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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, ступінь вищої 

освіти, освітньо-

професійна програма 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна  

форма  

навчання 

заочна  

форма  

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

15 «Автоматизація та 

приладобудування» 

Обов’язкова  

Модулів – 2 Спеціальність: 

151 «Автоматизація  

та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3–й – 

Загальна кількість го-

дин – 120 

Семестр 

5–й – 

Тижневих годин для 

денної форми нав-

чання: 

аудиторних – 2,1 

самостійної роботи 

студента – 3,7 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

 «Автоматизація  

та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

 

Лекції 

20 год. – 

Практичні заняття 

20 год. – 

Самостійна робота 

80 год. – 

Індивідуальні завдання: 

год. 

20 год. – 

Вид контролю: 

Іспит – 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуа-

льної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 
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2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації 

про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність мате-

ріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про  джерела утво-

рення ресурсів підприємства, про фінансові результати діяльності підприємст-

ва. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського об-

ліку, які виявляються, вимірюються, реєструються та систематизуються у бух-

галтерській (фінансовій) звітності. Така звітність має важливе значення, оскіль-

ки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого 

підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для 

узагальнення результатів у масштабі галузей і народного господарства країни в 

цілому. 

У цьому зв’язку важливе значення набуває вивчення основ бухгалтер-

ського обліку, знання яких є невід’ємною умовою для чіткого розуміння питань 

практики бухгалтерського обліку на підприємствах та організаціях різної фор-

ми власності та структури.  

Основи бухгалтерського обліку є наукою про завдання, вимоги, предмет, 

об’єкт, метод, техніку, форми й організацію бухгалтерського обліку. 

Мета викладання дисципліни полягає у тому, щоб навчити  студентів  

елементам методу бухгалтерського обліку (документація і інвентаризація, оцін-

ка і калькуляція, система рахунків і подвійний запис, баланс  та інші форми зві-

тності) та техніці ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різної фор-

ми власності.  

Завдання вивчення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» – ви-

вчення теоретичних основ бухгалтерського обліку та вміння застосовувати їх на 

практиці; набуття студентами практичних навичок необхідних для виконання 

робіт, пов’язаних з веденням обліку на підприємстві 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: завдання, принципи, предмет, метод, техніку, форми й організа-

цію ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

вміти: правильно розподілити господарські засоби та джерела їх утво-

рення; відкрити рахунки та відобразити на них сальдо на початок, оборот та са-

льдо на кінець періоду; скласти бухгалтерську проводку на підставі господар-

ської операції; складати сальдову оборотну, шахову оборотну відомості за син-

тетичними рахунками та оборотну відомість за аналітичними рахунками; запо-

внювати бухгалтерські документи (первинні, зведенні та облікові регістри); 

проводити інвентаризацію та складати баланс; виправляти помилки в бухгал-

терських записах. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика, предмет і метод бух-

галтерського обліку. Бухгалтерський баланс підприємства. 

 

Тема 1. Сутність і значення бухгалтерського обліку. Предмет і метод бу-

хгалтерського обліку (Господарський облік і його види. Функції бухгалтер-

ського обліку та вимоги до нього. Облікові вимірники. Предмет бухгалтер-

ського обліку. Метод бухгалтерського обліку). 
 

Тема 2. Бухгалтерський баланс підприємства (Бухгалтерський баланс, йо-

го зміст і будова. Структура бухгалтерського балансу). 

 

 

Змістовий модуль 2. Система рахунків бухгалтерського обліку та по-

двійний запис. 

 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку. Подвійний запис та узагальнен-

ня даних поточного обліку (Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і 

будова. Подвійний запис, його суть і значення. Синтетичні й аналітичні рахун-

ки. Взаємозв’язок між балансом і рахунками.  Узагальнення даних поточного 

бухгалтерського обліку).  
 

Тема 4. План рахунків бухгалтерського обліку (Структура плану рахун-

ків бухгалтерського обліку. Економічний зміст і призначення класів рахунків 

бухгалтерського обліку). 

 

Змістовий модуль 3. Бухгалтерська документація та інвентаризація. 

Облікові регістри. Фінансова звітність. 

 

Тема 5. Документація та інвентаризація. (Значення бухгалтерських доку-

ментів. Вимоги до змісту й оформлення документів. Класифікація документів. 

Організація документообігу. Інвентаризації в системі первинного обліку.). 
 

Тема 6. Облікові регістри (Облікові регістри та їх класифікація. Способи 

виправлення помилок в облікових регістрах. Форми облікових регістрів. Форми 

бухгалтерського обліку). 
 

Тема 7. Фінансова звітність (Поняття та принципи побудови звітності. 

Класифікація звітності та її користувачі. Порядок складання, подання й опри-

люднення фінансової звітності. Форми фінансової звітності). 
 

 

http://books.efaculty.kiev.ua/bug/1/r4/#2
http://books.efaculty.kiev.ua/bug/1/r10/#1
http://books.efaculty.kiev.ua/bug/1/r10/#2
http://books.efaculty.kiev.ua/bug/1/r10/#3
http://books.efaculty.kiev.ua/bug/1/r10/#3
http://books.efaculty.kiev.ua/bug/1/r10/#4
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

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

МОДУЛЬ 1 – Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика, предмет і метод бухгалтер-

ського обліку. Бухгалтерський баланс підприємства 

Тема 1. Сутність і 

значення бухгалтер-

ського обліку. Пре-

дмет і метод бухгал-

терського обліку 

18 4 2 – – 12 – – – – – – 

Тема 2. Бухгалтер-

ський баланс підп-

риємства 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

Змістовий модуль 2. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний 

запис 

Тема 3. Рахунки бу-

хгалтерського облі-

ку. Подвійний запис 

та узагальнення да-

них поточного облі-

ку 

38 6 8 – 10 24 – – – – – – 

Тема 4. План раху-

нків бухгалтер-

ського обліку 

10 2 2 – 6 6 – – – – – – 

Всього за  

модулем 1 
78 14 14 – 16 50 – – – – – – 

МОДУЛЬ 2 – Бухгалтерська документація та фінансова звітність 

Змістовий модуль 3. Бухгалтерська документація та інвентаризація. Облікові 

регістри. Фінансова звітність 

Тема 5. Документа-

ція та інвентариза-

ція. 

12 2 2 – – 8 – – – – – – 

Тема 6. Облікові ре-

гістри 
14 2 2 – – 10 – – – – – – 

Тема 7. Фінансова 

звітність 
16 2 2 – 4 12 – – – – – – 

Всього за  

модулем 2 
42 6 6 – 4 30 – – – – – – 

УСЬОГО ГОДИН 120 20 20 – 20 80 – – – – – – 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити і пог-

либити теоретичні знання студентів, одержані ними під час вивчення лекційно-
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го матеріалу та рекомендованої літератури, а також в  набутті практичних на-

вичок документального оформлення господарських операцій, використання об-

лікових регістрів та показників фінансової звітності що до прийняття управлін-

ських рішень. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчан-

ня 

заочна 

форма 

навчан-

ня 

1 
Сутність і значення бухгалтерського обліку. Пред-

мет і метод бухгалтерського обліку 
2 

– 

2 Бухгалтерський баланс підприємства 2 – 

3 
Рахунки бухгалтерського обліку. Подвійний запис 

та узагальнення даних поточного обліку 
8 

– 

4 План рахунків бухгалтерського обліку 2 – 

5 Документація та інвентаризація 2 – 

6 Облікові регістри 2  

7 Фінансова звітність 2 – 

ВСЬОГО 20 – 

 
 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

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

льних (аудиторних) занять. 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

нав-

чання 

заочна 

форма 

нав-

чання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  20 – 

2 Підготовка до практичних занять 20 – 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не ви-

носяться на лекції  
20 – 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних за-

вдань 
20 – 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 80 – 
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Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів са-

мостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів наванта-

ження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в годинах. 

Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб при-

вити студентам практичні навички роботи з нормативними науково-

методичними матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лек-

ційних та практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» поля-

гає: 

− в підготовці до практичних занять; 

− в підготовці до тестування та контрольних робіт; 

− в підготовці до іспиту. 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

  

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

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

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового конт-

ролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми нав-

чання з дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування сту-

дентів та розв’язання ними завдань на практичних заняттях, а також підсумко-

вого тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з 

дисципліни є: 

− завдання для проведення практичних занять; 

− контрольні тести з тем дисципліни; 

− завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом складання 

іспиту з дисципліни та на підставі накопичених кожним студентом балів рейти-

нгу на протязі семестру підчас поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисципліни, яка забезпечує дану дис-

ципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування за такими 

запитаннями: 

з дисципліни «Політична економія»: 

1. Що належить до основних факторів виробництва? 

2. Що таке вартість створеного продукту?  
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3. Що означають складові формули вартості створеного продукту? 

4. Що таке продуктивність праці? 

5. Що таке заробітна плата? 

6. Яке співвідношення між темпами зростання заробітної плати та проду-

ктивності праці вважається позитивним? 

7. Що належить до основних засобів виробництва? 

8. Що таке амортизація основних засобів? 

9. Що таке собівартість продукції? 

10.  За допомогою яких критеріїв можна визначити конкурентноздатність 

продукції на ринку? 

11.  Що таке ціна за одиницю продукції? 

12.  Чим відрізняється собівартість продукції від її вартості? 
 

 

Контролю залишкових знань студентів з дисципліни «Основи бухгалтер-

ського обліку» здійснюється шляхом усного або письмового опитування за та-

кими запитаннями: 

1. Дайте визначення господарському обліку 

2. Які є види обліку?  

3. Які Ви знаєте вимірники бухгалтерського обліку? 

4. Охарактеризуйте завдання бухгалтерського обліку 

5. Дайте характеристику предмету і методу бухгалтерського обліку 

6. Які об'єкти бухгалтерського обліку Ви знаєте? 

7. Охарактеризуйте бухгалтерські рахунки і їх побудову  

8. Які це активні, пасивні і активно-пасивні рахунки? 

9. Дайте характеристику синтетичним і аналітичним рахункам. 

10. Які Ви знаєте відомості  бухгалтерського обліку?  

11. Як класифікуються бухгалтерські рахунки? 

12. Що таке план рахунків бухгалтерського обліку? 

13. Яка структура та побудова бухгалтерських рахунків? 

14. Як господарські операції впливають на статті балансу? 

15. Що таке документація?  

16. Які облікові регістри Ви знаєте? 

17. Як виправити помилки в первинних документах і облікових регіст-

рах? 

18. Як організовується документообіг на підприємстві? 

19. Який порядок зберігання документів? 

20. Дайте визначення інвентаризації.  

21. Які форми ведення бухгалтерського обліку Ви знаєте? 

22. Які форми фінансової звітності Ви знаєте? 
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9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною, індивідуальною роботою 

студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

 

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, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5й семестр  

МОДУЛЬ 1 – Теоретичні основи бухгалтерського обліку 

Робота на лекціях 1/-  2/-  7 7 14 – – – 

Робота на практичних за-

няттях 
6/-  10/-  7 42  70  – – – 

Підготовка до практичних 

занять  
– – – 11 16 – – – 

Опрацювання тем, не вине-

сених на лекції 
– – – – – – – – 

Проміжна сума  – – – 60 100 – – – 

Контроль результатів дис-

танційного модулю 
– – – – – – – – 

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

МОДУЛЬ 2 – Бухгалтерська документація та фінансова звітність 

Робота на лекціях 2/-  3/-  3 6 9 – – – 

Робота на практичних за-

няттях 
5/-  10/-  3 15  30  – – – 

Підготовка до практичних 

занять  
– – – 9 11 – – – 

Опрацювання тем, не вине-

сених на лекції 
– – – – – – – – 

Проміжна сума  – – – 30 50 – – – 

Індивідуальне завдання – – – 30 50 – – – 

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

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи бухгалтер-

ського обліку» для студентів спеціальності 6.050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» денної форми навчання / Укл. К.О. Васьковська – Оде-

са: ОНАХТ, 2017. –  17 с. 

 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. 

Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 1999 р. № 996 зі 

змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/996-14. 

2. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» : Затв. наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 зі 

змінами та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0336-13 

3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : 

Затв. наказом Мінфіну від 28 березня 2013 року № 433 зі змінами та 

доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/ metod_fin_otch_433.aspx. 

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

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/ 

PSBO.aspx.  

5. Інструкція Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 

затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 зі змінами 

та доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

6. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан ; Терноп. нац. екон. ун-т. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 443 с. 

7. Бухгалтерський облік [Текст] : основи теорії та практики : підручник / 

[А. Г. Загородній та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 3-тє вид., доопрац. і 

допов. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 340 с. 

8. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. 

посіб. / [А. Г. Загородній та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-

во Львів. політехніки, 2014. – 215 с. 

9. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : ситуац. завдання до 

практ. занять, самост. та індивід. роботи, тест. завдання та завдання для поточ. 

модул. контролю знань студентів напряму підгот. 6.030509 «Облік і аудит» / 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z0336-13
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Центр спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. ; [уклад. : Озеран В. О., 

Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 151 

с. 

10. Бухгалтерський облік: практикум [Текст] : навч. посіб. / [Н. М. 

Сіренко та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Дубініної М. В. ; Миколаїв. 

держ. аграр. ун-т. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 317 с. 

11. Григорова З.В. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / 

З. В. Григорова, Л. А. Андросюк ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-

т». – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 165 с. 

12. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ / Гудзь Н. В., Денчук П. Н., Романів Р. В. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – 

Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 383 с. 

13. Зянько В.В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. В. Зянько, 

С. В. Крива ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 174 с. 

14. Ковальчук Т.М. Бухгалтерський облік (теорія) [Текст] : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Ковальчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. – 535 с. 

15. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика [Текст] 

: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. 

бакалавра зі спец. «Облік і аудит» / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Вид. 4-те. – Т. 

: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 747 с. 

16. Мельник В. Г. Бухгалтерський облік (Основи) [Текст] : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Мельник В. Г., Богач А. Г. ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. 

: Економічна думка, 2011. – 365 с. 

17. Мягкова О.В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Мягкова О. 

В. ; Київ. міжнар. ун-т. – К. : КиМУ, 2013. – 366 с. 

18. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / [З. Б. Живко та 

ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : [ЛьвДУВС], 2010. – 384 с. 

19. Основи бухгалтерського обліку та аудиту [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. / М. Ф. Івашов та [ін.] ; [за заг. ред. М. Ф. Івашова]. – Електрон. дані. – 

Дніпропетровськ : Дробязко С. І., 2014. 

20. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / В. Й. Плиса, З. 

П. Плиса. – Л. : АТБ, 2013. – 419 с. 

21. Садовська І.Б. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / І. 

Б. Садовська, К. Є. Нагірська ; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 

2015. – 322 с. 

22. Труш В. Є. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Труш, О. 

М. Єремян, Т. В. Шрам ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ. – 2013. – 

391 с. 

23. Тютюнник П.С. Бухгалтерський облік [Текст] : конспект лекцій / 

Тютюнник П. С., Жовтопуп М. М. ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 

2010. – 111 с. 

24. Шевчук В.О. Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків 

бухгалтерського обліку) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. 

Шевчук, Г. М. Курило, В. П. Пантелєєв ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. О. 
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Шевчука ; Держкомстат України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К. : 

Інформаційно-аналітичне агенство, 2010. – 408 с. 

25. Періодичні видання:  

− Газета «Все про бухгалтерський облік». 

− Журнал «Налоги и бухгалтерский учет». 

− Журнал «Бухгалтерський облік і аудит». 

− Журнал «Бухгалтерія» додаток до газети «Бізнес». 

 

 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

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

А-301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

− http://www.rada.gov.ua 

− http://www.dtkt.com.ua 

− http://www.liga.com.ua 

− http://www.balans.com.ua 

− http://www.vobu.com.ua 

− http://www.buhoblik.org.ua 

− http://buhgalter911.com 
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