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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

денна – 1,5  

Заочна – 4  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4 4 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  

денна – 45  

Заочна – 120 

7 8 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 1,5 

 самостійної роботи – 1 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

12 год. 6 год. 

Практичні (семінарські) 

10 год. 6 год. 

Лабораторні 

–  год. –  год. 

Самостійна робота 

23 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

- год.  - год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
залік залік  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,69 

для заочної форми навчання – 0,1 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

В сучасних умовах розвитку України невеликі обсяги виробництва або 

надання послуг сформували в економіці певний сектор підприємницької 

діяльності, однаково необхідний як для його споживачів, так і для його учасників. 

У зв’язку з розвитком малих підприємств постає багато питань щодо правильної 

організації обліку в них. Державними органами для підтримки малого бізнесу 

запропонований ряд заходів. Серед них такі як спрощена система обліку та 

оподаткування. 

Дана дисципліна для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» є 

однією з основних навчальних дисциплін і має велике значення у формуванні 

економічних знань. 

 Мета викладання дисципліни полягає у тому, щоб навчити студентів 

зрозуміти особливості ведення бухгалтерського обліку діяльності, складання 

звітності та  спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва 

Метрологічною основою дисципліни є загально філософські та загально - наукові 

принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез, а також методи 

бухгалтерського обліку: документування, інвентаризація, грошова оцінка, баланс, 

метод рахунку та подвійного запису.  

Завдання дисципліни «Облік на підприємствах малого бізнесу» – вивчення 

законодавчих та нормативних документів, організація обліку та звітності на 

підприємствах малого бізнесу. 

 Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

 знати основні законодавчі та нормативні документи, які регулюють 

оподаткування та спрощену систему обліку на підприємствах малого бізнесу, 

порядок ведення облікових регістрів, спрощений план рахунків, методику 

списання витрат та коригування фінансової звітності, різні види оподаткування та 

визначення фінансових результатів; 

вміти вибрати оптимальну систему оподаткування для суб’єкту малого 

підприємництва, правильно вести облікові регістри, укладати бухгалтерські 

проведення, перевіряти правильність та узгодженість бухгалтерського обліку та 

звітності, володіти методикою списання витрат та визначення фінансових 

результатів. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Організація обліку та План рахунків на  

підприємствах малого бізнесу 

 

Тема 1. Організація  обліку на  підприємствах малого бізнесу (Основи 

організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Організаційно-

правові аспекти функціонування малого бізнесу в Україні. Поняття 

«підприємство малого бізнесу» і «платник єдиного податку». Спрощена система 

оподаткування за єдиним податком.). 

Тема 2. Застосування спрощеного Плану рахунків і регістрів 

бухгалтерського обліку на малих підприємствах  (Застосування спрощеного 

Плану рахунків і регістрів бухгалтерського обліку на малих підприємствах.  

Побудова бухгалтерського обліку по спрощеному Плану рахунків. Форми 

бухгалтерського обліку на малих підприємствах. Регістри  бухгалтерського обліку 

для малих підприємств). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Особливості обліку на підприємствах малого 

бізнесу 

Тема 3. Особливості обліку основних засобів та виробничих запасів 

(Особливості обліку основних засобів. Документальне оформлення наявності та 

руху основних засобів. Облік надходження і вибуття основних засобів. Облік 

амортизації основних засобів. Облік виробничих запасів, готової продукції і 

товарів на малих підприємствах. Основи побудови обліку запасів на малих 

підприємствах. Оцінка запасів при вибутті. Особливості обліку малоцінних і 

швидкозношуваних предметів. Облік готової продукції, товарів  на малих 

підприємствах). 

Тема 4. Облік грошових коштів та інших операцій  (Облік грошових коштів 

та розрахунково-кредитних операцій. Особливості обліку грошових коштів у 

касі. Облік операцій на поточному рахунку. Організація обліку розрахунків з 

підзвітними особами. Особливості обліку праці та її оплати на малих 

підприємствах. Синтетичний та аналітичний облік нарахувань заробітної плати 

та утримань із неї). 

Тема 5. Облік доходів та витрат. (Облік доходів від реалізації продукції та 

фінансових результатів  малих підприємств. Валові доходи малих підприємств і 

їх відмінність від виручки за реалізовані товари. Облік витрат підприємства. 

Особливості організації обліку витрат на малих підприємствах. Калькуляція 

собівартості продукції (робіт, послуг). Списання витрат суб'єктами малого 

бізнесу). 

Тема 6. Облік фінансових результатів на малих підприємствах. Особливості 

обліку фінансових результатів. Облік прибутку на малих підприємствах). 

Тема 7. Фінансова звітність малих підприємств (Порядок складання 

фінансових звітів та строки їх подачі.  Особливості складання бухгалтерського 

балансу. Складання звіту про фінансові результати). 
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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 

МОДУЛЬ 1 –  ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Змістовий модуль 1  

 Організація обліку та План рахунків на  підприємствах малого бізнесу 

Тема 1. 

Організація  

обліку на  

підприємствах 

малого бізнесу. 

7 2 2 – – 3 6,5 0,5 – – – 16 

Тема 2. 

Застосування 

спрощеного 

Плану рахунків і 

регістрів 

бухгалтерського 

обліку на малих 

підприємствах. 

7 2 2 – 

 

 

− 

 

 

3 9,5 0,5 1 – − 16 

Усього змістовий 

модуль 1 
14 4 4 − − 6 34 1 1 − − 32 

Змістовий модуль 2 

Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу 

Тема 3. 

Особливості 

обліку основних 

засобів та 

виробничих 

запасів. 

7 2 1 – − 4 9 1 1 – − 20 

Тема 4.  

Облік грошових 

коштів та інших 

операцій. 

8 2 2 – − 4 9 1 1 – − 20 

Тема 5.  

Облік доходів та 

витрат. 

7 2 1 – − 4 9 1 1 – − 20 

Тема 6.  

Облік фінансових 

результатів на 

6 1 1 – − 4 4 1 1 – − 20 
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малих 

підприємствах. 

Тема 7.  

Фінансова 

звітність малих 

підприємств. 

3 1 1 – − 1 7 1 1 – − 20 

Усього змістовий 

модуль 2 
31 8 6 − − 17 86 5 5 − − 76 

УСЬОГО ГОДИН 45 12 10 − − 23 120 6 6 − − 108 

                                                                   

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

форма навчання 

денна  заочна  

1 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Організація обліку на підприємствах малого 

бізнесу”  

2 0,5 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Застосування спрощеного Плану рахунків і 

регістрів бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах”  

2 0,5 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Особливості обліку основних засобів та 

виробничих запасів” 

2 1 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Облік грошових коштів та інших операцій ” 
2 1 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Облік доходів та витрат” 
1 1 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою „Облік фінансових результатів на малих 

підприємствах” та „Фінансова звітність малих 

підприємств” 

1 2 

ВСЬОГО 12 6 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

форма навчання 

денна  заочна  

1 Опрацювання лекційного матеріалу  14 26 
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2 Підготовка до лабораторних  занять 5 28 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
4 54 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
  

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 23 108 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

1. Підготуватися до практичного заняття № 1: 

 Вивчити тему „Основи організації бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах”, щоб розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Яка законодавча і нормативна база діяльності суб’єктів малого 

підприємництва? 

– Сформувати поняття: малі підприємства, суб’єкти малого підприємництва 

або малого бізнесу, платник єдиного податку? Якими законодавчими 

актами визначаються ці поняття? 

– Що таке спрощена система оподаткування, обліку та звітності? 

– Хто із суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб має право 

перейти на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності? 

– Який порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності? 

– Назвіть основні положення П(С)БО 25 та розкрийте їх сутність. 

– Як здійснюють облік податку на додану вартість малі підприємства? 

– Які податки не сплачує суб’єкт малого підприємництва при переході на 

єдиний податок? 

– Визначте порядок нарахування єдиного податку та його сплати. 

 

2. Підготуватися до практичного заняття № 2: 

 Вивчити тему „Застосування спрощеного Плану рахунків і регістрів 

бухгалтерського обліку на малих підприємствах ”, щоб розв’язати задачі за темою 

та відповісти на такі запитання: 

– В чому полягає організація бухгалтерського обліку на малих підприємст -

вах? 

– У яких випадках малі підприємства можуть застосовувати загальний план 

рахунків, а в яких – спрощений? 

– Які характерні особливості спрощеного Плану рахунків? 

– Які форми ведення бухгалтерського обліку можуть застосовуватися малими 

підприємствами? 

– Які регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств передбачено 

наказом № 356? 

– Які основні умови використання регістрів бухгалтерського обліку для малих 

підприємств рекомендовані наказом № 422? 

– Які облікові регістри застосовуються при використанні спрощеної форми 
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бухгалтерського обліку? 

– Які облікові регістри застосовуються при використанні малими 

підприємствами простої форми бухгалтерського обліку? 

– Назвіть відмінності використання простої форми бухгалтерського обліку від 

спрощеної форми бухгалтерського обліку для малих підприємств. 

 

3. Підготуватися до практичного заняття № 3: 
 

Вивчити тему „Особливості обліку основних засобів та виробничих запасів”, 

щоб розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Які особливості обліку основних засобів на малих підприємствах? 

– Як здійснюють документальне оформлення наявності та руху основних 

засобів? 

– Як ведуть синтетичний та аналітичний облік основних засобів на малих 

підприємствах? 

– В чому полягає облік надходження та вибуття основних засобів? 

– Визначте відмінності нарахування амортизації в бухгалтерському обліку та 

в податковому обліку. 

– Які особливості обліку нематеріальних активів? 

– Які особливості обліку запасів в малих підприємствах? 

– Якими первинними документами оформляють рух виробничих запасів? 

– Які методи оцінки запасів застосовують при вибутті виробничих запасів? 

– Які особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів? 

– Якими первинними документами оформляють рух  малоцінних 

швидкозношуваних предметів? 

– Назвіть бухгалтерські проведення з обліку виробничих запасів. 

 

2. Підготуватися до практичного заняття № 4: 
 

 Вивчити тему „Облік грошових коштів та інших операцій”, щоб розв’язати 

задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Особливості ведення касових операцій в малих підприємствах. 

– Які цінності можна зберігати в касі? 

– Назвіть джерела надходження готівки в касу, 

– Які первинні документи використовуються для обліку касових операцій? 

– Що таке ліміт залишку готівки в касі? 

– Якими первинними документами відображають рух  грошових коштів на 

поточному рахунку малого підприємства? 

– В яких регістрах відображають аналітичний облік грошових коштів? 

– Назвіть типові проведення з обліку грошових коштів в касі підри-ємств. 

– Умови відкриття поточного рахунка. 

– На основі яких нормативних документів ведуться розрахунки з підзвітними 

особами? 

– Визначте терміни повернення підзвітних сум. 

– Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та 
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підрядниками. 

– В чому полягає відмінність між кредитом і позикою? 

– Назвіть типові бухгалтерські проведення по рахунку 31 «Рахунки в банках». 

 

5. Підготуватися до практичного заняття № 5: 
 

Вивчити тему „Облік доходів та витрат”, щоб розв’язати задачі за темою та 

відповісти на такі запитання: 

– В чому полягає відмінність валових витрат від витрат виробництва? 

– Особливості організації обліку виробничих витрат. 

– Охарактеризуйте рахунок 23 «Виробництво». 

– Які витрати включають до складу виробничої собівартості продукції? 

– Які методи обліку витрат та калькуляції собівартості продукції за-

стосовують на малих підприємствах? 

– Які особливості списання витрат на малих підприємствах? 

– Як ведуть облік незавершеного виробництва? 

– Назвіть типові бухгалтерські проведення з обліку витрат в малих 

підприємствах. 

 

6. Підготуватися до практичного заняття № 6: 
 

Вивчити тему „Облік фінансових результатів на малих підприємствах” та 

„Фінансова звітність малих підприємств”, щоб розв’язати задачі за темами та 

відповісти на такі запитання: 

– В чому полягає відмінність в обліку валових доходів від виручки за 

реалізовані товари? 

– Назвіть типові бухгалтерські проведення операцій з обліку готової 

продукції та реалізації товарів {робіт, послуг). 

– Особливості обліку фінансових результатів на малих підприємствах. 

– Дайте характеристику рахунка 79 «Фінансові результати». 

– В яких регістрах ведеться аналітичний облік фінансових результатів? 

– Як ведеться облік нерозподіленого прибутку в малих підприємствах, його 

використання? 

– Вкажіть типові бухгалтерські проведення з обліку фінансових результатів. 

– Охарактеризуйте відмінності між повною і скороченою формами фінансової 

звітності. 

– Вкажіть терміни подання фінансової звітності для малих підприємств. 

– Визначте основних користувачів фінансової звітності малих підприємств. 

– Які особливості складання бухгалтерського балансу? 

– Які особливості заповнення форми № 2-М "Звіту про фінансові 

результатні»? 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів 

денної 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; 

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом заліку 

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 за такими 

запитаннями: 

Контроль залишкових знань студентів здійснюється за допомогою тестового 

опитування з дисциплін «Фінансовий облік» та «Бухгалтерський облік». 

                                                                        

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

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. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 
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          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 заліком, 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 

7-й семестр (8-й) 

Змістовий модуль 1–  Організація обліку та План рахунків на  

підприємствах малого бізнесу 

Робота на лекціях  2 4  2   4 8 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
− − −  − − − − − 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
10 13 2 20 26 1 10 13 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2 /9 

3 

/10 
 1 2 3 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 1/ 

5 

2/ 

8  
 4  4 8  1  5  8 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 45   35    45 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 40/ 

45 
–  20  40 –   20     45 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 

10/

5 

15/ 

10 
− 10 15 −   5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10/2 − 0 10 − 0     2 

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

Змістовий модуль 2 –   Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 3 6 12 

Виконання лабораторних   

робіт 
- - − − − − − − 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання заліку: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни „Облік на підприємствах 

малого бізнесу” для студентів спеціальності 071 „Облік і оподаткування” денної 

та заочної форми навчання /Уклад.  К.В.Стасюкова – Одеса: ОНАХТ, 2018 

2. Конспект лекцій з дисципліни „Облік на підприємствах малого бізнесу” 

для студентів спеціальності 071 „Облік і оподаткування” денної та заочної форм 

навчання /Уклад. К.В. Стасюкова – Одеса: ОНАХТ, 2018 

 

 

 

 
 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
10 13 3 30 39 3 30 39 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

–/ 

2 
–/  

5 
– – – 2 4 10 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

1/ 

4 

1,5/

9 
2 2 3 1 4 9 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    40 54  40    70 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

20/

20 

 40/ 

50 
–  20  40 –   20     30 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 6  0 6  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Україна. Закон. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні № 996-XIV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями) 

2. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені 

у 1999-2005 рр. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб'єкта малого підприємництва»,   затверджене   наказом   Міністерства  фінансів   

України   від 25.02.2000 р. № 39, із змінами і доповненнями 

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

господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України № 291 від 30 листопада 1999 р. (зі змінами та 

доповненнями). 

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.  

Зі змінами і доповненнями, в редакції № 2146-VIII від 07.09.2017 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290, із 

змінами і доповненнями. 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», 

затверджене наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р., із 

змінами і доповненнями. 

8. Буряк П. Ю., Шевців Л. Ю., Хом’як Р.Л. Облік на підприємствах малого 

бізнесу. Навчальній посібник. К.: – 2005. 

9. Матвіїв М. Я., Хомін П. Я. Бухгалтерський облік на малих 

підприємствах. Навчальній посібник. К.: – 2004. 

10.  Поточні номери журналів та газет: Бухгалтерський облік і аудит; 

11.  Все про бухгалтерський облік; Дебет-Кредит (додаток до газети 

“Галицькі  контракти”); Бухгалтерія (додаток до газети “Бізнес”); Баланс. 
 

Допоміжна 

1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і 

магістра напряму 0501 – „Економіка і підприємництво”. Галузевий стандарт 

вищої освіти – К.: МОН України, 2002. 

2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста 

спеціальності „Бухгалтерський облік” , бакалавра, спеціаліста і магістра 

спеціальності „Облік і аудит” напряму підготовки 0501 –„Економіка і 

підприємництво”. Галузевий стандарт вищої освіти України. – К.: МОН України, 

2004. 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-
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301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

1) http:// www.rada.gov.ua  

2) http://  www.dtkt.com.ua. 

3) http:// www.liga.com.ua. 

4) http://www.glavbukh.ua 

5) http://www.vobu.com.ua 

6) http://buhgalter911.com/ 
 

 

http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.glavbukh.ua/
http://www.vobu.com.ua/
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