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ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Державний фінан-

совий контроль» розроблена на підставі освітньо-професійної 

програми «Облік і оподаткування», тимчасового стандарту ви-

щої освіти та навчального плану підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», затвердженими «23» березня 2016 року. Ви-

вченню дисципліни передує отримання компетентностей з таких 

дисциплін, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія) «Фінан-

совий облік 1,2», «Облік і звітність в оподаткуванні». Знання та 

навички з «Державний фінансовий контроль» допоможуть ово-

лодіти компетентностями з «Аудит», «Облікова політика», зна-

добляться під час, проходження аналітичної практики, допомо-

жуть успішно скласти комплексний державний іспит за фахом, 

написати та захистити бакалаврську роботу. 

Анотація 

Державний фінансовий контроль є однією з найважливіших 

функцій управління державними фінансовими ресурсами. Від 

організації цілісної системи державного фінансового контролю 

залежить ефективність здійснення державної фінансової політи-

ки. Дисципліна «Державний фінансовий контроль» включає пи-

тання теорії і практики державного фінансового контролю. 

Вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» пе-

редбачає набуття спеціальних компетентностей: 

здатності здійснювати контроль господарської діяльності як 

функції управління підприємством з метою забезпечення його 

ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, вико-

нання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандар-

тів, підвищення відповідальності.  

здатності здійснювати контроль дотримання нормативних ак-

тів з методології бухгалтерського обліку та системи оподатку-

вання, збереження і ефективного використання ресурсів. 

Викладання навчальної дисципліни «Державний фінансовий» 

забезпечить такі результати навчання: 
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усвідомлювати сутність об’єктів контролю, аудиту, оподат-

кування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

володіти методичним інструментарієм контролю господарсь-

кої діяльності підприємств. 

демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 

контролю діяльності підприємств, установ та організацій різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання 

та видів економічної діяльності. 

Ключові слова: державний фінансовий контроль, фінансова 

звітність, зовнішній контроль, внутрішній контроль, Міжнародні 

стандарти контролю державних фінансів, державний фінансовий 

аудит, інспектування. 

 

Abstract 

State financial control is one of the most important state financial 

resources management functions. State financial policy implementa-

tion efficiency depends on integral state financial control system or-

ganization. “State financial control” discipline covers questions of 

State financial control theory and practice. 

Learning "State financial control" discipline means mastering the 

following special skills: 

controlling business activities as enterprise management function 

for its effective operation, trading results evaluation, plan delivery, 

detection of violations and enforcement, increasing responsibility; 

controlling accounting, tax, and resources efficiency regulations 

following. 

The following learning outcomes will be provided by teaching of 

the discipline “State financial control”: 

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

nomic activity; 

possess the methodic base for enterprises control; 

understand specifics implementation for control of enterprises, in-

stitutions and organizations with different forms of ownership, or-

ganizational legal forms and business nature. 
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Key words: state financial control, external control, internal con-

trol, standards INTOSAI, state financial audit, inspection. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеці-

альність, спеціалі-

зація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів – 5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

вибіркова 

Спеціальність 071 

«Облік і оподатку-

вання» 
Модулів – 2 

Рік підготовки 

(скорочені плани навчання) 

Змістових моду-

лів – 2 

Спеціалізація 

- 

1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання (ІНДЗ) -  

Семестр 

2-й 2-й 

Загальна кіль-

кість годин - 150 

Лекції 

28 год. 2 год. 

Тижневих годин 

для денної фор-

ми навчання – 

2,6 

самостійна робо-

та студента – 4,9 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

24 год. 12 год. 

Самостійна робота 

98 год. 136 год. 

Форма контролю: залік 

 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостій-

ної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 52/98 

для заочної форми навчання – 14/136 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни „Державний фінансовий контроль” – фор-

мування системи знань про сутність і зміст державного фінансо-

вого контролю, ознайомлення з теоретичними основами і оволо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

діння практичними навичками організації та проведення держа-

вного фінансового контролю. 

Завдання дисципліни „Державний фінансовий контроль”: 

вивчення основних понять державного фінансового контролю; 

набуття практичних навичок проведення контрольних дій; фор-

мування вмінь розв’язання конкретних ситуацій щодо контролю 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Предмет дисципліни: фінансово-господарська діяльність 

суб’єктів господарювання. 

Вивчивши дисципліну „Державний фінансовий контроль” 

студенти повинні  

знати: 

• основи організації державного фінансового контролю; 

• права, обов’язки і відповідальність контролера та посадо-

вих осіб, діяльність яких перевіряється; 

• особливості застосування методичних прийомів контролю; 

• основні нормативні акти, дотримання яких перевіряється 

під час контрольних дій. 

 

вміти: 

• планувати роботу контролера; 

• використовувати моделювання організації контролю при 

підготовці та його здійсненні; 

• виявити порушення, недоліки, зловживання з допомогою 

методичних прийомів контролю; 

• оформлювати результати контрольних дій: інвентариза-

ційні описи, співставні відомості, акти, доповідні записки; 

• розроблювати рекомендації по усуненню встановлених по-

рушень і недоліків. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 
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Змістовий модуль 1. Теорія та організація державного фі-
нансового контролю 

Тема 1. Предмет і метод державного фінансового контро-

лю 

Контроль як самостійна функція управління. Предмет конт-

ролю. Об’єкти контролю. Метод контролю. Форми і види дер-

жавного фінансового контролю. Суб’єкти державного фінансо-

вого контролю. Права і обов’язки суб’єктів контролю. Відпові-

дальність за порушення законодавства 

 

Тема 2. Організація державного фінансового контролю 

Зміст і стадії контрольного процесу. Організація і планування 

контрольного процесу. Застосування моделювання організації 

контролю 

 

Тема 3. Контроль грошових коштів та розрахунків 

Завдання , джерела і нормативні акти контролю. Послідов-

ність здійснення контрольних дій. Порядок інвентаризації касо-

вої готівки. Перевірка касових операцій. Контроль руху грошо-

вих коштів на рахунках у банку. Контроль розрахунків з підзвіт-

ними особами. Контроль розрахунків з бюджетом. Контроль ро-

зрахунків з покупцями. Контроль розрахунків з постачальника-

ми, різними дебіторами і кредиторами. Контроль розрахунків з 

працівниками по оплаті праці та інших виплатах 

 

Тема 4. Контроль операцій із запасами 

Завдання, нормативні акти і джерела контролю. Контроль ма-

теріально-технічного забезпечення. Контроль оцінки запасів. 

Перевірка операцій по руху запасів 

 

Тема 5. Контроль необоротних активів 

Завдання, нормативні акти і джерела контролю. Контроль 

збереження і наявності необоротних активів. Контроль оцінки 

необоротних активів. Контроль амортизації. Контроль поліп-

шення основних засобів. Контроль операцій по руху активів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

Тема 6. Контроль доходів і витрат, фінансових результа-

тів підприємства 

Завдання, джерела і нормативні акти контролю. Контроль до-

ходів і витрат від операційної, фінансової та іншої діяльності. 

Контроль фінансових результатів. 

 
Змістовий модуль 2. Узагальнення результатів контролю 

Тема 7. Перевірка стану обліку, звітності, внутрішнього 

контролю на підприємствах, організаціях, установах 

Завдання, джерела і нормативні акти перевірки обліку і звіт-

ності. Перевірка стану первинного обліку. Перевірка аналітич-

ного і синтетичного обліку. Перевірка фінансової звітності. Ор-

ганізація внутрішнього контролю 

 

Тема 8. Узагальнення матеріалів контролю і підготовка 

рішень за його результатами. 

Загальні вимоги до документів за результатами контролю. 

Довідка. Акт. Аудиторський звіт Доповідна записка. Наказ і 

лист. Організація контролю за виконанням рішень, прийнятих 

по результатах ревізії 

 

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

. 

ра-

зом  

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія та організація державного фінансово-
го контролю 

Тема 1. Предмет і метод 

державного фінансового 

контролю 

4 2 10  16 

Тема 2. Організація дер-

жавного фінансового кон-

тролю 

2 2 10  14 

Тема 3. Контроль грошо-

вих коштів та розрахунків 

4 4 10  18 

Тема 4. Контроль операцій 

із запасами 

4 4 10  18 

Тема 5. Контроль необоро-

тних активів 

4 4 10  18 

Тема 6. Контроль доходів і 

витрат, фінансових ре-

зультатів підприємства 

2 2 10  14 

Усього 20 18 60  98 

Змістовий модуль 2. Узагальнення результатів контролю 

Тема 7. Перевірка стану 

обліку, звітності, внутріш-

нього контролю на підпри-

ємствах, організаціях, 

установах 

4 2 20  26 

Тема 8. Узагальнення ма-

теріалів контролю і підго-

товка рішень за його ре-

зультатами 

4 4 18  26 

Усього  8 6 38  52 

Разом 28 24 98 - 150 

 

 

4.2. Заочна форма навчання 
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Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

лекції практ. СРС у  т.ч. 

інд.роб

. 

ра-

зом  

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теорія та організація державного фінансо-
вого контролю 

Тема 1. Предмет і метод 

державного фінансового 

контролю 

1 1 20  22 

Тема 2. Організація держа-

вного фінансового контро-

лю 

- 1 20  21 

Тема 3. Контроль грошових 

коштів та розрахунків 

- 2 20  22 

Тема 4. Контроль операцій 

із запасами 

- 1 10  11 

Тема 5. Контроль необоро-

тних активів 

- 1 10  11 

Тема 6. Контроль доходів і 

витрат, фінансових резуль-

татів підприємства 

- 2 16  18 

Усього 1 8 96  105 

Змістовий модуль 2. Узагальнення результатів контролю 

Тема 7. Перевірка стану 

обліку, звітності, внутріш-

нього контролю на підпри-

ємствах, організаціях, уста-

новах 

- 2 20  22 

Тема 8. Узагальнення мате-

ріалів контролю і підготов-

ка рішень за його результа-

тами 

1 2 20  23 

Усього  1 4 40  45 

Разом 2 12 136 - 150 
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5. Теми та зміст практичних занять 
Тема Зміст Форма 

контролю 

Год. 

д з 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Теорія та організація державного фінансового 
контролю 

Тема 1. Пред-

мет і метод 

державного 

фінансового 

контролю 

Визначення об’єктів контро-

лю. Застосування методів ко-

нтролю при перевірках госпо-

дарських операцій. 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 1 

Тема 2. Орга-

нізація держа-

вного фінансо-

вого контролю 

Застосування моделювання 

організації контролю Скла-

дання організаційних моделей 

контролю 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 1 

Тема 3. Конт-

роль грошових 

коштів та роз-

рахунків 

Інвентаризації касової готівки. 

Перевірка касових операцій. 

Контроль руху грошових ко-

штів на рахунках у банку. Ко-

нтроль розрахунків з підзвіт-

ними особами. Контроль роз-

рахунків з бюджетом*. Конт-

роль розрахунків з покупця-

ми.* Контроль розрахунків з 

постачальниками*. Контроль 

розрахунків з працівниками 

по оплаті праці та інших ви-

платах 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 

Тема 4. Конт-

роль операцій 

із запасами 

Інвентаризація запасів. Конт-

роль оцінки запасів. Перевірка 

операцій по руху запасів 

Письм. 

тесту-

вання 

4 1 

Тема 5. Конт-

роль необоро-

тних активів 

Інвентаризація необоротних 

активів. Контроль амортиза-

ції. Контроль поліпшення ос-

новних засобів*. Контроль 

операцій по руху активів 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 1 

Тема 6. Конт-

роль доходів і 

Контроль доходів і витрат від 

операційної, фінансової та 

Пись-

мове 

2 2 
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витрат, фінан-

сових резуль-

татів підпри-

ємства 

іншої діяльності. Контроль 

фінансових результатів* 

тесту-

вання 

Усього   18 8 
 

Змістовий модуль 2. Узагальнення результатів контролю 

Тема 7. Пе-

ревірка стану 

обліку, звіт-

ності, внут-

рішнього ко-

нтролю на 

підприємст-

вах, органі-

заціях, уста-

новах 

Перевірка стану первинного 

обліку. Перевірка аналітичного 

і синтетичного обліку. Перевір-

ка фінансової звітності. Органі-

зація внутрішнього контролю* 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

2 2 

Тема 8. Уза-

гальнення 

матеріалів 

контролю і 

підготовка 

рішень за йо-

го результа-

тами 

Складання документів за ре-

зультатами контролю. Довідка. 

Акт. Аудиторський звіт. 

Пись-

мове 

тесту-

вання 

4 2 

Усього   6 4 

Разом    24 12 

* 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 –    24 год.; 

підготовка до контрольних заходів – 24  год. 

опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних за-

няттях                                                         50 год. 

ІНДЗ              
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Усього                                                   98 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, які не розгля-

даються на лекціях 
№ 

тем 

Назва теми Зміст питання Год.(

д) 

Год.(

з) 
1 2 3 4  

1 Тема 1. Предмет 

і метод держав-

ного фінансово-

го контролю 

Об’єкт та предмет контролю. 

Класифікації фінансового ко-

нтролю. Основи правового 

регулювання фінансового ко-

нтролю. Історія розвитку фі-

нансового контролю. Суб’єкти 

контролю. Методи контролю 

10 20 

2 Тема 2. Органі-

зація державно-

го фінансового 

контролю 

Планування, організація і 

проведення контролю. Інфор-

маційно-технічне забезпечен-

ня фінансового контролю та 

його організація 

10 20 

 

3 Тема 3. Конт-

роль грошових 

коштів та розра-

хунків 

Контроль готівкових опера-

цій. Контроль розрахунків з 

бюджетом по податках. Конт-

роль розрахунків по Єдиному 

соціальному внеску. Контроль 

фонду оплати праці 

10 20 

4 Тема 4. Конт-

роль операцій із 

запасами 

Контроль витрат на виробни-

цтво. Контроль готової проду-

кції готової продукції 

10 10 

5 Тема 5. Конт-

роль необорот-

них активів 

Контроль основних засобів. 

Контроль нематеріальних акти-

вів. Контроль інших необорот-

них активів 

10 10 

6 Тема 6. Конт-

роль доходів і 

витрат, фінансо-

Контроль доходів підприємст-

ва. Контроль витрат підприємс-

тва. Контроль формування фі-

10 16 
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вих результатів 

підприємства 

нансових результатів. Контроль 

використання прибутку 

7 Тема 7. Перевір-

ка стану обліку, 

звітності, внут-

рішнього конт-

ролю на підпри-

ємствах, органі-

заціях, устано-

вах 

Оцінка достовірності фінансо-

вої звітності. Контроль фінан-

сової звітності. Організація 

внутрішнього контролю. Оцін-

ка внутрішнього фінансового 

контролю 

20 20 

8 Тема 8. Уза-

гальнення мате-

ріалів контролю 

і підготовка рі-

шень за його 

результатами 

Оформлення результатів конт-

ролю. Аудиторський звіт. Захо-

ди за результатами контролю 

18 20 

 Разом  98 136 

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 

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 500 одиниць (100 тестів 

на 1 кредит). 
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На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні си-

туацій та виконання завдань.  

 

Підсумковий контроль знань – залік відбувається відповідно 

до Положення про семестровий поточний та підсумковий конт-

роль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт 

НУВГП) за результатами поточного контролю. 

 

10. Критерії та шкала оцінювання  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетен-

тності студента при оцінюванні результатів поточного та підсу-

мкового контролів з навчальної дисципліни «Державний фінан-

совий контроль», 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; 

− 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; 
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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
 

С
у

м
а
 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 

- 
0-

100 

0-40 0-20 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

0-10 0-15 0-15 0-10 0-10 0-10 0-15 0-15 

З них: 
Теор  3 2 2 2 2 2 3 3 

Практ 2 3 3 3 3 3 2 2 

СРС 5 10 10 5 5 5 10 10 

У заліковій відомості результати навчання проставляються за 

двома шкалами (табл. 2). Позитивні оцінки виставляються тіль-

ки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, пе-

редбачені 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 “зараховано” 

82-89 “зараховано” 

74-81 

64-73 “зараховано” 

60-63 

35-59 “незараховано” з можливістю повторного складання 

1-34 “незараховано” з обов’язковим повторним курсом 
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11. Методичне забезпечення 

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

практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисциплі-

ни «Державний фінансовий контроль» для студентів спеціаль-

ності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм на-

вчання. - Рівне: НУВГП, 2018.  

 

12. Рекомендована література 

 

12.1. Базова література 

1. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: 

Підручн. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 440 с. 

2. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т. 

Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. 

– К.: НВП „АВТ”, 2004. – 424 с. 

3. Позняковська Н.М., Головачова Ю.В. Державний фінансо-

вий контроль: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 175 с. 

 

12.2. Додаткова література 

4. Закон України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні» від від 26.01.1993 року № 

2939-XII / [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-12 

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

ність” від 16.07.1999 р. / [Електронний ресурс] // Режим доступу:  

http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/996-14 

6. 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 

7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (кон-

тролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 

877-V [Електронний ресурс]  // Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16 
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8. Податковий кодекс України : кодекс вiд 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI. 

9. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового 

контролю на період до 2017 року, схвалена розпорядженням Ка-

бінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р. 

10. Концепція розвитку системи управління державними фінан-

сами, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03.09.2012 № 633-р. 

11. Стратегія розвитку управління державними фінансами, 

схвалена засіданням Кабінету Міністрів України 1 серпня 2013 

року (протокол засідання Кабінету Міністрів України від 

01.08.2013 № 47. 
12. Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом 
Мінфіну від 04.10.2011 р. № 1247. 
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» Затв. Міністерством 

фінансів України від 7.02.2013 р. № 73 / [Електронний ресурс] 

//Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 

14.  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 

15.  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 

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

: наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року 

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

gov.ua 

17.  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 
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18.  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 

19.  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 

20.  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 

21.  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 

22.  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 

25.  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 

26.  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 

28.  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 
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29. Положення про ведення касових операцій у національній ва-

люті в Україні: постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178 

30.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

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

нансів України від 30.11.99 р., №291. 

31.  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтер-
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