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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Профіль підготовки 

фахівця 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  заочна форма  

Кількість кредитів  –  3 

 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

 

Обов’язкова  

Модулів – 1 

Спеціальність 

 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

________ 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

5-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3,4 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітній рівень 

бакалавр 

 

Освітня програма 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

30 год. 8 

Практичні 

14 год. 4 

Самостійна робота 

46 год. 78 год. 

Вид контролю: 

залік залік 
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2. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Фінансовий облік» – здатність формувати систему 

теоретичних знань і практичних навиків з фінансового обліку господарських операцій 

активів і зобов’язань, визначати фінансові результати діяльності з урахуванням чинної 

законодавчої та нормативно-правової бази України. 

Завдання – засвоєння теоретичних і практичних основ фінансового обліку 

господарських операцій активів і зобов’язань, розрахунків з дебіторами і кредиторами, 

визначення фінансових результатів діяльності підприємства.  

Місце дисципліни «Фінансовий облік» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Економіка підприємства Фінанси підприємств 

Макроекономіка  Економічний аналіз Податкова система 

Фінанси Інформаційні системи і технології у 

фінансах  

Бюджетна система 

Гроші та кредит Фінансовий ринок 

Бухгалтерський облік 

 

В процесі вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними програмними компетентностями, передбаченими освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

СК 07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 

рішення. 

Програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»:  
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. 

 ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення. 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Облік коштів, розрахунків та інших активів 

Тема 1. Облік грошових коштів 

1. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів 

2. Облік готівкових операцій 

3. Облік коштів на рахунках у банках 

4. Облік інших коштів 

Тема 2. Облік фінансових інвестицій та операцій з векселями 

1. Економічний зміст та класифікація інвестицій 

2. Методи оцінки фінансових інвестицій  

3. Бухгалтерський облік фінансових інвестицій 

4. Бухгалтерський облік розрахунків з використанням векселів 

Тема 3. Облік розрахунків з дебіторами 

1. Економічний зміст та завдання обліку розрахункових операцій 

2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості 
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3. Облік розрахунків з покупцями та замовниками 

4. Облік розрахунків з різними дебіторами 

5. Облік резерву сумнівних боргів 

 Змістовий модуль 2. Облік запасів 

Тема 4. Облік виробничих запасів та МШП  

1. Економічний зміст запасів, їх класифікація та завдання обліку 

2. Методи оцінки запасів 

3. Облік виробничих запасів 

4. Облік МШП 

Тема 5. Облік продукції сільськогосподарського виробництва, товарів 

1. Визнання, оцінка та облік с.-г. продукції 

2. Облік операцій з руху продукції рослинництва 

3. Облік операцій з руху продукції тваринництва 

4. Облік операцій з руху продукції власних промислових виробництв 

5. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції 

6. Облік товарів 

Тема 6. Облік поточних біологічних активів 

1. Економічний зміст ПБАТ, об’єкти та завдання їх обліку 

2. Оцінка і порядок оформлення наявності та руху ПБАТ  

3. Оцінка і документальне оформлення визначення приросту тварин 

4. Синтетичний та аналітичний облік ПБАТ 

Змістовий модуль 3. Облік необоротних активів 

Тема 7. Облік, оцінка необоротних активів та капітальних інвестицій  

1. Економічний зміст та завдання обліку необоротних активів 

2. Склад та класифікація необоротних активів 

3. Оцінка необоротних активів 

4. Облік наявності та руху основних засобів 

5. Облік інших необоротних матеріальних активів 

6. Облік нематеріальних активів 

7. Синтетичний та аналітичний облік необоротних активів 

8. Облік амортизації необоротних активів 

9. Облік капітальних інвестицій 

Тема 8. Облік, оцінка довгострокових біологічних активів 

1. Визнання, оцінка та класифікація біологічних активів  

2. Облік наявності та руху довгострокових біологічних активів 

3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з руху біологічних активів 

Змістовий модуль 4. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань 

Тема 9. Облік власного капіталу 

1. Власний капітал та його функції 

2. Облік зареєстрованого (пайового) капіталу 

3. Облік капіталу у дооцінках 

4. Облік додаткового капіталу 

5. Облік резервного капіталу 

6. Облік вилученого капіталу 

7. Облік неоплаченого капіталу 

8. Формування та облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) 

Тема 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового 

фінансування і цільових надходжень 

1. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 

2. Облік цільового фінансування і цільових надходжень  

Змістовий модуль 5. Облік зобов’язань 

Тема 11. Облік довгострокових зобов’язань і поточних зобов’язань 

1. Економічний зміст, завдання обліку та призначення зобов’язань  
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2. Облік довгострокових позик 

3. Облік довгострокових векселів виданих  

4. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями  

5. Облік зобов’язань з оренди 

6. Облік відстрочених податкових зобов’язань 

7. Облік інших довгострокових зобов’язань 

8. Облік короткострокових позик 

9. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 

10. Облік короткострокових векселів виданих 

11. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 

12. Облік розрахунків за податками й платежами 

13. Облік розрахунків за страхуванням 

14. Облік розрахунків з учасниками  

15. Облік розрахунків за іншими операціями 

16. Облік доходів майбутніх періодів 

Тема 12. Облік розрахунків за виплатами працівникам 

1. Економічний зміст та завдання обліку праці і її оплати 

2. Облік особового складу працівників. Системи і фонд оплати праці 

3. Первинний і зведений облік праці та її оплати 

4. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам 

5. Оподаткування заробітної плати 

6. Облік відпусткових виплат 

7. Облік допомоги з тимчасової втрати працездатності 

Змістовий модуль 6. Змістовий модуль 6. Облік витрат, доходів і формування 

фінансової звітності 

Тема 13. Облік витрат, доходів і результатів діяльності 

1. Поняття витрат та їх класифікація 

2. Облік витрат діяльності 

3. Визнання та класифікація доходу підприємства 

4. Облік доходів підприємства 

5. Облік страхових платежів 

6. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Тема 14. Зміст і методика формування фінансової звітності 

1. Призначення  і склад фінансової звітності 

2. Узагальнення даних обліку для складання фінансової звітності 

3. Методика складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

4. Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

5. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів 

6. Порядок складання Звіту про власний капітал 

7.Розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 

1 2 3 4 7 8 9 10 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Облік коштів, розрахунків та інших активів 

Тема 1. Облік грошових коштів 6 2 2 2 10 2 - 8 

Тема 2. Облік фінансових 

інвестицій та операцій з 

векселями 

4 2 - 2 4 - - 4 

Тема 3. Облік розрахунків з 

дебіторами 
8 2 2 4 8 - 2 6 

Разом за змістовим модулем 1 18 6 4 8 22 2 2 18 

Змістовий модуль 2. Облік запасів 

Тема 4. Облік виробничих 

запасів та МШП 
4 2 - 2 4 - - 4 

Тема 5. Облік продукції с.-г. 

виробництва, товарів 
6 2 - 4 6 2 - 4 

Тема 6. Облік поточних 

біологічних активів  
4 2 - 2 4 - - 4 

Разом за змістовим модулем 2 14 6 - 8 14 2 - 12 

Змістовий модуль 3. Облік необоротних активів 

Тема 7. Облік, оцінка 

необоротних активів та 

капітальних інвестицій  

10 2 4 4 10 2 - 8 

Тема 8. Облік, оцінка 

довгострокових біологічних 

активів 

6 2 2 2 8 - - 8 

Разом за змістовим модулем 3 16 4 6 6 18 2 - 16 

Змістовий модуль 4. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань 

Тема 9. Облік власного капіталу 8 2 2 4 4 - - 4 

Тема 10. Облік забезпечення 

майбутніх витрат і платежів. 

Облік цільового фінансування і 

цільових надходжень 

6 2 - 4 6 - - 6 

Разом за змістовим модулем 4 14 4 2 8 10 - - 10 

Змістовий модуль 5. Облік зобов’язань   

Тема 11. Облік довгострокових і 

поточних зобов’язань 
6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 12. Облік розрахунків за 

виплатами працівникам 
8 2 2 4 8 - - 8 

Разом за змістовим модулем 5 14 4 2 8 14 - - 14 

Змістовий модуль 6. Облік витрат, доходів і формування фінансової звітності 

Тема 13. Облік витрат, доходів і 

результатів діяльності 
6 2 - 4 6 2 - 4 

Тема 14. Зміст і методика 

формування фінансової звітності 
10 4 2 4 6 - 2 4 

Разом за змістовим модулем 6 16 6 2 8 12 2 2 8 

Усього годин  90 30 14 46 90 8 4 78 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Тема 1. Облік касових операцій, операцій на рахунках у банках та 

інших коштів 

2 - 

2. Тема 2. Облік фінансових інвестицій та операцій з векселями - - 

3. Тема 3. Облік розрахунків з дебіторами 2 2 

4. Тема 4. Облік виробничих запасів та МШП  - - 

5. Тема 5. Облік продукції сільськогосподарського виробництва, товарів - - 

6. Тема 6. Облік поточних біологічних активів тваринництва - - 

7. Тема 7. Облік, оцінка необоротних активів та капітальних інвестицій 4 - 

8. Тема 8. Облік, оцінка довгострокових біологічних активів 2 - 

9. Тема 9. Облік власного капіталу - - 

10. Тема 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік 

цільового фінансування і цільових надходжень 

- - 

11. Тема 11. Облік довгострокових і поточних зобов’язань - - 

12. Тема 12. Облік розрахунків за виплатами працівникам 2 - 

13. Тема 13. Облік витрат доходів і результатів діяльності  - - 

14. Тема 14. . Зміст і методика формування фінансової звітності 2 2 

Усього 14 4 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Тема 1. Облік касових операцій, операцій на рахунках у банках та 

інших коштів 2 8 

2. Тема 2. Облік фінансових інвестицій та операцій з векселями 2 4 

3. Тема 3. Облік розрахунків з дебіторами 4 6 

4. Тема 4. Облік виробничих запасів та МШП 2 4 

5. Тема 5. Облік продукції сільськогосподарського виробництва, товарів 4 4 

6. Тема 6. Облік поточних біологічних активів тваринництва 2 4 

7. Тема 7. Облік, оцінка необоротних активів та капітальних інвестицій 4 8 

8. Тема 8. Облік, оцінка довгострокових біологічних активів 2 8 

9. Тема 9. Облік власного капіталу 4 4 

10. Тема 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік 

цільового фінансування і цільових надходжень 
4 6 

11. Тема 11. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 4 6 

12. Тема 12. Облік розрахунків за виплатами працівникам 4 8 

13. Тема 13. Облік витрат доходів і результатів діяльності 4 4 

14. Тема 14. . Зміст і методика формування фінансової звітності 4 4 

Усього 46 78 
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7. Методи навчання 

В рамках вивчення дисципліни «Фінансовий облік», передбачається проведення таких 

видів занять.  

Лекція – передбачає подачу лектором студентам теоретичного матеріалу з тем, що 

вивчаються. 

Практичне заняття – проводиться з метою закріплення навичок студентів у вирішенні 

конкретних економічних завдань шляхом розв’язання задач, тестів тощо. 

Самостійна робота – передбачає опрацювання студентами теоретичних положень 

окремих тем, які не висвітлено в рамках лекцій, вивчення нормативно-правових актів. 

В рамках вивчення дисципліни використовуються наступні методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

 – словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – презентація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – відповіді на запитання і опитування думок студентів, дискусії, 

презентації. 

На період  запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у 

форматі лекцій або практичних. Зв'язок студентів з викладачем забезпечуються за 

допомогою платформ Zoom, Moodle, що дозволяє організувати якісне навчання з 

використанням цифрових технологій. 

 

8. Методи контролю 

З метою перевірки засвоєних студентами знань з дисципліни «Фінансовий облік», 

сформованих умінь і навичок передбачено застосування таких методів контролю: 

– поточного (модульного) – при проведенні опитувань студентів під час практичних 

занять,  написання тестів за вивченим змістовим модулем,  захисті контрольних робіт 

студентами заочної форми навчання; 

– сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 

навчальної роботи в межах даного модуля, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю. 

Максимальна сума балів поточного контролю – 100 балів.  

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни 

«Фінансовий облік», (денна форма навчання) для якої передбачено  

підсумковий контроль залік 

 

Види робіт Поточний модульний контроль Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14  
Практичні   5  5  5  5   5 5 5 35 

Самостійні 10 10 20 

Поточний 

контроль 3 3 - 3 3 3 - 15 

Модульний 

контроль   15    15 30 

Усього 8 8 16 8 8 8 14 100 
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Критерії оцінювання знань студентів за виконання  

практичного та самостійного завдання 
1.  - практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

- обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

- правильно вказані нормативні документи; 

- студент вільно володіє матеріалом.  

5 (10) 
балів 

відповідно 

2. - завдання виконане своєчасно та правильно; 

- обґрунтовано розрахунки; 

- зроблені висновки неповні, неконкретні; 

- неправильно вказана назва відповідного нормативного документа 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

- студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях. 

 

4 (8) балів 
відповідно 

3 - несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

- не всі необхідні розрахунки проведені; 

- зроблені висновки неповні, неконкретні; 

- неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

- студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

3 (6) балів 
відповідно 

4 - своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

- не всі необхідні розрахунки проведені; 

- зроблені висновки неповні, неконкретні; 

- неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи 

інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

- студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

2 (4) балів 
відповідно 

5 Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок 1 (2) балів 
відповідно 

 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни 

«Фінансовий облік», (заочна форма навчання) для якої передбачено підсумковий 

контроль залік 

 

Види робіт Поточний модульний контроль Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14  

Практичні   6           7 13 

Самостійні 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
Поточний 

контроль 
10 10 20 

Контрольна 

робота 
25 25 

 

Поточний контроль для заочної форми навчання здійснюється за допомогою 

тестового опитування, в основу якого покладено пройдений матеріал. За кожною 

опрацьованою студентом темою сформовано 5 запитань із чотирма поданими відповідями, 

одна з яких є правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 10 

балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 

виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 теоретичних питань і 1 

ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто та 

захищається окремо від самостійної роботи.  Максимальна сума балів – 25. 
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Критерії оцінювання знань студентів при виконанні  
та захисті контрольної роботи  

 1. Текст контрольної роботи 
15 

балів 
1.1 Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 

поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 
 

5 1.2 Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, оформлення 
титульного аркуша, дотримання вимог до розміру полів, шрифту, 
міжрядкового інтервалу та інше), відсутність редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 

1.4 Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 
Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 
Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність формулювання 
власної думки студента – автора) 

5  

1.5 Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 
обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 
10 

балів 
2.1 Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, здатність 
аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди 

5 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

9. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки і завдання для проведення практичних занять з дисципліни 

«Фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і 

заочної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / 

С.О. Михайловина, Т.Є. Кучеренко, О.Д. Підлубна. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 

2021. 109 с. 

2. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий 

облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форми 

навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С.О. 

Михайловина, Т.Є. Кучеренко, О.Д. Підлубна. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 

58 с. 

3. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної 

форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ С.О. 

Михайловина, Т.Є. Кучеренко, О.Д. Підлубна. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 

31 с. 
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10. Рекомендована література 

Базова 

1. Фінансовий облік 1: підручник / Я.П. Іщенко, О.А. Подолянчук, Н.І. Коваль. Вінниця: 

Видавництво ФОП Кушнір Ю. В. 2020.  496 с. 

2.Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.].  4-те вид. 

[доп. і перероб.].  Тернопіль : ТНЕУ, 2017.  451 с. 

3. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх 

заповнення : навч. посібник для внз / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки України.  К. : Центр 

учб. літ., 2014.  600с. 

4. Фінансовий облік: Навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / Сук Л.К., Сук П.Л.  К., 2016.  663 

с 

5. Шара Є. Ю. Фінансовий облік I : навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-

Гонтаренко ; Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т Держ. податкової служби України.  

К. : Центр учб. літ., 2016.  336 с. 

Допоміжна 
1. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства та вне-сення змін до 

деяких наказів Міністерства фінансів України, затверджені  наказом Мінфін від 27.6.2013 р. 

№ 635 

2. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку 

для сільськогосподарських підприємств, затвер-джені Наказом Міністерства аграрної 

політики України  від 4 червня  2009 р. № 390  

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затв. наказом 

Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315  

4. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського облік, затверджені  

наказом Міністерства праці та соціальної політики № 269  від 26.09.2003р. 

5. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування, інших установ, підпри-ємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів, затв. наказом  Міністерства юстиції України від 12.04.2012  

№ 578/5 

6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку  

7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. (зі змінами і 

доповненнями)  

8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене 

постановою Правління Національного банку України  від 15.12.2004 р.  № 637 (зі змінами та 

доповненнями); 

9. Постанова Правління Національного банку «Про встановлення гранич-ної суми 

готівкового розрахунку» від 09.02.2005  № 32 (зі змінами та доповненнями); 

10. Про   бухгалтерський   облік  та   фінансову  звітність в Україні: закон   України   від 

16.07.99 р. № 99 (із змінами і доповненнями)  

11. Податковий кодекс України 

12. Кримінальний кодекс України  

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8074-10 від 07.12.84 (редакція 

від 17.08.2014) 

14. Кодекс законів про працю № 322-VIII від 10.12.71 р. 15. Про оплату праці: Закон України 

від 24.03.95 р. №108/95-ВР  

16. Про відпустки: закон України від 14.02.1996 №504/9б-ВР  

17. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: закон України від 08.07.2010 р. №2464-VІ   

18. Про інформацію: закон України  N 2658-XII ( 2658-12 ) від 02.10.92 р.  

19. Періодична література: газети «Все про бухгалтерський облік», «Ба-ланс-Агро»; журнали 

«Бухгалтерія в сільському господарстві», «Бухгал-терський облік і аудит», «Облік і 

фінанси», «Економіка АПК». 
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20. Mykhailovyna S.V., Olyadnichuk N.V., Ivanova N. А. Biological assets: problems, 

accounting and possible ways of improvement // Економічний простір: зб. наук. праць. №121. 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. С. 201-212 (Index Copernicus, РИНЦ) 

21. Kucherenko T., Melnyk L., Matros E., Anishchenko H., Mykhailovyna S. Method for 

Determination and Recognition of Comprehensive Income of Busi-ness Entity // Proceedings of the 

33rd International Business Information Man-agement  Association Conference (IBIMA) 

«Education Excellence and Innova-tion Management through Vision 2020» 10-11 April 2019 

Granada, Spain. P. 6882-6892. (Scopus). 

22. Mykhailovyna S. O. Demchenko T.A. Accounting organization and presen-tation of information 

on the current assets in the enterprise statement  Економічні горизонти. 2019. №o. 1(8). С. 4–13. 

23. Михайловна С.О.,Матрос О.М. Облікова політика аграрних підпрємств як дієвий 

механізм регулювання бухгалтерького обліку. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 

Серія: "Економічні науки". 2019. №3(23). С.43-50 DOI: 10.25313/2520-2294-2019-3-4821 

24. Кучеренко Т. Є., Михайловина С. О., Підлубна О. Д., Оляднічук Н. В. Фінансові 

результати діяльності: облік, порядок формування, удоскона-лення // Міжнародний науковий 

журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки".  2019.  №5. https://doi.org/10.25313/2520-

2294-2019-5-4931 

25. Melnyk L., Kucherenko T., Matros E., Ratushna O., Mykhailovyna S., Ivanova N. Management 

of indirect cost: accounting and analytical support. Proceedings of the 34th International Business 

Information Management Asso-ciation Conference, IBIMA 2019: 34th IBIMA Conference: 13-14 

November 2019, Madrid, Spain. Editor Khalid S. Soliman. 2020. 

 

11.  Інформаційні ресурси 

1.Верховна рада України. URL:  http://www.zakon.rada.gov.ua/. 

2. Міністерство фінансів України. URL:  http://www.zakon.minfin.gov.ua/. 

3. Бібліотека ім. Вернадського. URL:  http://www. nbuv.gov.ua/ 

4. Вісник державної податкової служби. URL:  http://wwwvisnuk.com.ua/. 

5. Все про бухгалтерський облік. URL:  http://www.vobu.com.ua/. 

6. Інтернет-портал “Бухгалтер.com.ua“. URL:  http://www.http://buhgalter.com.ua/. 

7. Бухгалтер 911. URL:  http://www.buhgalter911.com/ 

8. Дебет-Кредит. URL:  http://www.dtkt.com.ua/?lang=ru 

 

12. Зміни у робочій програмі на 2021-2022 навчальний рік 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021–2022 навчальний рік, охоплюють: 

1. Внесено коригування у розподіл балів, що їх отримують студенти під час вивчення 

дисципліни; 

2. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  
 


