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ВСТУП 

 

Програму з дисципліни «Бухгалтерський облік» розроблено 

відповідно до навчальних планів підготовки за ступенем вищої освіти 

«бакалавр»    галузей    знань    «Управління    та    адміністрування», 

«Виробництво та технології», «Сфера обслуговування» 

спеціальностей «Менеджмент», «Харчові технології» та «Готельно- 
ресторанна справа» спеціалізацій «Готельний і ресторанний 

менеджмент», «Технологія та організація ресторанного бізнесу», 

«Готельно-ресторанна справа», «Ресторанні технології та фуд- 

дизайн». 

Дисципліна передбачає опанування студентами теоретичних 

знань і набуття практичних навичок самостійного вирішення завдань, 

пов’язаних із участю менеджерів в інформаційному забезпеченні 

процесу ведення бухгалтерського обліку, у використанні даних 
бухгалтерського обліку для потреб готельно-ресторанного 

менеджменту. 

Програму підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти 

України із зазначених спеціальностей та відповідних освітньо- 

професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів КНТЕУ 

Програма складається з таких розділів: 

1. Мета, завдання та предмет дисципліни. 

2. Передумови вивчення дисципліни як основної компоненти 
освітньої програми. 

3. Результати вивчення дисципліни. 

4. Зміст дисципліни. 

5. Список рекомендованих джерел. 

 
 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців сучасних теоретичних знань про концептуальні засади 

бухгалтерського обліку, його методичні прийоми та основи його 

організації на підприємстві, а також формування умінь, необхідних 
для збору, обробки та інтерпретації облікової інформації з ведення 

обліку основних господарських процесів в готельно-ресторанному 

бізнесі. 

Завданнями вивчення дисципліни є надання студентам 

ґрунтовних знань щодо предмету бухгалтерського обліку, сутності та 

класифікації його об’єктів, методів та принципів ведення обліку, 

засад облікової політики, навичок складання первинних документів, 
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методики відображення основних господарських операцій та ведення 

облікових регістрів, ознайомлення з обліковим циклом підприємства; 

узагальненням даних поточного обліку та обробкою облікової 

інформації, від первинної фіксації господарських операцій до 

складання фінансової звітності. 

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні положення, 
методи ведення і засади організації бухгалтерського обліку для 
забезпечення інформацією в інтересах управління і контролю. 

 
 

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ОСНОВНОЇ 

КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Знання 

- основ економічної теорії, економіки та організації процесів в 

готельно-ресторанному бізнесі/ 

- сутності діяльності підприємства як взаємопов’язаного циклу 

процесів постачання, виробництва та реалізації в кругообігу капіталу/ 

- сутності ресурсів, витрат, доходів, фінансових результатів 

підприємства; 

Вміння 
- вільно працювати з офісними додатками Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік», як обов’язкова компонента 

освітньої програми для спеціалізацій спеціальностей «Менеджмент», 

«Харчові технології» та «Готельно-ресторанна справа» спеціалізацій 
«Готельний і ресторанний менеджмент», «Технологія та організація 

ресторанного бізнесу», «Готельно-ресторанна справа» та вибіркова 
компонента освітньої програми для спеціалізації «Ресторанні 

технології та фуд- дизайн» забезпечує оволодіння студентами 

загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними 

програмних результатів навчання за відповідними освітньо- 

професійними програмами: 
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Спеціальність «Менеджмент» 

Спеціалізація «Готельний і ресторанний менеджмент» (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 
програмі 

 
Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

4 Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

5-10 

5 Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 

3-10 

6 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 

1-10 

9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 

6-10 

10 Здатність до проведення досліджень на 
відповідному рівні. 

4, 6-10 

Спеціальні (фахові) компетентності за освітньою програмою 

2 Здатність аналізувати результати діяльності 
організації, зокрема суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 

 

3, 4, 6-10 

13 Розуміти принципи і норми права та 
використовувати їх у професійній діяльності. 

5 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

4 Демонструвати навички виявлення проблем та 
обґрунтування управлінських рішень. 

 

10 

5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності 
організації. 

2, 10 

6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу 

інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень. 

 

4,6-10 

12 Оцінювати правові, соціальні та економічні 
наслідки функціонування організації, зокрема 
суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

 

2, 10 

13 Спілкуватись в усній та письмовій формі 
державною та іноземною мовами. 

1-10 
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Спеціальність«Харчові технології» 

Спеціалізація «Технологія та організація ресторанного бізнесу» 

(ОС бакалавр) 

Номер в 
освітній 
програмі 

 

Зміст компетентності 
Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

К 02 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями 

1, 6-10 

К 05 Здатність до пошуку та аналізу інформації з 
різних джерел 

6-10 

К 11 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово 

1-10 

Спеціальні (фахові) компетентності за освітньою програмою 

К 20 Здатність укладати ділову документацію та 
проводити технологічні та економічні 

розрахунки. 

 

5, 6-10 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПР 02 Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій 
професійний рівень шляхом продовження освіти 
та самоосвіти. 

 

2, 10 

ПР 20 Вміти укладати ділову документацію державною 
мовою 

5 

ПР 25 Виявляти творчу ініціативу з питань ринкової 
трансформації економіки 

2, 10 

 

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

Спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» (ОС бакалавр) 

Номер в 
освітній 
програмі 

 

Зміст компетентності 
Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово. 

1-10 

ЗК 08 Навики здійснення безпечної діяльності 9-10 

ЗК 10 Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 

5-10 

Спеціальні (фахові) компетентності за освітньою програмою 

СК 10 Здатність працювати з  технічною, 
економічною,  технологічною та іншою 
документацією та здійснювати розрахункові 

 

6-10 
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 операції суб’єктом готельного та 
ресторанного бізнесу. 

 

СК 14 Здатність застосовувати інформаційні 

технології  в управлінні  суб’єктами 
готельного та ресторанного бізнесу 

6-10 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

РН 05 Розуміти принципи, процеси і технології 
організації роботи суб’єктів готельного та 
ресторанного бізнесу. 

 

5-10 

РН 15 Розуміти економічні процеси та здійснювати 

планування, управління і контроль діяльності 
суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. 

9-10 

 

Спеціалізація «Ресторанні технології та фуд- дизайн» (ОС бакалавр) 

Номер в 

освітній 

програмі 

 
Зміст компетентності 

Номер теми, 

що розкриває 

зміст 

компетентності 
Загальні компетентності за освітньою програмою 

К 04 Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій 

6-10 

К 05 Здатність до пошуку та аналізу інформації з 
різних джерел 

1, 2, 6-10 

К 08 Здатність працювати автономно 1-10 

Спеціальні (фахові) компетентності за освітньою програмою 

К 20 Здатність укладати ділову документацію та 
проводити технологічні та економічні 
розрахунки. 

 

5 

К 24 Здатність розробляти проекти нормативної 
документації з використанням чинної 
законодавчої бази та довідкових матеріалів. 

 

5-10 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПР 20 Вміти укладати ділову документацію 
державною мовою 

5 

ПР 24 Здійснювати технологічні, технічні, 
економічні розрахунки в рамках розроблення 

та виведення харчових продуктів на 

споживчий ринок, вести облік витрат 

матеріальних ресурсів. 

4, 6-10 

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік», як обов’язкова компонента 
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освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами загальними та 

фаховими компетентностями і досягнення ними програмних 

результатів навчання за відповідними освітньо-професійними 

програмами: 

Викладання дисципліни передбачає такі види навчальної 

роботи: лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів. 

Поточний контроль засвоєння матеріалу здійснюється шляхом 

перевірки виконання студентами практичних і самостійних завдань, 
перевірки аудиторних контрольних робіт. 

Загальний обсяг годин з дисципліни 180 годин, що відповідає 

6 кредитам ЄКТС. Для оцінювання знань студентів навчальним 

планом передбачено підсумковий контроль у формі екзамену. 
 

4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку та його функції 

Сутність та загальна характеристика господарського обліку. 

Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його сутність 

та характеристика. Роль бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. Завдання бухгалтерського обліку. Основні 

користувачі облікової інформації. Складові системи бухгалтерського 
обліку. 

Мета та функції бухгалтерського обліку, облікові вимірники. 

Види бухгалтерського обліку на підприємстві: фінансовий та 

внутрішньогосподарський (управлінський) облік. 

Регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Мета та 

суб’єкти державного регулювання бухгалтерського обліку. Закон 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Національні та міжнародні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності; сфера їх застосування. Нормативно 
правове регулювання готельно-ресторанного бізнесу. 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 1, 8, 10, 23. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 2, 3, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 2. 

 

Тема 2. Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку 

Поняття про предмет бухгалтерського обліку. 

Об’єкти бухгалтерського обліку: активи, зобов’язання, власний 

капітал, доходи, витрати, фінансові результати, господарські процеси. 
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Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Загальна 

характеристика оборотних та необоротних активів підприємства. 

Зобов’язання підприємства, їх сутність та класифікація. 

Загальна характеристика довгострокових та поточних зобов’язань, 

забезпечень наступних витрат і платежів, доходів майбутніх періодів. 
Поняття непередбачених зобов’язань. Власний капітал: сутність та 

загальна характеристика його складових. 

Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. 

Загальна характеристика процесів придбання, виробництва та 

реалізації. Поняття операційного циклу. Принципи бухгалтерського 

обліку, їх характеристика. 

 

Список рекомендованих джерел: 
Нормативно-правові акти: 8, 23. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 2, 3, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 2. 

 
Тема 3. Баланс (звіт про фінансовий стан) і фінансова звітність як 

елементи методу бухгалтерського обліку 

Загальне поняття про метод бухгалтерського обліку та його 

складові елементи. 

Баланс (звіт про фінансовий стан) як елемент методу 

бухгалтерського обліку. Мета складання балансу. Побудова та 

структура балансу. Формати балансу. Характеристика статей активу і 

пасиву балансу. Балансове рівняння, його інтерпретації. Інформаційне 

значення балансу в управлінні підприємством. 
Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та 

валюту балансу. 

Фінансова звітність як спосіб узагальнення даних 

бухгалтерського обліку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Основні форми фінансової звітності. Подання та оприлюднення 

фінансової звітності готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 8, 23. 

Основний: 1- 4. 
Додатковий: 2, 3, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 
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Тема 4. Рахунки та подвійний запис як елементи методу 

бухгалтерського обліку 

Рахунок бухгалтерського обліку як інформаційна модель 

об’єкту обліку. Активні рахунки, пасивні рахунки, активно-пасивні 
рахунки: їх характеристика і побудова. 

Сутність подвійного запису господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські 

записи (проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо 
за активними та пасивними рахунками. 

Синтетичні рахунки, їх призначення. Субрахунки та їх 
використання. Аналітичні рахунки, їх призначення. Взаємозв’язок 
між синтетичними та аналітичними рахунками. 

Узагальнення даних синтетичного та аналітичного обліку. 

Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках, ії зміст та 

порядок складання. Інформаційне та контрольне значення оборотно- 

сальдової відомості по синтетичних рахунках. 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками, їх види та 
значення. Звіряння даних синтетичного та аналітичного обліку. 

Класифікація рахунків, її принципи. Класифікація рахунків за 

економічним змістом та за призначенням і структурою. 

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його 

побудови. Характеристика Плану рахунків та Інструкції про його 

застосування. Поняття про робочий План рахунків підприємства. 

 
Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 3, 9, 23. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 2, 3, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 3, 4. 

 

Тема 5. Документація , інвентаризація, оцінка і калькуляція як 

елементи методу бухгалтерського обліку 

Сутність документації як елементу методу бухгалтерського 

обліку. Значення документації. Вимоги щодо складання первинних 

документів. Типові форми документів, реквізити документів. 

Класифікація документів за призначенням, за порядком та за 
місцем складання, за іншими ознаками. Оформлення операцій при 

наданні готельних та ресторанних послуг. 

Поняття та значення документообігу на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу. Перевірка та опрацювання первинних 
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документів в бухгалтерії. Зберігання первинних документів. 

Вилучення документів. 

Сутність інвентаризації як елементу методу бухгалтерського 

обліку. Цілі та завдання інвентаризації. Види інвентаризації. 

Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. 

Інвентаризаційні комісії: постійно діючі та робочі, їх склад та функції. 

Загальний порядок проведення та документального оформлення 

інвентаризації активів та зобов’язань. 
Регулювання інвентаризаційних різниць (нестач, надлишків чи 

сумарних різниць). Природний убуток. Пересортиця. Особливості 

проведення інвентаризації у суб’єктах готельно-ресторанного бізнесу. 

Оцінка як система вартісного виміру: поняття, принципи, 

методи. Економічний зміст методів оцінки активів та зобов’язань. 

Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, значення, 

види та  об’єкти. Особливості ціноутворення та  калькулювання 
собівартості готельних - ресторанних послуг. 

 
Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 3,13, 22, 24-27 
Основний: 1- 4. 

Додатковий: 1, 2, 3, 4, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 3, 4. 

 

Тема 6. Бухгалтерський облік процесу придбання активів 

підприємства. 

Облік процесу придбання необоротних активів. Документальне 

оформлення операцій з придбання основних засобів, нематеріальних 

активів та інших необоротних матеріальних активів. Оцінка основних 

засобів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку 

придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших 

необоротних матеріальних активів. Відображення придбання 
основних засобів та нематеріальних активів в системі рахунків 

бухгалтерського обліку на підприємствах готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Облік процесу придбання виробничих запасів. Документальне 

оформлення операцій з придбання виробничих запасів. Оцінка запасів 

при придбанні за плату. Особливості документального оформлення 

при придбанні (надходженні) товарів. Процес приймання товарів за 

кількістю та якістю. Транспортно-заготівельні витрати та їх облік. 

Характеристика рахунків з обліку придбання виробничих запасів. 

Відображення придбання виробничих запасів в системі рахунків 
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бухгалтерського обліку. Облік придбання малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

 

Список рекомендованих джерел: 
Нормативно-правові акти: 2-6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23-27. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 3, 4. 

 

Тема 7. Бухгалтерський облік процесу виробництва 

Облік процесу виробництва та визначення собівартості готової 
продукції. Документальне оформлення витрат на виробництво 

продукції. Прямі та непрямі витрати. Характеристика рахунків з 

обліку витрат на виробництво продукції, відображення їх в обліку. 

Визначення фактичної виробничої собівартості продукції. Зведений 

облік витрат. Облік надання готельних послуг. Визначення 

собівартості послуг тимчасового проживання. Облік випуску готової 

продукції ресторанного бізнесу. Ресторанний бізнес- специфіка 

обліку за П(С)БО: роздрібна торгівля (продаж) продуктами 
харчування купованими та стравами власного приготування 

(кухонною продукцією) 

 

Список рекомендованих джерел: 
Нормативно-правові акти: 2-6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23-27. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 3, 4. 

 
 

Тема 8. Бухгалтерський облік процесу реалізації 

Облік процесу реалізації. Фактична собівартість реалізованих 
готової продукції та товарів. Методи оцінки при списанні 

реалізованих запасів. Витрати на збут. Торгівельні націнки та знижки. 

Дохід від реалізації готової продукції та товарів, умови його 

визнання. Характеристика рахунків з обліку реалізації готової 

продукції та товарів. Відображення в обліку реалізації та фінансових 

результатів від реалізації. 

Облік доходів, витрат та фінансового результату операційної 
діяльності на суб’єктах готельно-ресторанного бізнесу. Класифікація 

доходів і витрат операційної діяльності. Облік доходів операційної 

діяльності. Облік витрат операційної діяльності. 
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Методика визначення фінансового результату від операційної 

діяльності підприємства. Облік доходів, витрат та фінансового 

результату від реалізації готельних послуг та ресторанного 

господарства. 

 

Список рекомендованих джерел: 
Нормативно-правові акти: 2-6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23-27. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 3, 4. 

 

Тема 9. Облік основних об'єктів бухгалтерського обліку 

Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Облік готівки в касі в 

національній та іноземній валюті. Порядок надходження та 

використання готівкових коштів. Документальне оформлення касових 

операцій. Облік грошових коштів на рахунках в банку в національній 
та іноземній валюті. Облік інших грошових коштів. 

Особливості облік готівки в касі на підприємствах готельно- 

ресторанного бізнесу. 

Облік поточної дебіторської заборгованості. Оцінка дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги у поточному обліку. Облік 

іншої поточної заборгованості. Оцінка дебіторської заборгованості на 

дату балансу. Облік сумнівної дебіторської заборгованості. Методи 
розрахунку резерву сумнівних боргів на дебіторську заборгованість 

реалізованої продукції, робіт і послуг. 

Облік власного капіталу. Облік зареєстрованого (пайового) 

капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. 

Облік використання резервного капіталу. Порядок формування 

чистого прибутку (непокритого збитку) та відображення його в 

системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік неоплаченого 

капіталу. Облік вилученого капіталу. 

Облік поточних зобов’язань. Документальне оформлення 

операцій з виникнення поточних зобов’язань. Характеристика 

рахунків та відображення в обліку кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги. Економічна суть, форми та системи оплати 

праці . Склад фонду оплати праці. Синтетичний та аналітичний облік 
розрахунків з оплати праці на підприємствах готельно-ресторанного 

бізнесу. Види та облік утримань із заробітної плати. Облік 

розрахунків за єдиним соціальним внеском. Облік розрахунків з 

бюджетом за податками та зборами. 

 

Список рекомендованих джерел: 
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Нормативно-правові акти: 2-6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23-27. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 1, 2, 3, 4, 6. 
Інтернет-ресурси: 1, 3, 4. 

 
Тема 10. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

Сутність облікового циклу на підприємстві. Первинний, 

поточний  та узагальнюючий  облік. Облікові  регістри та їх 

класифікація. Хронологічний, систематичний та комбінований записи 

в бухгалтерському обліку. Помилки в бухгалтерських записах та 

способи їх виправлення. Форми бухгалтерського обліку: сутність та 

види. Інформаційні системи в обліку. 

Сутність облікової політики підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу. Функції керівника і головного бухгалтера щодо організації та 

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Форми організації 
бухгалтерського обліку. 

Методичний, технічний та організаційний аспекти облікової 

політики. Наказ про облікову політику: основний зміст та 

призначення. 

 

Список рекомендованих джерел: 

Нормативно-правові акти: 8, 23, 27. 
Основний: 1- 4. 
Додатковий: 2, 3, 5, 6. 

Інтернет-ресурси: 1, 2. 

 

 
 

5. Список рекомендованих джерел 
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http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 

2. Інструкція про безготівкові розрахунки України в національній валюті: 
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3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
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України від 30.11.1999 р. № 291. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- 

bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon1.rada.gov.ua/


15  

4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ 

Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2. – URL: 

http://uazakon.com/ document/fpart03/idx03865.htm 

5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: 

Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327. – URL: 

www.minfin. gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=50098&cat_id=50097 

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ 

Міністерства фінансів України від 30.09.2003р. № 561. – URL: 

http://zakon.nau.ua/ doc/?uid=1023.1226. 

7. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356. – URL: 

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

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73. – URL: zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13 

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. 

№ 291. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99 

10. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755 – ІV. – URL: 

http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17 

11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: 

Постанова правління НБУ від 29.12.2017р. № 148. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17 

12. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. – URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG704.html 

13. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 № 879. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

laws/show/z1365-14 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 

нерухомість»: Наказ Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779. 

– URL:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0823-07 
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборго- 

ваність»: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. – 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0725-99 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. – URL: 
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