




  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Фінансовий облік 1»  

 Найменування 

показників  

Напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Напрям підготовки 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

 

 

Модулів – 3 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3–й 4–й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

5–й 7–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

бакалавр 

 

Лекції 

28 год. 6 год. 

Практичні (семінарські) 

26 год. 8 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

66 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

33 год. 53 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

-  год. - год. 

Вид контролю: 

Іспит Іспит  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,82 

для заочної форми навчання – 0,13 

 

 

 

 

 

 



  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Фінансовий облік  – основа для прийняття управлінських рішень у бізнесі, 

це система оцінки фінансової діяльності, яка використовується у економіці 

шляхом реєстрації і систематизації даних про продаж, купівлю, виготовлення 

активів та проведення розрахунків за угодами. Він узагальнює цю інформацію і 

надає їй такі форми, які дозволяють оцінити результати минулої діяльності, 

сучасний стан і перспективи розвитку підприємства; це безперервне і суцільне 

спостереження за господарськими процесами, відображення всієї сукупності 

господарських засобів та господарських процесів в рамках одного підприємства за 

допомогою грошової оцінки. 

   Мета навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» - формування у 

майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навичок щодо 

організації бухгалтерського обліку підприємницької діяльності, підготовки й 

надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування 

й прийняття рішень в області фінансової політики, управління економікою, а 

також оподатковування 

Під предметом вивчення  навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» слід 

розуміти інформаційне, методичне, матеріально-технічне, кадрове та інші 

забезпечення процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та передачі інформації про активи підприємства користувачам для 

прийняття рішень. 

Вивчення дисципліни включає аудиторні – лекційні і практичні заняття, а 

також самостійну роботу, у тому числі індивідуальну, що забезпечить закріплення 

теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок з підготовки рішень у 

бізнесі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: техніку і організацію фінансового обліку; вміти складати фінансову 

звітність підприємства і використовувати її для контролю і аналізу; облік активів  

та джерел формування цих активів; облік господарських процесів; побудову 

систему обліку; 

вміти: правильно виписувати, укладати та оформляти документи; 

нараховувати амортизацію і знос основних засобів і нематеріальних активів; 

визначити фактичну собівартість матеріальних цінностей та сировини, готової та 

реалізованої продукції; визначити розмір прибутків та збитків; перевіряти 

правильність та узгодженість даних бухгалтерського обліку та звітності.  



  

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Облік грошових коштів, фінансових інвестицій 

та розрахунків 

 

Тема 1.  Основи побудови фінансового обліку (Роль обліку в системі 
управління підприємством. Користувачі облікової інформації. Державне 
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. 
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Первинні облікові 
документи та регістри бухгалтерського обліку. Інвентаризація активів та 
обов’язків. Контроль за дотриманням законодавства про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність.) 

Тема 2.  Облік грошових коштів (Економічний зміст і завдання обліку 
грошових коштів. Облік наявності та руху грошових коштів в касі. Порядок та 
вимоги до ведення касових операцій та дотримання касової дисципліни. Порядок 
ведення касової книги. Видача з каси заробітної плати робітникам підприємства. 
Видача готівки під звіт. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій. 
Інвентаризація каси. Порядок відкриття поточного рахунку. Документальне 
оформлення розрахункових операцій. Порядок зарахування та списання коштів з 
банківських рахунків. Розрахунки із застосуванням системи „Клієнт-Банк”. Облік 
операцій на поточному рахунку. Облік наявності та руху валютних коштів. Облік 
інших грошових коштів.) 

Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій (Поняття та 
види фінансових інвестицій. Облік поточної заборгованості, що забезпечується 
векселем, який видається кредитору. Облік заборгованості, що забезпечується 
векселем, який отриманий від дебітора. Облік інших фінансових інвестицій, 
термін перебування яких на балансі не перевищує 1 рік.)  

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій (Поняття 
довгострокових фінансових інвестицій. Методи оцінки фінансових інвестицій. 
Облік придбання та продажу довгострокових фінансових інвестицій. Облік 
амортизації дисконту (премії). Операції з похідними фінансовими 
інструментами.) 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості (Сутність та види 
дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської заборгованості. 
Документування товарних операцій. Аналітичний облік дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік розрахунків за виданими 
авансами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків з 
підзвітними особами. Умови видачі готівки під звіт. Синтетичний та 
аналітичний облік операцій з підзвітними особами. Умови відшкодування витрат 
на відрядження. Норми добових витрат. Контроль за дотримання порядку 
видачі готівки під звіт та за її використанням. Облік резерву сумнівних боргів. 
Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з різними 
дебіторами.) 

 



  

Змістовий модуль 2. Облік необоротних активів 

Тема 6. Облік основних засобів (Поняття основних засобів, їх 
класифікація. Зміст та основні положення П(С)БО 7 „Основні засоби”. Визнання 
та оцінка основних засобів. Джерела отримання основних засобів. Облік 
надходження основних засобів. Внесок до статутного капіталу основних засобів. 
Придбання основних засобів. Безкоштовне отримання основних засобів. 
Самостійне виготовлення основних засобів. Переоцінка основних засобів. Методи 
амортизації основних засобів. Відображення амортизації у бухгалтерському 
обліку. Облік ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Продаж 
основних засобів. Безоплатна передача основних засобів. Ліквідація основних 
засобів. Облік орендних операцій.) 

Тема 7. Облік інших необоротних активів (Поняття необоротного 
матеріального активу та загальна характеристика рахунку 11 “Інші необоротні 
матеріальні активи”. Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних 
активів. Оцінка та переоцінка інших необоротних матеріальних активів. 
Амортизація та вибуття інших необоротних матеріальних активів.)  

Тема 8. Облік нематеріальних активів (Сутність та класифікація 
нематеріальних активів. Документальне оформлення надходження 
нематеріальних активів. Придбання (створення) нематеріальних активів. 
Амортизація нематеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліку. 
Особливості обліку гудвілу.) 

 

Змістовий модуль 3. Облік запасів, витрат на виробництво 

та випуску готової продукції 

Тема 9. Облік виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних 

предметів (Визначення та класифікація запасів. Облікова оцінка. ПБО 9 

“Запаси”.  Методи оцінки вибуття запасів.  Документування операцій руху 

запасів.  Облік запасів у місцях зберігання та в бухгалтерії.  Особливості обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП).) 

Тема 10. Облік витрат на виробництво продукції, браку та 

напівфабрикатів (Склад виробничих запасів та їх загальна характеристика. 

Визначення та початкова оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”. 

Первинний облік та документальне оформлення наявності та руху товарно-

матеріальних цінностей. Оцінка вибуття запасів. Синтетичний та аналітичний 

облік запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Розкриття 

інформації про запаси у примітках до фінансової звітності.)     

Тема 11. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації (Сутність та 

визнання витрат. Класифікація витрат. Виробнича собівартість. Поточний 

облік витрат. Основні методи обліку витрат. Облік незавершеного виробництва. 

Відображення витрат у фінансовій звітності. Визначення готової продукції. 

Облік оприбуткування готової продукції. Облік готової продукції на складі. Облік 

відвантаження готової продукції.) 

 



  

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 Облік грошових коштів, фінансових інвестицій та розрахунків 

Тема 1. Основи побудови 

фінансового обліку 
8 2 2 – 2 4 10 - - – 4 10 

Тема 2. Облік грошових 

коштів 
8 2 2 – 2 4 9 0,5 0,5 – 4 8 

Тема 3. Облік 

короткострокових 

фінансових інвестицій 

8 2 2 – 2 4 9 0,5 0,5 – 4 8 

Тема 4. Облік 

довгострокових 

фінансових інвестицій 

10 2 2 – 2 6 9 0,5 0,5 – 4 8 

Тема 5. Облік дебіторської 

заборгованості 
12 2 4 – 4 6 11 0,5 0,5 – 4 10 

Всього за змістовим 

модулем 1 
46 10 12 – 10 24 48 2 2 – 20 44 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Облік необоротних активів 

Тема 6. Облік основних 

засобів 
16 4 4 – 3 8 12 1 1 – 5 10 

Тема 7. Облік інших 

необоротних активів 
9 2 1 – 3 6 11 0,5 0,5 – 5 10 

Тема 8. Облік 

нематеріальних активів 
9 2 1 – 3 6 11 0,5 0,5 – 5 10 

Всього за змістовим 

модулем 2 
34 8 6 – 9 20 34 2 2 – 15 30 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Облік запасів, витрат на виробництво та випуску готової продукції 

Тема 9. Облік виробничих 

запасів та малоцінних 

швидкозношуваних 

предметів 

16 4 4 – 3 8 15 1 2 – 5 12 

Тема 10. Облік витрат на 

виробництво продукції, 

браку та напівфабрикатів 

14 4 2 – 3 8 11,5 0,5 1 – 5 10 

Тема 11. Облік готової 

продукції, товарів та їх 

реалізації 
10 2 2 – 3 6 11,5 0,5 1 – 5 10 

Всього за змістовим 

 модулем  3 
40 10 8 – 8 22 38 2 4 – 15 32 

УСЬОГО ГОДИН 120 28 26 - 27 66 120 6 8 – 50 106 

                  



  

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Основи побудови фінансового обліку» 
2 - 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік грошових коштів» 
2 0,5 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік короткострокових фінансових інвестицій» 
2 0,5 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік довгострокових фінансових інвестицій» 
2 0,5 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік дебіторської заборгованості» 
4 0,5 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік основних засобів» 
4 1 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік інших необоротних активів» 
1 0,5 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік нематеріальних активів» 
1 0,5 

9 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік виробничих запасів та малоцінних 

швидкозношуваних предметів» 

4 2 

10 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік витрат на виробництво продукції, браку та 

напівфабрикатів» 

2 1 

11 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за темою: 

«Облік готової продукції, товарів та їх реалізації» 
2 1 

ВСЬОГО 26 8 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна  робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний  від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з кремами видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

 

 

 



  

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  10 15 

2 Підготовка до практичних занять 20 29 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
9 12 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
27 50 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 66 106 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання для індивідуальної роботи передбачає виконання індивідуального 

додаткового завдання за темами № 1-11. 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, тести для  

підсумкового контролю знань студентів денної та заочної форми навчання з 

окремих тем дисципліни.                                    

 
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також підсумкового тестування з окремих тем 

дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом іспиту 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 

допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 



  

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком або 

екзаменом, то позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 

100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці 10.  
 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5-й семестр (7-й) 

Змістовий модуль 1 –  Облік грошових коштів, фінансових інвестицій 

та розрахунків 

Робота на лекціях 1/2 2/4 5 5 10 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

3 

/7 
6 12 18 1 3 7 



  

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 

- 

/2 

- 

/5 
- - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 6 6 12 1 2 4 

Виконання індивідуальних 

завдань 

10 

/16 

11/ 

30 
1 10 11 2 16 30 

Проміжна сума  – – – 33 61 – 35 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

15 

/30 

24 

/40 
1 15 24 1 30 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 

12/ 

5 

15/ 

10 
 12 15  5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 
студентів 

0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2 –  Облік необоротних активів 

Робота на лекціях 1/2 2/4 4 4 8 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

4 

/7 
3 6 12 1 3 7 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
-/2 -/5 - - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 3 3 6 1 2 4 

Виконання індивідуальних 

завдань 

17 

/21 

24 

/40 
1 17 24 1 21 40 

Проміжна сума  – – – 30 50 – 30 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
30 40 1 30 40 1 30 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
- - - - - - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 3 –  Облік запасів, витрат на виробництво 

та випуску готової продукції 

Робота на лекціях 1/2 2/4 5 5 10 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

3 

/7 
4 8 12 2 6 21 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
-/2 -/5 - - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 4 4 8 2 4 8 

Виконання індивідуальних 

завдань 

18 

/21 

25 

/28 
1 18 25 1 21 28 

Проміжна сума  – – – 35 55 – 35 65 



  

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
25 35 1 25 35 1 25 35 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
- - - - - - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 3 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

 

Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання екзамену: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

відмінно 88 – 100 А 

добре 
81 – 87 В 

74 – 80 С 

задовільно 
68 – 73 D 

60 – 67 E 

незадовільно 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінансовий облік 

1» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

денної форми навчання / Укл. Л.Б. Скляр – Одеса: ОНАХТ, 2017.  

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий 

облік 1» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» заочної форми навчання / Укл Л.Б. Скляр – Одеса: ОНАХТ, 2017 

3. Конспект лекцій з курсу «Фінансовий облік 1» для студентів ступеню 

«Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм 

навчання / Укл.  Л.Б. Скляр. – Одеса: ОНАХТ, 2018.  

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 

16.07.99 р. № 996-Х1У (із змінами і доповненнями). 

2.   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і гос-

подарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну від 30. 

11.99 р. № 291 (із змінами і доповненнями). 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. 

наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 (із змінами і доповненнями). 

4. Інструкція  "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті": 



  

Затв. Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. 

5. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, то-

варно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: 

Затв. наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69. 

6. Методичні рекомендації про застосування регістрів  бухгалтерського обліку. 

Затв. наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356.  

7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Затв. 

Постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. 

8.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. - Житомир: ПП Рута, 2000 

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / за ред. Ф.Ф.  

      Бутинця. – 6-те вид., допов. і перероб. Житомир: Рута, 2005. – 756 с. 

11. Бухгалтерський облік в Україні : Підручник /За ред. Р.Л. Хомяка. – Львів: 

Національний університет" Львівська політехніка",2006.–1008 с.  

12. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний 

посібник/ За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2004. 

768 с.  

13. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності 

„Облік і аудит” вищих навчальних закладів/ за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е 

видання, доповнене і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2006. – 726 с. 

14. Герасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч. 

посіб. – К.: Знання,2007. –566 с. 

15. Грабова Н. М.Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний  посібник /За ред.  

М.В. Кужельного – 5- те вид., доповнене і перероблене. - К.: А.С.К., 2001.  

16. Добровський В.М., Боднар М.І., Свідерський Є.І. та ін. Бухгалтерський 

фінансовий облік в Україні: навч. посіб. / за ред. В.М. Добровського. Київ : 

А.С.К., 2009. –– 976 с.  

17. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 

стандартами : навч. посіб. / Нац. ун-т харч. технологій. Київ : НУХТ, 2012.–– 

335 с 

18. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. –К.: 

КНЕУ, 2001. –334 с. 

19. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: 

Підручник. –К.: «Все про бухгалтерський облік», 1999. –с. 288. 

20. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання,2004. –473 с. 

21.  Ластовецький В.О. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання 

собівартості продукції: Практичний посібник. – Чернівці: б/в, 2005. – 236 с.  

22.  Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 
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«Центр учбової літератури», 2008. –23 
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літератури,2006. –707 с.  



  

25.  Лишиленко О.В. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : підручник. – 2- е 

вид., переробл. і допов. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM): Київ : Центр навч. 

л-ри, 2008. -556 с. 

26.  Лучко М.Р., Остап'юк М.Я., Данків Й.Я., Недошитко О.І. Фінансовий облік: 

первинна документація та облікова реєстрація : навч. посіб. Київ : Знання, 

2005.– 319 с. 

27.  Облікова політика: навч. посіб. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловска 

та інші; за ред. Г.М. Давидова. –К.: Знання, 2010. –479 с. 668 

28.  Облікова політика сільськогосподарських підприємств (за ред. В.Ю. 

Фабіанської) // Економіка АПК, 2006. –No12. –С. 105.  

29.  Орлова В.К., Костецька Л.А., Хома С.В. та ін. Фінансовий облік [Текст] : 

навч. посіб. / за ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. Київ : ЦУЛ, 2010. – 510 с. 

30.  Поленова С.Н., Юдина Л.Н. Теория бухгалтерского учета. –М.: Дашков и К, 

2006. –428 с. 

31.  Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. –

К.: КНЕУ, 2006. –526 с. 669 

32.  Сопко В.В. Бухгалтерський облік. –К.: КНЕУ,2005. 496 с. 
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Допоміжна 

1. Періодичні видання: Аудитор України, Бухгалтерський облік і аудит, Все про 

бухгалтерський облік, Економіка АПК, Державний фінансовий контроль, 

Фінанси АПК 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

http://www.library.onaft.edu.ua/elc_new/page_link.php?DocId=47241&DocURL=http://library.onaft.edu.ua/metmats/books/129-A/129-A.pdf


  

4. Сайти мережі Internet: 

www.rada.gov.ua.  

www.dtkt.com.ua. 

www.liga.com.ua. 

    www.glavbukh.ua 

    www.vobu.com.ua 

     www .buhgalter911.com. ua 
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