
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри 
обліку та аудиту
Протокол № 5 від  « 25 » листопада 2016
Зав. кафедри

Л.Я. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

4Кількість кредитів ECTS 

Розробник: 

2016 2017-  навчальний рік

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У БАНКАХ»

Шепелюк В.А., 

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, 

к.е.н. 



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр 8

Кількість кредитів  4

Загальна кількість годин 120

Кількість модулів 1

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 20

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 80

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 10

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтер-
ського обліку в банках.

Завдання - теоретична підготовка студентів з питань загальні теоретичні 
засади і принципи бухгалтерського обліку в банках, облік капіталу банку, облік 
доходів та витрат банку, облік касових операцій, облік розрахункових операцій 
банку, облік операцій із кредитування, облік депозитних операцій банку, облік 
операцій банку з цінними паперами, облік операцій банку в іноземній валюті, облік 
операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами, облік лізинго-
вих операцій банку, а також практична підготовка з метою придбання вмінь та 
навичок ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами; засвоєння 
техніки документальною оформлення операцій у первинних облікових документах 
та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків; ознайомлення з 
методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в 
банках.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1

Змістовий модуль 1:  Основи побудови бухгалтерського обліку і організація його процесу в 

комерційних банках України

Тема 1. Загальні основи і принципи бух-
галтерського обліку в банках

10 2 2 6

Тема 2. Облік капіталу 10 2 2 6

Тема 3. Облік касових операцій 10 2 2 6

Тема 4. Облік розрахункових операцій 10 2 2 6

Тема 5. Облік операцій з кредитування 10 2 2 6

Тема 6. Облік депозитних операцій 10 2 2 6

Разом за змістовим модулем 1 60 12 12 36

Змістовий модуль 2:  Облік господарських операцій та формування фінансових результатів 

діяльності банку

Тема 7. Облік операцій з цінними 
паперами

9 1 1 7

Тема 8. Облік операцій в іноземній 
валюті

9 1 1 7

Тема 9. Облік операцій з основними
засобами

8 1 1 6

Тема10. Облік операцій з нематеріаль-
ними активами

8 1 1 6

Тема 11. Облік операцій з лізингу 10 2 2 6

Тема 12 Облік доходів і витрат 16 2 2 12

Разом за змістовим модулем 2 60 8 8 44

Усього годин 120 20 20 80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар – розгорнута бесіда 
Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

2

2.
Семінар – дискусія 
Характеристика капіталу комерційного банку як залишкового 
інтересу банку в активах за вирахуванням зобов'язань.

2

3. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік касових операцій

2

4. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік розрахункових операцій

2

5. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік операцій з кредитування

2

6. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік депозитних операцій

2

7. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік операцій з цінними паперами

1

8. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік операцій в іноземній валюті

1

9. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік операцій з основними засобами

1



10. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік операцій з нематеріальними активами

1

11. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік операцій з лізингу

2

12. Семінар – дискусія 
Облік доходів і витрат

2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.

3.
Добір статистичної інформації щодо результатів діяльності відділків внутріш-
нього контролю (контрольно – ревізійних відділків) на промислових підпри-
ємствах Криворіжжя.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях. 



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку і організація його процесу в 

комерційних банках України

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Загальні основи і 
принципи бухгал-
терського обліку в 

банках 

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань Організація обліку в 

банках.. Види обліку в комерційних банках. 

Методологічні основи фінансового обліку в банках. 

Об'єкти фінансового обліку. Міжнародні аспекти бух-

галтерського обліку та їх суть. Склад і загальна харак-

теристика міжнародних стандартів обліку. Законодавча 

і нормативна база організації бухгалтерського обліку в 

банку. Об'єкти бухгалтерського обліку, класифікація 

бухгалтерських рахунків і методи реєстрації банків-

ських операцій в бухгалтерських реєстрах. Зміст і 

вимоги до  

організації обліково-операційної роботи. 

Джерела [1-7]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання запропонованих керівником курсу ситуа-

ційних завдань.

 Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування

Семінар – дискусія 
Облік капіталу 6

1. Порядок обліку операцій під час формування статут-

ного фонду до реєстрації комерційного банку за тимча-

совим рахунком у регіональному управлінні 

Національного банку Бухгалтерський облік операцій, 

пов'язаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками 

з акціонерами (засновниками). Відображення в системі 

рахунків бухгалтерського обліку фінансового резуль-

тату поточного року та його розподілу. Облік операцій 

з формування фондів комерційного банку за рахунок 

нерозподіленого прибутку. 

.Джерела [1-7].  

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

дискусія, 

 фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік касових 

операцій

6

1. Основні нормативні документи, що регламентують 

організацію емісійно-касової роботи в установах банків. 

Порядок здійснення касових операцій у прибуткових і 

видаткових касах. Облік операцій, що проводяться 

вечірніми касами та касами перерахунку. Порядок 

роботи кас банків при підприємствах і організаціях. 

Обробка, формування і пакування грошових білетів, 

монет і валютних цінностей. Організація резервних 

фондів Національного банку України. 

 Джерела [1-7]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

1. Характеристика рахунків, |що відкриваються клієн-

там у комерційних банках: поточні, депозитні (вкладні) 

у національній та іноземній валюті, поточні бюджетні у 

національній валюті України. Перелік документів, що 

подаються до банку для відкриття рахунків. 

Особливості відкриття рахунків у національній валюті 

фізичним особам: розрахункові та вкладні рахунки 

громадян. 

Механізм дії тимчасових рахунків для зарахування 

коштів, що вносяться засновниками до статутного 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік розрахунко-

вих операцій

6

фонду. Порядок їх відкриття та закриття. Режим  

функціонування рахунків типу «Н» та типу «П». 

Особливості відкриття рахунків військовим частинам. 

Відкриття уповноваженими банками України рахунків 

в іноземній валюті: поточних — суб'єктам госпо- 

дарської діяльності та фізичним особам — нерезиден-

там. Порядок зарахування та списання коштів із цих 

рахунків. Режим поточних рахунків в іноземній валюті 

офіційних представництв, представництв юридичних 

осіб-нерезидентів.  

Облік операцій при розрахунках платіжними доручен-

нями. Порядок і методика обліку операцій при розра-

хунках вимогами-дорученнями. Методика обліку опера-

цій при розрахунках акредитивами. Класифікація 

акредитивів. 

Джерела [1-7]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік операцій з 

кредитування 

6

1 Характеристика кредитних операцій. Позабалансові 

кредитні операції та порядок визначення кредиту 

балансовим активом. 

 Джерела [1-7]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік депозитних 

операцій

6

1. Класифікація депозитів за економічним змістом та 

строкам використання коштів. Активні і пасивні депо-

зитні операції та відображення результатів їх прове-

дення у фінансовій звітності. 

Облік номіналу депозиту. Вплив методу виплати про-

центів (за період або на період) на облік номіналу 

депозиту. 

Джерела [1-7]. 

2. Самотестування. 

3. Розв'язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Разом змістовий 
модуль 1

36

Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій та формування фінансових результатів 

діяльності банку

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік операцій з 

цінними паперами 

7

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Класифікація цінних 

паперів за видами сплати доходу: цінні па пери з визна-

ченим прибутком та цінні папери з невизначеним при-

бутком. Форми випуску цінних паперів. Структура 

балансових та позабалансових рахунків для фінансо-

вого обліку операцій з розміщення, обігу, сплати 

доходу та погашення власних і придбаних цінних папе-

рів. Особливості обліку операцій з довгострокових 

вкладень банку в акції. Облік вкладення в асоційовані 

та дочірні компанії. 

Джерела [1-7].  

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа-

ційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань: Характеристика 

валютних операцій, здійснюваних комерційними бан-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік операцій в 
іноземній валюті

7

ками, та їх типи. Ідентифікація валютних операцій за 

параметрами аналітичного обліку. 

Взаємозв'язок між валютними операціями та рахунками 

ностро. 

Валютна позиція банку за окремими видами валют та її 

врахування в системі бухгалтерського обліку при здійс-

ненні обмінних операцій в іноземній валюті. Типи опе-

рацій, що впливають на розмір відкритої валютної 

позиції банку 

Джерела [1-7] .  

2. Самотестування. 

3.Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач. 

4. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік операцій з 

основними 
засобами 

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе-

ратуру для обговорення  питань:  

Економічний зміст основних засобів. Методика обліку 

надходження та вибуття основних засобів. Амортизація 

основних засобів. Зменшення корисності основних 

засобів. Переоцінка основних засобів. Порядок відобра-

ження в обліку результатів інвентаризації основних 

засобів. 

Джерела [1-7] .  

2. Самотестування. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
 Облік операцій з 
нематеріальними 

активами

6

1.Економічний зміст нематеріальних активів. Методика 

обліку створення нематеріальних активів. Порядок 

відображення в обліку. Переоцінка нематеріальних 

активів. Порядок підтримання об’єктів нематеріальних 

активів у робочому стані. Застава нематеріальних акти-

вів. Порядок відображення в обліку результатів інвента-

ризації нематеріальних активів. 

Джерела [1-7].  

 2. Самотестування. 

 3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік операцій з 

лізингу

6

1. Економічний зміст лізингової операції. Фінансовий і 

оперативний лізинг. Врахування основних засобів, 

переданих (отриманих) у фінансовий лізинг за меншою 

з двох вартостей: теперішньою або ринковою. 

Відображення в обліку операцій, здійснюваних лізинго-

давцем та лізингоодержувачем у разі фінансового 

лізингу. Облік нарахування доходів лізингодавцем та 

витрат — лізингоодержувачем. 

Джерела [1-7].   

 2. Самотестування. 

 3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Облік доходів і 

витрат

12

1. Економічна характеристика банківських та небан- 

ківських доходів (витрат) банку. 

Методи визначення кількості днів для розрахунку про-

центних доходів (витрат). Облік операцій за рахунками 

«Доходи майбутніх періодів» (3600) та «Витрати май-

бутніх періодів» (3500). 

Правила обліку доходів та витрат за методом нараху-

вання та відображення результатів у системі фінансо-

вого обліку та у фінансовій звітності. Зміст податкового 

обліку. 

Джерела [1-7].   

2. Самотестування. 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, розв’язання 

ситуаційних завдань та 

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  

ситуаційних завдань і задач

Разом змістовий 
модуль 2

44

Разом 80

7. Результати навчання

1. Розуміння теоретичних основ ведення бухгалтерського обліку у банк

2. Знання законодавчо – нормативних документів, які регламентують порядок організації та 
ведення обліку у банках.

3. Знання етапів організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

4. Розуміння механізму застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО, 
в основі яких — нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів

5. Розуміння прав, обов’язків і відповідальності бухгалтера та облікового фахівця у банку.

6. Уміння аналізувати фінансово-господарський стан банківської діяльності

7. Уміння організувати і здійснити інвентаризацію каси

8. Уміння визначати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку

9. Уміння вільно орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків, формувати зміст облікової 
політики

10. Уміння розраховувати результат діяльності банку за даними фінансового обліку

11. Уміння організувати та забезпечити професійну діяльність в колективі 

12. Уміння складати фінансові звіти

13.
Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колек-
тивної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням 
вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу

14. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набу-
тих та здобуття нових фахових знань

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Екзамен.



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 1 1 1 4

Тема 2 1 1 1 1 4

Тема 3 1 1 1 1 4

Тема 4 1 1 1 3

Тема 5 1 1 1 1 4

Тема 6 1 1 1 3

Разом 

змістовий 

модуль 1

6 6 6 4 3 25

Змістовий модуль 2

Тема 7 1 1 1 1 4

Тема 8 1 1 1 1 4

Тема 9 1 1 1 1 4

Тема 10 1 1 1 3

Тема 11 1 1 1 1 4

Тема 12 1 1 1 3

Разом 

змістовий 

модуль 2

6 6 6 4 3 25

Разом 12 12 12 8 6 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
під-биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
за-вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3. Комплекти індивідуальних завдань.

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 
[від 16.07.1999 p. № 996-XIV] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>

2.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-
III, зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>

3.
Закон України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні, від
05.04.2001 р. № 2346-III, із змінами і доповненнями. [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: <http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/

4. Волкова І. А:[Навч. посіб.] / І. А Волкова Бухгалтерський облік у банках К.:
Центр учбової літератури, 2009. - 520 с

5. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник.- К.:
Хай-Тек Пресс: 2010. – с.608

6. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківській нагляд: Підручник. – К: Центр 
навчальної літератури, 2010. – 416 с.

7. Фінансовий облік у банку. Навчальний посібник – за ред. доц. Кривов’яз Т.В.
– К.: КНЕУ, 2010. – 350 с.

Допоміжна 

8. Закон України  “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23. 02.2006 р. №
3480-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.r ada.gov.ua/ 



9.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 07.02. 2013 р. № 73]. [Електронний ресурс].-  Режим
доступу: <http://rada.gov.ua> 

10.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Текст]: 
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92]. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

11.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні  активи». 
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999р.
№242].[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

12.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни  валютних 
курсів» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України   від
10.08.2000р. № 193]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://rada.gov.ua> 

13.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив зміни цін та інфля-
ції» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України   від
28.02.2002р. № 147]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

14.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття  інформації 
щодо пов'язаних сторін» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінан-
сів України  від 18.06.2001 р. № 303]. — [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: <http://rada.gov.ua> 

15.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на
акцію» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України  від
16.07.2001р. № 344]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

16.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі
акцій» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України  від
30.12.2008р. № 1577]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>  

17.
Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у націо-
нальній та іноземних валютах: Постанова Правління НБУ [від 12.11.2003р. 
№492]  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

18.
Інструкція про безготівкові розрахунки в України в національній валюті: 
Постанова Правління НБУ [від 21.01.2004 р. № 22 зі змінами та доповнен-
нями]  [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>   

19.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у націо-
нальній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління
Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, із змінами і доповнен-
нями. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.r ada.gov.ua/ 

20.
Інструкція про касові операції в банках України затверджена постановою 
національного банку України від 14.08.2003 р. № 337, зі змінами і доповнен-
нями. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.r ada.gov.ua/ 

21.

Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,
затверджена постановою Національного банку України від 21.01.2004 р. №
22, із змінами внесеними постановою Національного банку України від
15.04.2005 р. № 132. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon.r ada.gov.ua

Інформаційні ресурси 

22. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим 
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