Вдовенко. – К.: 

Видавничий центр НАУ, 2005. – 180 с. 

10. Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях народного 

господарства / [Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук 

М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б.] : Підручник. – Рівне: 

НУВГП, 2006. – 454 с. 

11. Нормативные документы, пособия, рекомендации по 

финансово-экономической и бухгалтерской работе на 

предприятиях рыбного хозяйства Украины: Сборник 

материалов. – К.: ЦНИИЭ, 2001. – 148 с. 

Тема 3. Облік фінансів та продукції аквакультури 

1. Облік кредитів банку. 
2. Первинні документи з обліку надходження і вибуття 

продукції рибництва. 
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3. Методики обліку готової продукції аквакультури, племінних 
та репродуктивних риб. 

 

Рекомендована література 

1. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті: постанова Національного 

банку України від 21 січня 2004 року №22. [Електронний 

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

2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена 

наказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994 

року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/. 

3. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку 
та Інструкції про його застосування: наказ Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 1999 року №291. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій підприємств та організацій: наказ 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№291. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ 
5. Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення 
форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України 

від 28 березня 2013 року №433. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

6. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті: постанова Національного 

банку України від 21 січня 2004 року №22. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 
7. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України 
та за кордон: постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 

1999 №663. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rainman.kiev.ua/. 

8. Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах 
України та за кордон: наказ Міністерства фінансів України від 13 

березня 1998 №59. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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http://zakon1.rada.gov.ua/. 

9. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість»: наказ Міністерства фінансів 

України від 8 жовтня 1999 року №20. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu10/. 

10. Бухгалтерський облік у рибництві: Навчальний посібник. / 

Л.О.Мармуль, Ю.В.Пилипенко, Є.С.Подаков. – К.:Наукова 

думка, 2004. – 252 с. 

11. Вдовенко Н.М. Бухгалтерський облік в рибництві: 

особливості формування облікової політики / Н.М. 

Вдовенко : Навчальний посібник. – К.: ЗАТ «Дорадо», 2007. 

– 327 с. 

12. Вдовенко Н.М. Методичний посібник для викладачів з курсу 

«Бухгалтерський облік у рибництві» / Н.М.Вдовенко. – К.: 

Видавничий центр НАУ, 2005. – 180 с. 

13. Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях народного 

господарства / [Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук 

М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б.] : Підручник. – Рівне: 

НУВГП, 2006. – 454 с. 

 

Тема 4. Облік заробітної плати і собівартості продукції 
аквакультури 

1. Порядок обліку створення й використання резерву на 
забезпечення оплати відпусток працівникам рибоводного 

господарства та виплат премій за виконання плану вирощування 

товарної риби і рибо посадкового матеріалу. 

2. Первинні документи для оформлення використання робочого 
часу та виробітку працівників у різних підрозділах рибоводного 

господарства. 

3. Методика і техніки складання розрахунково-платіжної 
відомості. 

4. Методика калькулювання собівартості основних видів рибної 
продукції та доведення планової собівартості до фактичної, 

складаючи калькуляції. 

 

Рекомендована література 
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1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: кодекс 

від 02 грудня 2010 року №2755- VI / Верховна рада України. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

2. Кодекс законів про працю: Закон від 10 грудня 1971 року 

№322-VIII (322а-08) // Відомості Верховної Ради України. – 

1971. - Додаток №50. - с. 375. 

3. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 року 

№504/96-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/. 

4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування: Закон України від 08 

липня 2010 року №2464-VI. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

5. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року 

№108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - 

№17. - ст. 121. 

6. Інструкція по інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена 

наказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994 

року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/. 

7. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку 
та Інструкції про його застосування: наказ Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 1999 року №291. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 

8. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій підприємств та організацій: наказ 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№291. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: 

наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 

року №246. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 
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10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31 

грудня 1999 року №318. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.nau.ua/ 

11. Методичні рекомендації з планування й обліку калькуляції 
собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств: наказ Мінагрополітики 

України від 18 травня 2001 року // Бухгалетрія у сільському 

господарстві. – 2001. - №18. – с. 41-42. 

12. Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення 
форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України 

від 28 березня 2013 року №433. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ 

Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року №73. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

14. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для 

розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням: постанова Кабінету Міністрів України 

від 26 вересня 2001 року №1266. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1266-

2001-%EF. 

15. Бухгалтерський облік у рибництві: Навчальний посібник. / 

Л.О.Мармуль, Ю.В.Пилипенко, Є.С.Подаков. – К.:Наукова 

думка, 2004. – 252 с. 

16. Вдовенко Н.М. Бухгалтерський облік в рибництві: 

особливості формування облікової політики / Н.М. 

Вдовенко : Навчальний посібник. – К.: ЗАТ «Дорадо», 2007. 

– 327 с. 

17. Вдовенко Н.М. Методичний посібник для викладачів з курсу 

«Бухгалтерський облік у рибництві» / Н.М.Вдовенко. – К.: 

Видавничий центр НАУ, 2005. – 180 с. 

18. Горецька Н.Г. Облік і аналіз діяльності на підприємствах 

рибного господарства України із застосуванням 

національних стандартів // Нормативні документи, 

посібники, рекомендації з фінансово-економічної і 
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бухгалтерської роботи на підприємствах рибного 

господарства України. – Київ: ЦНДІЕ, 2001. – с. 67-147. 

19. Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях народного 

господарства / [Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук 

М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б.] : Підручник. – Рівне: 

НУВГП, 2006. – 454 с. 

 

Тема 5. Облік реалізації продукції аквакультури і 
отримання коштів 

1. Структура і техніка складання Звіту про фінансові 
результати. 

 

Рекомендована література 

1. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку 
та Інструкції про його застосування: наказ Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 1999 року №291. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ 

2. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 

господарських операцій підприємств та організацій: наказ 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№291. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/ 

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: 

наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 

року №290. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31 

грудня 1999 року №318. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.nau.ua/ 
5. Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення 
форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України 

від 28 березня 2013 року №433. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ 

Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року №73. 
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[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

7. Бухгалтерський облік у рибництві: Навчальний посібник. / 

Л.О.Мармуль, Ю.В.Пилипенко, Є.С.Подаков. – К.:Наукова 

думка, 2004. – 252 с. 

8. Вдовенко Н.М. Бухгалтерський облік в рибництві: 

особливості формування облікової політики / Н.М. 

Вдовенко : Навчальний посібник. – К.: ЗАТ «Дорадо», 2007. 

– 327 с. 

9. Вдовенко Н.М. Методичний посібник для викладачів з курсу 

«Бухгалтерський облік у рибництві» / Н.М.Вдовенко. – К.: 

Видавничий центр НАУ, 2005. – 180 с. 

10. Вдовенко Н.М. Основи формування та обліку фінансових 

результатів діяльності ставових господарств у перехідній 

економіці України: Навч. посібник. – К.: «МП Леся», 2003. – 

284 с. 

11. Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях народного 

господарства / [Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук 

М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б.] : Підручник. – Рівне: 

НУВГП, 2006. – 454 с. 

 

4. Оформлення звіту про самостійну роботу 
 

Підсумком самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання над вивченням дисципліни «Економіка рибогосподарської 

галузі 1» є складання конспекту за питаннями, вказаними у 

тематиці самостійної роботи. Загальний обсяг конспекту 

визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. самостійної 

роботи. 

Конспект оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, 

праве — 10 мм. Конспект може бути рукописним або друкованим і 

виконується українською мовою. 

Перевірка конспекту з самостійної роботи відбувається у 

терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем. 

Підсумком самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання є виконання контрольної роботи. Контрольна робота для 

студентів заочної форми навчання передбачає виконання двох 
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теоретичних  та одного практичного завдання, які охоплюють весь 

курс дисципліни.  

Контрольна робота виконується згідно варіанту, оформлюється 

письмово і здається на перевірку на кафедру обліку і аудиту. Під 

час сесії студенти обов’язково захищають свої письмові звіти у ході 

співбесіди з викладачем. 

 

5. Рекомендована література 

 

Базова література 

1. Вдовенко Н.М. Бухгалтерський облік в рибництві: особливості 

формування облікової політики / Н.М. Вдовенко : Навчальний 

посібник. – К.: ЗАТ «Дорадо», 2007. – 327 с. 

2. Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях народного 

господарства / [Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., 

Нагавичко І.П., Немкович О.Б.] : Підручник. – Рівне: НУВГП, 

2006. – 454 с. 

3. Шевчук Л.І. Теорія бухгалтерського обліку / [Шевчук Л.І., 

Погребняк Н.Д., Зінкевич О.В.]. - Рівне: РДТУ, 2001. – 314 с. 

 

Допоміжна література 

1. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: кодекс від 02 

грудня 2010 року №2755- VI / Верховна рада України. [Електронний 

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

2. Кодекс законів про працю: Закон від 10 грудня 1971 року №322-

VIII (322а-08) // Відомості Верховної Ради України. – 1971. - 

Додаток №50. - с. 375. 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 

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

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 
4. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 року №504/96-

ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 

5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування: Закон України від 08 липня 

2010 року №2464-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

6. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року 

№108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - 

№17. - ст. 121. 
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7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій 

підприємств та організацій: наказ Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 1999 року №291. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 

8. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті: постанова Національного банку 

України від 21 січня 2004 року №22. [Електронний ресурс] – 

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

9. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та 

Інструкції про його застосування: наказ Міністерства фінансів 

України від 30 листопада 1999 року №291. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 
10. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та 
за кордон: постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 

№663. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.rainman.kiev.ua/. 

11. Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах 
України та за кордон: наказ Міністерства фінансів України від 13 

березня 1998 №59. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

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

12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і 

документів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства 

фінансів України №69 від 11.08.1994 року. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 

13. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2000 року №356. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 

14. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/. 

15. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку :підруч.[для студ. 

вузів спец. 7.050106 «Облік і аудит»]. / Ф.Ф. Бутинець. – 

Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с. 

16. Бухгалтерський облік у галузях економіки: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / [В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, 

В.М. Базась] ;за ред. проф. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. – К.: 

МАУП, 2005. – 968 с. 
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17. Вдовенко Н.М. Методичний посібник для викладачів з курсу 

«Бухгалтерський облік у рибництві» / Н.М.Вдовенко. – К.: 

Видавничий центр НАУ, 2005. – 180 с. 

18. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та 

національними стандартами: навч. посіб. / І.В. Жолнер. – 

К.:Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 

19. Бухгалтерський облік: навч.-метод. для самост. вивч. дисцип. / 

[Кужельний М.В., Коцупатрий М.М., Кірданов М.Г., Лежненко 

Л.І., Примаченко О.Л.].– К.: КНЕУ, 2005. – 217 с. 

20. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник / 

О.В.Лишиленко.– К.:Центр учбової літератури, 2011. – 670 с. 

21. Облік у галузях економіки : навч. посіб./[Максимова В.Ф., 

Кузіна З.В., Стиренко Л.М., Степова Т.Г.]; за ред. Максімової 

В.Ф. – К.:Центр учбової літератури, 2010. – 496 с. 
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