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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 

1» розроблена на підставі освітньо-професійної програми «Об-

лік і оподаткування», тимчасового стандарту вищої освіти та на-

вчального плану підготовки фахівців за першим (бакалаврсь-

ким) рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподатку-

вання», затвердженими «23» березня 2016 року. Вивченню дис-

ципліни передує отримання компетентностей з таких дисциплін, 

як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Організація пер-

винного обліку», «Вступ до фаху «Облік і оподаткування». 

Знання та навички з «Фінансовий облік 1» допоможуть оволоді-

ти компетентностями з «Фінансовий облік 2», «Облік і звітність 

в оподаткуванні», «Звітність підприємств», «Аудит», «Держав-

ний фінансовий контроль», знадобляться під час, проходження 

аналітичної практики, допоможуть успішно скласти комплекс-

ний державний іспит за фахом, написати та захистити бакалавр-

ську роботу. 

Анотація 

Дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності становлять 

основну інформаційну базу для прийняття рішень керівництвом 

та забезпечення всіх членів суспільства достовірною, своєчас-

ною та корисною інформацією про господарську діяльність під-

приємства. Дисципліна «Фінансовий облік 1» включає питання 

оцінки та обліку активів підприємства. 

Викладання навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» за-

безпечить такі результати навчання: 

усвідомлювати сутність об’єктів обліку (активів підприємст-

ва) та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 

володіти методичним інструментарієм обліку активів підпри-

ємств; 

демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 

обліку активів підприємств, установ та організацій різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та ви-

дів економічної діяльності. 
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Ключові слова: національні Положення (стандарти) бухгал-

терського обліку, бухгалтерський облік, фінансова звітність, ак-

тив, оборотні активи, необоротні активи. 

 

Abstract 

 

Accounting and financial statements data is core information base 

for decision making by management and providing society with reli-

able, relevant and useful information about business’s activities. 

“Financial accounting 1” discipline covers questions of enterprise 

assets evaluation and accounting. 

The following learning outcomes will be provided by teaching of 

the discipline “Financial accounting 1”: 

understand accounting entities body (assets) and their role in eco-

nomic activity; 

possess the methodic base for business assets accounting; 

understand specifics accounting implementation for assets of en-

terprises, institutions and organizations with different forms of own-

ership, organizational legal forms and business nature. 

 

Key words: national financial reporting standards, accounting, 

financial statements, assets, current assets, non-current assets. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеці-

альність, спеціалі-

зація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 6 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Спеціальність  071 

«Облік і оподатку-

вання» 
Модулів – 2 

Рік підготовки 

Змістових модулів 

– 2 

Спеціалізація 

- 

2-й 2-й 

Індивідуальне нау-

ково-дослідне за-

вдання (ІНДЗ) -  

Семестр 

4-й 4-й 

Загальна кількість 

годин - 180 

Лекції 

32 год. 2 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання – 3,3 

самостійна робота 

студента -6,2 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

30 год. 14 год. 

Самостійна робота 

118 год. 164 год. 

Форма контролю: екзамен 
 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостій-

ної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 62/118 

для заочної форми навчання – 16/164 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Фінансовий облік 1» є засвоєння знань з 

ведення обліку активів підприємства. 

Завдання дисципліни «Фінансовий облік 1» полягають у: 

− систематизації знань загальної теорії бухгалтерського об-

ліку; 

− отриманні навичок з оцінки активів підприємства; 

− формуванні вмінь з обліку за групами активів. 
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Предмет навчальної дисципліни – активи підприємства. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

– нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінан-

сової звітності в Україні; 

– загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні; 

– порядок визнання, оцінки та відображення у обліку акти-

вів.  

розуміти основи методики бухгалтерського обліку активів 

підприємств. 

Студенти також повинні вміти: 

– застосовувати критерії визнання активів підприємства; 

– визначати оцінку активів підприємства; 

– відображати господарські операції з активами на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Облік оборотних активів підприємства 
 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Суб’єкти і об’єкти регулювання бухгалтерського обліку і фі-

нансової звітності в Україні. Загальні засади організації обліку 

на підприємстві. Склад та елементи фінансової звітності. Якісні 

характеристики, принципи підготовки фінансової звітності. 
Тема 2. Облік грошових коштів 

Визначення та склад грошових коштів та їх еквівалентів. По-

рядок документального оформлення касових операцій. Облік 

касових операцій. Порядок обліку операцій на рахунках в уста-

новах банків. Облік інших грошових коштів. 

Тема 3. Облік поточних фінансових інвестицій 
Визначення, класифікація та оцінка поточних фінансових ін-

вестицій за П(С)БО 12. Облік операцій з поточними фінансови-

ми інвестиціями. Переоцінка на дату балансу. 
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Тема 4. Облік дебіторської заборгованості 

Визначення, класифікація та оцінка дебіторської заборговано-

сті у обліку за П(С)БО 10. Первинний облік операцій з дебітора-

ми. Облік поточної дебіторської заборгованості (векселів одер-

жаних; за товари, роботи, послуги; за розрахунками). Оцінка на 

дату балансу. 

Тема 5. Облік виробничих запасів 

Визначення, класифікація та оцінка запасів у обліку за 

П(С)БО 9. Методи визначення собівартості запасів. Первинний 

облік запасів. Аналітичний облік запасів. Синтетичний облік 

операцій з запасами. Переоцінка запасів. 

Тема 6. Облік витрат виробництва 

Визначення та оцінка витрат на виробництво. Класифікація 

витрат за видами діяльності, функціями, економічними елемен-

тами за П(С)БО 16. Облік прямих матеріальних витрат. Облік 

прямих витрат на оплату праці. Облік інших прямих витрат. Об-

лік загальновиробничих витрат.  

 
Змістовий модуль 2. Облік необоротних активів  

підприємства 
 

Тема 7. Облік основних засобів 

Визначення, класифікація та оцінка основних засобів за 

П(С)БО 7. Первинний та аналітичний облік основних засобів. 

Методи нарахування амортизації по основних засобах. Наступні 

витрати по основних засобах. Синтетичний облік операцій з ос-

новними засобами. Переоцінка основних засобів. 

Тема 8. Облік нематеріальних активів 
Визначення, оцінка та класифікація нематеріальних активів за 

П(С)БО 8. Знос нематеріальних активів. Облік нематеріальних 

активів. 

Тема 9. Облік довгострокових фінансових інвестицій 
Визначення та класифікація довгострокових фінансових інве-

стицій. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Облік 

довгострокових інвестицій. Оцінка на дату балансу. 
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Тема 10. Облік інших необоротних активів 

Визначення, оцінка та класифікація інших необоротних акти-

вів. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік 

інших необоротних активів. 

 

Модуль 2 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

 
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 

інд.роб. 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Облік оборотних активів підприємства 

Тема 1. Основи побудови 

фінансового обліку 

2 - 10  12 

Тема 2. Облік грошових 

коштів 

4 4 10  18 

Тема 3. Облік поточних 

фінансових інвестицій 

2 2 10  14 

Тема 4. Облік дебіторсь-

кої заборгованості 

4 4 10  18 

Тема 5. Облік виробни-

чих запасів 

4 4 10  18 

Тема 6. Облік витрат ви-

робництва 

4 4 10  18 

Усього 20 18 60  98 

Змістовий модуль 2. Облік необоротних активів підприємства 

Тема 7. Облік основних 

засобів 

4 4 20  28 

Тема 8. Облік нематеріа-

льних активів  

2 2 14  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

1 2 3 4 5 6 

Тема 9. Облік довгостро-

кових фінансових інвес-

тицій 

4 4 10  18 

Тема 10. Облік інших не-

оборотних активів 

2 2 14  18 

Усього  12 12 58 - 82 

Разом 32 30 118 - 180 

 

 

4.2. Заочна форма навчання 
Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 

інд.роб. 

разом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Облік оборотних активів підприємства 

Тема 1. Основи побудови 

фінансового обліку 

0,5 - 10  10,5 

Тема 2. Облік грошових 

коштів 

0,5 2 20  22,5 

Тема 3. Облік поточних 

фінансових інвестицій 

- 1 20  21 

Тема 4. Облік дебіторсь-

кої заборгованості 

0,5 1 20  21,5 

Тема 5. Облік виробни-

чих запасів 

- 2 10  12 

Тема 6. Облік витрат ви-

робництва 

- 2 10  12 

Усього 1,5 8 90  99,5 

Змістовий модуль 2. Облік необоротних активів підприємства 

Тема 7. Облік основних 

засобів 

0,5 2 20  22,5 

Тема 8. Облік нематеріа-

льних активів  

- 2 20  22 
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1 2 3 4 5 6 

Тема 9. Облік довгостро-

кових фінансових інвес-

тицій 

- 1 20  21 

Тема 10. Облік інших не-

оборотних активів 

- 1 14  15 

Усього  0,5 6 74  80,5 

Разом 2 14 164 - 180 
 

5. Теми та зміст практичних занять 
Тема Зміст Форма 

контролю 

Год. 

д з 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Облік оборотних активів підприємства 

Тема 2. Облік 

грошових ко-

штів 

Облік касових операцій. Облік 

операцій на рахунках в уста-

новах банків. Облік інших 

грошових коштів*. Складання 

первинних документів та об-

лікових регістрів* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 

Тема 3. Облік 

поточних фі-

нансових інве-

стицій 

Облік операцій з поточними 

фінансовими інвестиціями 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 1 

Тема 4. Облік 

дебіторської 

заборгованості 

Облік поточної дебіторської 

заборгованості (за продукцію; 

з підзвітними особами, за ін-

шими розрахунками). Розра-

хунок резерву сумнівних бор-

гів. Складання первинних до-

кументів та облікових регіст-

рів* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 1 

Тема 5. Облік 

виробничих 

запасів 

Визначення первісної вартос-

ті. Оцінка собівартості вибут-

тя запасів. Облік запасів. 

Складання первинних доку-

ментів та облікових регістрів* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 
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1 2 3 4 5 

Тема 6. Облік 

витрат вироб-

ництва 

Визначення та оцінка витрат 

на виробництво. Облік прямих 

матеріальних витрат. Облік 

прямих витрат на оплату пра-

ці. Облік інших прямих ви-

трат. Облік загальновиробни-

чих витрат. Складання обліко-

вих регістрів* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 

Усього   22 8 
 

Змістовий модуль 2. Облік необоротних активів підприємства 

Тема 7. Облік 

основних за-

собів 

Визначення первісної вартості 

основних засобів. Нарахування 

амортизації по основних засо-

бах за різними методами. Син-

тетичний облік операцій з ос-

новними засобами. Складання 

первинних документів та облі-

кових регістрів* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 

Тема 8. Облік 

нематеріаль-

них активів  

Визначення первісної вартості 

нематеріальних активів. Знос 

нематеріальних активів. Облік 

нематеріальних активів. Скла-

дання первинних документів та 

облікових регістрів* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 2 

Тема 9. Облік 

довгостроко-

вих фінансо-

вих інвести-

цій 

Оцінка довгострокових фінан-

сових інвестицій. Облік довго-

строкових інвестицій. Оцінка 

на дату балансу* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 1 

Тема 10. Об-

лік інших 

необоротних 

активів 

Визначення первісної вартості 

інших необоротних активів. 

Знос інших матеріальних акти-

вів. Облік інших необоротних 

матеріальних активів* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 1 

Усього   8 6 

Разом    30 14 
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*Питання, винесені на самостійне опрацювання для студентів за-

очної форми навчання 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для денної форми навчан-

ня: 

підготовка до аудиторних занять –    30 год.; 

підготовка до контрольних заходів – 30  год. 

опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних за-

няттях                                                         58 год. 

ІНДЗ              

Усього                                                   118 год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відпові-

дного матеріалу перевіряється під час поточного та підсумково-

го контролю знань. 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 денної форми навчання, які не розглядаються на лекціях 
№ 

те-

ми 

Назва теми Зміст питання Год. 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основи по-

будови фінансового 

обліку 

Впровадження НПСБО в Україні. 

Плани рахунків бухгалтерського 

обліку для підприємств, установ і 

організацій, що застосовуються в 

Україні. Облікова політика підп-

риємства 

5 

2 Тема 2. Облік гро-

шових коштів 

П(С)БО 21 «Вплив змін валют-

них курсів». Облік валютних ко-

штів та курсових різниць 

5 

 

3 Тема 3. Облік по-

точних фінансових 

інвестицій 

П(С)БО 12 «Фінансові інвести-

ції». Еквіваленти грошових кош-

тів. Переоцінка на дату балансу 

5 

5 Тема 4. Облік дебі-

торської заборго-

ваності 

П(С)БО 10 «Дебіторська забор-

гованість. Облік розрахунків з 

іншими дебіторами 

5 
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1 2 3 4 

5 Тема 5. Облік ви-

робничих запасів 

П(С)БО 9 «Запаси». Оцінка запа-

сів на дату балансу. Особливості 

обліку товарів. Інвентаризація 

запасів 

5 

6 Тема 6. Облік ви-

трат виробництва 

Визначення собівартості незаве-

ршеного виробництва та готової 

продукції. Облік витрат майбут-

ніх періодів 

5 

7 Тема 7. Облік ос-

новних засобів 

П(С)БО 7 «Основні засоби». Об-

лік ремонтів та модернізації ос-

новних засобів. Інвентаризація 

основних засобів 

5 

8 Тема 8. Облік не-

матеріальних акти-

вів 

П(С)БО 8 «Нематеріальні акти-

ви». Переоцінка нематеріальних 

активів  

8 

9 Тема 9. Облік дов-

гострокових фінан-

сових інвестицій 

Застосування методу участі у ка-

піталі для оцінки довгострокових 

фінансових інвестицій 

5 

10 Тема 10. Облік ін-

ших необоротних 

активів  

П(С)БО 17 «Податок на прибу-

ток». Облік відстрочених подат-

кових активів. П(С)БО 14 «Орен-

да». Розрахунок теперішньої вар-

тості. Облік фінансової оренди та 

іншої довгострокової заборгова-

ності 

10 

 Разом  58 

 

7. Індивідуальна робота (ІНДЗ) – 

8. Методи навчання 

У процесі навчання використовуються оглядові та проблемні 

лекції. Під час лекційного курсу застосовується мультимедійна 

презентація (із застосуванням PowerPoint), роздатковий матері-

ал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних 

заняттях вирішуються ситуаційні завдання. 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

Поточний контроль знань студентів з дисципліни проводить-

ся у формі письмового або комп’ютерного тестування (30 тестів 

закритої форми з однією правильною відповіддю з 5 можливих) 

з кожної теми. Під час проведення комп’ютерного тестування 

кількість тестів та порядок їх оцінювання визначається відпові-

дно до Положення про семестровий поточний та підсумковий 

контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт 

НУВГП). Загальна база тестів становить 600 одиниць (100 тестів 

на 1 кредит). 

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні си-

туацій та виконання завдань.  

Підсумковий контроль знань – екзамен відбувається відпові-

дно до Положення про семестровий поточний та підсумковий 

контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт 

НУВГП).   

Структура екзаменаційного білету: 

теоретична частина – 30 тестів закритої форми з однією пра-

вильною відповіддю, які за змістом охоплюють усю програму 

навчальної дисципліни; 

практична частина – завдання (оцінка активів та відображен-

ня господарських операцій з активами у бухгалтерському облі-

ку). 

 

10. Критерії та шкала оцінювання  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-

тності студента при оцінюванні результатів поточного та підсу-

мкового контролів з навчальної дисципліни «Фінансовий облік 

1», є: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою  навчальної дисципліни; 

− глибина і характер знань навчального матеріалу за зміс-

том навчальної дисципліни, що міститься в основних та додат-

кових рекомендованих літературних джерелах; 

− вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взає-

мозв’язку і розвитку; 
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− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, ла-

конічність, логічність, послідовність тощо); 

− вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

− вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 

100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, 

що виконуються на практичних, результати самостійної роботи 

студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на за-

вдання, із заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помил-

ки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві поми-

лки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання студентів денної форми навчання 

Модуль 1: 

поточний контроль 

М
о

д
у

л
ь 

2
: 

ІН
Д

З
 

Е
к

за
м

ен
 

С
у

м
а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

- 
0-

40 
0-100 

0-40 0-20 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т

9 

Т10 

0-4 0-6 0-5 0-7 0-8 0-5 0-5 0-7 0-6 0-7 

З них: 
Теор  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практ - 2 2 4 4 2 2 4 2 4 

СРС 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
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У екзаменаційній відомості результати навчання проставля-

ються за двома шкалами (табл. 2). Позитивні оцінки виставля-

ються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни 

і набрали за результатами поточного та підсумкового контролів 

не менше 60 балів. 

Таблиця 2 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
90-100 “відмінно” 

82-89 “добре” 

74-81 

64-73 “задовільно” 

60-63 

35-59 “незадовільно” з можливістю повторного складання 

1-34 “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом 

 
 

11. Методичне забезпечення 

Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. Методичні вказівки до 

практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисциплі-

ни «Фінансовий облік 1» для студентів спеціальності 071 “Облік 

і оподаткування” денної та заочної форм навчання. - Рівне: 

НУВГП, 2018.  

 

12. Рекомендована література 

12.1. Базова література 

1. Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. Фінансовий облік. Час-

тина 1 : Навч. посібник. / Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. — 

К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 274 c. 

2. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б.. Кисла В.І. Бухга-

лтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навч.-

практ.посібник. – Київ, ЦУЛ, 2010. – 536 с. 

12.2. Додаткова література 

3. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук 

В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу на 

прикладі підприємств торгівлі: Навчальний посібник. – К.: ВД 
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„Професіонал”, 2004. – 480 с. 

4. Лишеленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч-

ник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 528 с. 

5. Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік 

І: Навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2016. / [Електронний ресурс]. - Ре-

жим доступу: http://fin-lib.com/finansovo-ekonomicheskie-

distsipliny/buhgalterskij-uchet/finansovyj-uchet/finansovii-oblik-

i/index.html 

6. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-

ність”/[Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14 

7. Закон України “Про електронні документи й електронний до-

кументообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV/[Електронний ресурс]  

// Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ 

T030851.html 

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

державне соціальне страхування : Закон України від 08 липня 

2010 року № 2464-VI. 

9.  Податковий кодекс України : кодекс вiд 02 грудня 2010 

року № 2755-VI. 

10.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського облі-

ку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Затв. Міністерст-

вом фінансів України від 7.02.2013 р. № 73 / [Електронний ре-

сурс] //Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 

11.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 24 квітня 2000 

року №92 / [Електронний ресурс] //Режим доступу: www.mimfin. 

gov.ua 

12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нема-

теріальні активи» : наказ Міністерства фінансів України від 18 

жовтня 1999 року №242 / [Електронний ресурс] // Режим досту-

пу: www.mimfin. gov.ua 

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

: наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року 
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№242 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. 

gov.ua 

14.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебі-

торська заборгованість» : наказ Міністерства фінансів України 

від 8 жовтня 1999 року №237 /[Електронний ресурс] // Режим 

доступу: www.mimfin. gov.ua 

15.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зо-

бов’язання» : наказ Міністерства фінансів України від 31 січня 

2000 року №20 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.mimfin. gov.ua 

16.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінан-

сові інвестиції» : наказ Міністерства фінансів України від 26 

квітня 2000 року №91 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.mimfin. gov.ua 

17.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Орен-

да» : наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 ро-

ку №181 /[Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. 

gov.ua 

18.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохо-

ди» : наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 

року №290 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.mimfin. gov.ua 

19.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витра-

ти» : наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 

року №318 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.mimfin. gov.ua 

20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Пода-

ток на прибуток» : наказ Міністерства фінансів України від 28 

грудня 2000 року №353 / [Електронний ресурс] // Режим досту-

пу: www.mimfin. gov.ua 

21.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінан-

совий звіт суб’єкта малого підприємництва» : наказ Міністерст-

ва фінансів України від 25 лютого 2000 року / [Електронний ре-

сурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 
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22.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Не-

оборотні активи, утримувані для продажу, та припинена діяль-

ність» : наказ Міністерства фінансів України від 07 листопада 

2003 року №617 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.mimfin. gov.ua 

23.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Змен-

шення корисності активів» : наказ Міністерства фінансів Украї-

ни від 24 грудня 2004 року №817 / [Електронний ресурс] // Ре-

жим доступу: www.mimfin. gov.ua 

24.  Положення про ведення касових операцій у національ-

ній валюті України : постанова Правління НБУ від 15 грудня 

2004 року №637 зі змінами і доповненнями. / [Електронний ре-

сурс] // Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05 

25.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій. Затв. Міністерством фі-

нансів України від 30.11.99 р., №291. 

26.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтер-

ського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій. Затв. Міністерством фінансів України від 30.11.99 р., 

№291 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

27.  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. 

Затв. наказом Мінфіну України від 02.09.2014 №879 із зм. 

/[Електронний ресурс]//Режим доступу:zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/z1365-14 

28. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгал-

терського обліку, затв. наказом Мінфіну України від 29 грудня 

2000 р. N 356 /[Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF00062.html 

29. Положення про документальне забезпечення записів у бух-

галтерському обліку, затв. наказом Мінфіну України від 24 тра-
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