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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр 4

Кількість кредитів  3

Загальна кількість годин 90

Кількість модулів 1

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 10

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 60

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 6

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи знань з  теоретичних питань фінансового обліку і 
його методології, практичних навичок ведення фінансового обліку підприємств, 
організацій, установ, підготовки й надання фінансової інформації різним 
користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття управлінських рішень.

Завдання - ознайомлення з теоретичними основами фінансового та 
управлінського обліків; дослідження системи законодавчо - нормативного 
регулювання обліку; дослідження методів ведення обліку, складання фінансової 
звітності та критерії її оцінювання, прийняття мобільних управлінських рішень. 
Ознайомлення із законами, які впливають на побудову і ведення фінансового та 
управлінського обліків (документування господарських фактів, формування 
системи показників фінансової діяльності підприємства тощо), вивчення методики 
складання бухгалтерського запису будь-якого явища, факту та процесу, які 
пов’язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства, організації обліку 
підприємницької діяльності та документальне оформлення всіх видів операцій з 
придбання та продажу активів, обліку коштів, цінних паперів, форм розрахунків 
тощо і на основі прийняття ефективних управлінських рішень.



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
Змістовий модуль 1: Основи побудови фінансового обліку

Тема 1. Облік необоротних активів 10 2 2 6

Тема 2. Облік виробничих запасів 8 2 6
Тема 3. Облік грошових коштів та 
зобов’язань підприємства 8 2 6

Тема 4. Облік витрат 10 2 2 6
Тема 5. Облік доходів та результатів
діяльності 10 2 2 6

Разом за змістовим модулем 1 46 10 6 30

Змістовий модуль 2: Управлінський облік, його складові
Тема 6. Мета, зміст і організація
управлінського обліку 8 2 6

Тема 7. Класифікація і поведінка витрат 8 2 6
Тема 8. Облік і калькулювання за
повними витратами 10 2 2 6

Тема 9.  Облік і калькулювання за 
змінними та нормативними витратами 10 2 2 6

Тема 10. Аналіз релевантності інформації
для прийняття управлінських рішень 8 2 6

Разом за змістовим модулем 2 44 10 4 30

Усього годин 90 20 10 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар – розгорнута бесіда 
Облік необоротних активів 2

2. Семінар – дискусія 
Облік витрат 2

3. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік доходів та результатів діяльності 2

4. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік і калькулювання за повними витратами 2

5. Семінар з виконанням розрахункових задач 
Облік і калькулювання за змінними та нормативними витратами 2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою.

3. Добір статистичної та бухгалтерської інформації щодо результатів діяльності 
підприємств різних галузей економіки.

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських 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 фінансового обліку

Тема 1. Облік 
необоротних 

активів
6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: основні засоби, їх 
класифікація і оцінка. Бухгалтерські рахунки з обліку 
основних засобів. Облік наявності і руху основних 
засобів. Облік операційної і фінансової оренди 
основних засобів. Облік амортизації та зносу основних 
засобів. Інвентаризація основних засобів. Інші 
необоротні матеріальні активи, поняття, їх 
класифікація. Облік інших необоротних матеріальних 
активів. 
Джерела [3, 4, 5, 7, 17, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 
44,64]. 
2. Самотестування. 
3. Розв'язання запропонованих керівником курсу  
ситуаційних завдань

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування

Тема 2. Облік 
виробничих 

запасів
6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: запаси, їх 
класифікація і оцінка. Бухгалтерські рахунки по обліку 
виробничих запасів. Облік наявності і руху виробничих 
запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів. 
Інвентаризація виробничих запасів. 
Джерело [  3, 4, 5, 7, 12, 14, 34, 37, 44, 60, 65 - 68]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
дискусія, 

 фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант 

Тема 3. Облік 
грошових коштів 

та зобов’язань 
підприємства

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: нормативно – 
правове забезпечення ведення  касових операцій. Облік 
касових операцій. Інвентаризація каси. Порядок 
відкриття і закриття рахунків в установах банків. Облік 
операцій на поточному рахунку. Облік операцій на 
інших рахунках у банку. Дебіторська та кредиторська 
заборгованості, їх визнання, оцінка та класифікація. 
Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік 
розрахунків з різними дебіторами. Облік розрахунків з 
підзвітними особами. Облік розрахунків з 
постачальниками та підрядниками. 
Джерело[  3, 4, 5, 7, 12, 14, 34, 37, 44, 60, 65 - 68]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  
ситуаційних завдань і задач.

Тестування,  
дискусія, 

 фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант 

Тема 4. Облік 
витрат 6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: облік витрат 
виробництва, облік витрат за елементами. 
Відображення витрат у системі бухгалтерських 
рахунків. Формування собівартості та методи її 
калькуляції.  
Джерело [4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 34, 41,44, 65 - 68]. 
2. Самотестування.

Тестування,  
дискусія, 

 фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 5. Облік 
доходів та 
результатів 
діяльності

6

 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: економічна 
сутність та класифікація доходів. Характеристика 
рахунків з обліку доходів. Облік доходів. Відображення 
даних про доходи в облікових регістрах та розкриття 
інформації у фінансовій звітності. Економічна сутність 
та класифікація фінансових результатів. 
Характеристика рахунків з обліку фінансових 
результатів. Облік фінансових результатів 
Джерело[4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 34, 39, 41, 44, 65 - 
68]. 
2. Самотестування.. 
3. Самоперевірка знань шляхом складання бухгал- 
терських проведень.

Тестування,  
дискусія, 

 фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант 

Разом змістовий 
модуль 1 30

Змістовий модуль 2: Управлінський облік, його складові 

Тема 6. Мета, 
зміст і організація 

управлінського 
обліку 

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: сутність управ- 
лінського обліку та етапи його розвитку. Предмет, 
об‘єкти та методи управлінського обліку. Принципи і 
функції управлінського обліку. Порівняльна 
характеристика  фінансового і управлінського обліку. 
Організація управлінського обліку на підприємстві. 
  Джерела [1-9, 40]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  
ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
ситуаційних завдань та 

задач

Тема 7. 
Класифікація і 

поведінка витрат 
6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: поняття та 
необхідність обліку витрат. Характеристика та 
визначення витрат. Класифікація витрат в 
управлінському обліку. Групування витрат для 
визначення фінансових результатів. Класифікація 
витрат для прийняття управ- 
лінських рішень. Групування витрат для планування. 
Загальна схема обліку витрат. Методи вивчення 
поведінки витрат. Маржинальний дохід та порядок його 
розрахунку. Аналіз взаємозв'язку «витрати—обсяг—
прибуток». Точка беззбитковості. Вплив структури 
витрат на темпи зміни прибутку при зміні обсягу 
реалізації. Операційний (виробничий) леверидж 
(важіль).  
Джерела  [1-9, 40].  
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

Тема 8. . Облік і 
калькулювання за 

повними 
витратами

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: поняття 
собівартості та її види. Методи обліку витрат і 
калькулювання собівартості. Облік витрат за статтями 
калькуляції та економічними елементами. Облік 
матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці та 
відрахувань на соціальні заходи. Облік витрат на 
амортизацію. Облік інших витрат. Системи 
калькулювання повних  витрат .  
Джерела [1-7]. [18,19,22, 40]. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
ситуаційних завдань та 

задач



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  
ситуаційних завдань і задач.

Тема 9 Облік і 
калькулювання за 

змінними та 
нормативними 

витратами

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: калькулювання 
собівартості за процессами. Порівняльна 
характеристика калькулювання собівартості за 
замовленнями і процесами Обліку витрат і 
калькулювання собівартості продукції на основі 
змінних витрат (система «директ-костинг»). Сутність 
системи «директ-костинг»). Переваги та недоліки  
«директ-костинг»). 
Сутність нормативного методу обліку витрат та його 
розвиток. Порядок встановлення та змін норм. Облік 
відхилень від норм. Калькулювання за нормативним 
методом .Переваги та недоліки нормативного методу. 
Порядок застування стандарт-косту. Калькулювання 
собівартості в системі стандарт-кост. Порівння 
стандарт-косту і нормативного методу обліку. 
Джерела [1-7]. [9 -22,35, 40]. 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
ситуаційних завдань та 

задач

Тема 10. Аналіз 
релевантності 
інформації для 

прийняття 
управлінських 

рішень

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення  питань: поняття 
релевантності. Види управлінських рішень та порядок 
їх прийняття.  Чотири рівні невизначеності та 
особливості аналізу релевантності  для кожного з них. 
Використання системи показників відповідальності 
(АSС). для прийняття управлінських рішень. Методи 
прогнозування банкрутства підприємств 
Джерела [1-7]. [9 -22,35, 40]. 
 2. Самотестування. 
 3. Розв’язання запропонованих керівником курсу  
ситуаційних завдань і задач.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
ситуаційних завдань та 

задач

Разом змістовий 
модуль 2 30

Разом 60

7. Результати навчання

1. Розуміння теоретичних основ фінансового та управлінського обліків, їх відмінності.

2. Знання законодавчо – нормативних документів, які регламентують порядок організації 
фінансового та управлінського обліків

3.
Знання особливостей обліку необоротних активів, а саме: основних засобів, їх класифікація 
і оцінка. Бухгалтерські рахунки з обліку основних засобів. Облік наявності і руху основних 
засобів. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів. Облік амортизації та 
зносу основних засобів

4.
Знання особливостей обліку запасів, їх класифікація і оцінка. Бухгалтерські рахунки по 
обліку виробничих запасів. Облік наявності і руху виробничих запасів та малоцінних і 
швидкозношуваних предметів. Інвентаризація виробничих запасів.

5. Розуміння економічного змісту господарських фактів, явищ і процесів,  з обліку грошових 
коштів та  зобов’язань підприємства.

6.
Уміння  оформляти   первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного обліку з 
обліку витрат виробництва, витрат за елементами. Відображення витрат у системі 
бухгалтерських рахунків. Формування собівартості та методи її калькуляції.  

7. Уміння забезпечити повний і своєчасний облік  доходів і витрат підприємств 



8. Уміння організувати облік фінансових результатів діяльності підприємств 

9. Уміння  узагальнювати облікову інформацію у фінансовій звітності та своєчасно надавати її 
зовнішнім і внутрішнім користувачам.

10. Уміння розраховувати собівартість та застосувати визначені методи обліку витрат і 
калькулювання собівартості.

11.
Уміння забезпечити повний і своєчасний облік витрат і калькулювання собівартості 
продукції на основі змінних витрат (система «директ-костинг») та на основі нормативного 
методу обліку витрат. Порядок застування стандарт-косту. Калькулювання собівартості в 
системі стандарт-кост. 

12. Уміння проводити аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень

8. Форми навчання

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

9. Методи оцінювання

 Залік.



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
заліку: на протязі семестру 100 балів.

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 2 4 2 8

Тема 2 2 4 2 8

Тема 3 2 4 2 8

Тема 4 2 4 2 2 10

Тема 5 2 4 2 2 10

Разом 
змістовий 
модуль1

10 20 10 4 6 50

Змістовий модуль 2

Тема 6 2 4 2 8

Тема 7 2 4 2 8

Тема 8 2 4 2 8

Тема 9 2 4 2 2 10

Тема 10 2 4 2 2 10

Разом 
змістовий 
модуль 2

10 20 10 4 6 50

Разом 20 40 20 8 12 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 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.

Нусінов В.Я., Брадул О.М., Шевченко Л.Я. та інші. Бухгалтерський облік на 
підприємствах: методичний та практичний інструментарій: Навч. посіб. / 
Нусінов В.Я., Брадул О.М., Шевченко Л.Я. та інші. – Кривий Ріг: КТУ, 2011. - 
496 с. (укр.мов.)

2. Електронний конспект лекцій.
3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
4. Комплекти індивідуальних завдань.
5. Навчальна та наукова література, нормативні документи.



12. Рекомендована література

Основна

1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.: Центр
учбової літератури, 2014. – 440 с.

2. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика. М.: Финансы и 
статистика, 2012. - 952 с. 

3. Бутинець Ф. Ф.   Управлінський    облік. —   Житомир:    ЖІТІ, 2000. — 448 с.

4.
Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник для вузів / Р.Л. Хом'як, 
В.І. Лемішовський, А.С. Мороз та ін. - 4-те вид. - Л.: Інтелект-Захід, 2010. - 
1072 с.

5.
Бухгалтерський фінансовий облік / Бутинець Ф.Ф., Бородін О.С., 
Герасимович А.М. та ін.; За ред. Бутинця Ф.Ф. – 7-е вид., доп. і перероб. – 
Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 832 с.

6.
Бухгалтерський фінансовий облік / Бутинець Ф.Ф., Бородін О.С., 
Герасимович А.М. та ін.; За ред. Бутинця Ф.Ф. – 7-е вид., доп. і перероб. – 
Житомир: ПП “Рута”, 2012. – 832 с.

7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / За ред. С.Ф. Голова. –
Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2012. – 768 с.

8. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Фінансовий, управлінський і 
податковий облік у господарських товариствах. — Т.: Економ, думка, 2003.

9. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Лібра, 2013. — С 64.

10. Господарський Кодекс України [Електроний ресурс]. — Режим доступу:
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>

11.
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/>

12.
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними
стандартами : Практ. посіб. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. - К.: Лібра, 2004.
- 880 с.

13. Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / Голов С.Ф., Костюченко В.М., 
Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. – К.: Лібра, 2013. – 976 с.

14. Грачева Р. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: Галицкие контракты, 
2004. – 832 с.

15. Грэй С.Дж., Нидлз Б.Е. Финансовый учет: глобальный подход. – М.: Волтерс 
Клувер, 2006. – 614 с.

16. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. -К.: Вид-во
«Центр навчальної літератури», 2013. - 528 с.

17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. 
посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

18. Справжній бух облік. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2007. – 
1072 с.

19. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 
К.: Центр учбової літератури, 2007. – 528 с.

20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:
Підручник. - 3-те вид., допов. і перероб. - К.: Алерта, 2012. - 926 с.

21. Хомина П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / 
П.Я. Хомина. - Тернопіль: Астон, 2000. - 288 с.

22. Енциклопедія господарських операцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: 
Фактор, 2007. – 992 с.

23. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства / 
За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2012. – 436 с.



Допоміжна 

24.
Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Наказ 
Міністерства фінансів України [від 30.11.1999 р. № 291] [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.r ada.gov.ua/                                              

25.
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку:
Наказ Міністерства фінансів України [від 29.12.2000р. № 356] [Електронний 
ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

26.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ 
Міністерства фінансів України [від 30.09.2003р. №561 зі змінами та 
доповненнями] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

27.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ
Міністерства фінансів України [від 10.01.2007р. №2] [Електронний ресурс].— 
Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

28.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та 
господарських операцій підприємств та організацій [Текст]: [затверджений 
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. [Електронний 
ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

29.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: 
Постанова правління НБУ [від 15.12.2004р. №637 зі змінами та
доповненнями] — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

30.
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> 

31.
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> 

32.
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> 

33.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Текст]: 
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246].
[Електронний ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

34.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів 
України від 08.10.1999р. № 237]. [Електронний ресурс].— Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

35.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20].
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

36.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові
інвестиції» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
26.04.2000 р. № 91] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://rada.gov.ua> 

37.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові
інструменти» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 30.11.2001р. № 559] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

38.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. №181]. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

39.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Текст]: 
[затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290]. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 



40.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». [Текст]: 
[затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р.].
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

41.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на 
прибуток» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
28.12.2000р. № 353]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

42.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні
контракти» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
28.04.2001р. № 205]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

43.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання 
підприємств» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України 
від 07.07.1999р. №163]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://rada.gov.ua> 

44.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова 
звітність» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України  від
30.07.1999 р. № 176]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

45.
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> 

46.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив зміни цін та 
інфляції» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України   від
28.02.2002р. № 147]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

47.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття  інформації 
щодо пов'язаних сторін» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства 
фінансів України  від 18.06.2001 р. № 303]. — [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

48.
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> 

49.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 
малого підприємництва» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 25.02.2000 р. № 39]. [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: <http://rada.gov.ua> 

50.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати
працівникам» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 28.10.2003р. № 601]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua> 

51.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та діяльність, що припиняється» [Текст]: 
[затверджено наказом Міністерства фінансів України  від 07.11.2003 р. 
№617]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

52.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення  корисності
активів» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України  від 
24.12.2004р. № 817]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://rada.gov.ua> 

53.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 
сегментами» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 19.05.2005 р. № 412]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
<http://rada.gov.ua> 



54.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» [Текст]: 
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005р. №790]. 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua> 

55.
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