1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників
Кількість кредитів на
денній формі – 4;
Кількість кредитів на
заочній формі – 4
Атестацій
–2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання (назва)
Загальна кількість
годин на денній
формі – 120;
Загальна кількість
годин на заочній
формі – 120.
Тижневих годин для
денної форми
навчання: аудиторних
– 3,9 самостійної
роботи студента – 4,1

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
заочна форма
навчання
навчання

Галузь знань
спеціальність,
освітній рівень
Галузь знань
07 «Управління та
адміністрування»

Вибіркова навчальна
дисципліна

Рік підготовки:
Спеціальність
076 «Підприємство,
2-й
2-й
торгівля та біржова
діяльність»,
Семестр
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»
4-й
4-й, 5-й
Лекції:

Перший
(бакалаврський)
освітній рівень

30 год.
6
Практичні, семінарські:
28 год.
6
Лабораторні:
Самостійна робота:
62 год.
108
Індивідуальні
завдання:
0 год.
Вид контролю: іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 93,55 %
для заочної форми навчання – 11,11 %

2.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни полягає в отриманні студентами знань, що

складають

теоретико-методичну

базу

бухгалтерського

обліку,

для

її

подальшого використання і поповнення при глибокому і предметному вивченні
обліку та інших, пов’язаних з ним дисциплін.
Значення дисципліни полягає в наданні студентам теоретичного
підґрунтя з основ бухгалтерського обліку та оподаткування, що дасть їм змогу
опанувати сучасні методичні та практичні прийоми й способи його ведення та
формування системи фінансової звітності в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
‒ пізнання наукових засад побудови бухгалтерського обліку;
‒ вироблення системного підходу до опрацювання і використання
фундаментальних основ обліку;
‒ освоєння методологічних елементів бухгалтерського обліку та його
методичних прийомів;
‒ опрацювання типових функціонально-технічних процедур ведення
бухгалтерського обліку;
‒ ознайомлення з веденням бухгалтерського обліку за ділянками та
документальним оформленням господарських операцій;
‒ ознайомлення з системою звітності підприємства.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
‒ суть господарського обліку та його види;
‒ загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та їх сутність;
‒ елементи методу бухгалтерського обліку;
‒ роль, місце та завдання системи бухгалтерського обліку;
‒ елементи процесу бухгалтерського обліку в їх взаємозв'язку;
‒ порядок застосування нормативно-законодавчих актів на підприємстві;
‒

роль і завдання облікових працівників на кожній ділянці облікової

роботи з метою збереження майна власника.
вміти:
‒ використовувати основні елементи методу бухгалтерського обліку;
‒ працювати з основними первинними бухгалтерськими документами;
‒ методом

подвійного

запису

відображати

основні

господарські

операції;
‒ здійснювати записи в регістри журнально-ордерної форми обліку;
‒ заповняти основні форми звітності підприємства, аналізувати
фінансовий і майновий стан підприємства.
Вивчення дисципліни базується на законах України, постановах
Кабінету Міністрів України, нормативних документах міністерств і
відомств,
вимогах освітньо-професійної програми
та
освітньокваліфікаційної характеристики з цієї спеціальності, низці економічних
фундаментальних дисциплін.
Для засвоєння матеріалу передбачаються такі види навчання: лекції,
практичні заняття, самостійна робота. Крім цього, зважаючи на особливість
та складність, великий обсяг курсу, необхідне проведення таких форм
навчання та контролю як повідомлення, реферативні виступи, проведення
поточних контрольних робіт, тестування.
На підставі зазначеної програми формуються питання з повторення
теоретичного матеріалу і тестові завдання, які охоплюють перевірку
теоретичних знань та виконання практичної роботи за темами програми.
Розподіл програмного матеріалу за видами занять і послідовність його
вивчення визначаються навчальним планом. З метою інтенсифікації процесу
навчання для студентів розроблено і використовується кредитно-трансферна
система навчання та оцінювання знань студентів, елементи проблемності,
ігрові заняття, ділові ігри та індивідуальні завдання.
Згідно з базовим навчальним планом на вивчення дисципліни
відводиться 120 годин, у т. ч. 58 годин аудиторних занять, з них 30 години –
лекції і 28 години – практичні заняття. Формою підсумкового контролю
вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є іспит.

3.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АТЕСТАЦІЯ 1.
Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Облік активів
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і
метод
Тема 2. Бухгалтерський баланс та система рахунків бухгалтерського
обліку
Тема 3. Первинне спостереження та узагальнення даних бухгалтерського
обліку
Тема 4. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Тема 5. Облік запасів
Тема 6. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій
Тема 7. Облік дебіторської заборгованості

АТЕСТАЦІЯ 2.
Облік пасивів. Облік витрат, доходів і фінансових результатів
Тема 8. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
Тема 9. Облік зобов’язань
Тема 10. Облік витрат виробництва та витрат діяльності
Тема 11. Облік доходів і фінансових результатів
Тема 12. Інвентаризація активів та зобов’язань підприємства
Тема 13. Формування фінансової звітності підприємств

4.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

Компетентності
ПРН 1

ПРН 2

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 9

ПРН 11

ПРН 12

ПРН 13

ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 17

ПРН 18
ПРН 19

ПРН 20

Результати навчання
Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової
діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в
професійних цілях.
Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення
завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності
Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології
обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації
з різних джерел для формування банків даних у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю
забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як
демократичної, соціальної і правової держави.
Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого
використання на практиці.
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин
для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці.
Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати
проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та
внутрішніх впливів.
Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній і біржовій діяльності.
Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової
кон’юнктури і діючих правових норм.
Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур з урахуванням ризиків.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
у тому числі
у тому числі
усьог
усьо
о
л
п лаб інд с.р
го
л п лаб інд
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
АТЕСТАЦІЯ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Облік активів
Тема 1. Загальна характеристика бухгал4
2
2
4
8
терського обліку, його
предмет і метод
Тема 2. Бухгалтерський баланс та система
12
4
2
6
12
4 4
рахунків бухгалтерського обліку
Тема
3.
Первинне
спостереження та уза8
2
2
4
8
гальнення даних бухгалтерського обліку
Тема 4. Облік
основних засобів та
6
2
2
4
8
нематеріальних активів
Тема 5. Облік запасів
6
2
2
4
8
Тема 6. Облік грошових
коштів та фінансових
6
2
2
4
8
інвестицій
Тема 7. Облік
6
2
2
4
8
дебіторської
заборгованості
60
16 14
30
Разом за атестацією 1
60
4 4
АТЕСТАЦІЯ 2. Облік пасивів. Облік витрат, доходів і фінансових результатів.
Тема 8. Облік власного
капіталу і забезпечення
10
2
2
6
10
зобов’язань
Тема
9.
Облік
10
4
4
2
10
2 2
зобов’язань
Тема 10. Облік витрат
виробництва та витрат
10
2
2
6
10
діяльності
Тема 11. Облік доходів і
10
2
2
6
10
фінансових результатів
Тема 12. Інвентаризація активів та зо- 10
2
2
6
10
бов’язань підприємства
Тема 13. Формування
фінансової
звітності
10
2
2
6
10
підприємств
Разом за атестацією 2
60
14 14
32
60
2 2
Усього годин
120 30 28
62
120 6 6
Назви атестацій і тем

с.р
13

8

4

8

8
8
8

8
52

10
6
10
10
10

10
56
108

6.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

№
Кількість
Назва теми
з/п
годин
1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його
2
предмет і метод
2 Бухгалтерський баланс та система рахунків бухгалтерського
4
обліку
3 Первинне
спостереження
та
узагальнення
даних
2
бухгалтерського обліку
4 Облік основних засобів та нематеріальних активів
2
5 Облік запасів
2
6 Облік грошових коштів та фінансових інвестицій
2
7 Облік дебіторської заборгованості
2
8 Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
2
9 Облік зобов’язань
4
10 Облік витрат виробництва та витрат діяльності
2
11 Облік доходів і фінансових результатів
2
12 Інвентаризація активів та зобов’язань підприємства
2
13 Формування фінансової звітності підприємств
2
Разом
30

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
№
Кількість
Назва теми
з/п
годин
1 Бухгалтерський баланс та система рахунків бухгалтерського
4
обліку
2
2 Облік зобов’язань
Разом
6

7.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

№
з/п

Кількість
годин
Атестація 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Облік активів
1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і
2
метод
2 Бухгалтерський баланс та система рахунків бухгалтерського
2
обліку
3 Первинне
спостереження
та
узагальнення
даних
2
бухгалтерського обліку
4 Облік основних засобів та нематеріальних активів
2
5 Облік запасів
2
6 Облік грошових коштів та фінансових інвестицій
2
7 Облік дебіторської заборгованості
2
Атестація 2. Облік пасивів. Облік витрат, доходів і фінансових результатів
8 Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
2
9 Облік зобов’язань
4
10 Облік витрат виробництва та витрат діяльності
2
11 Облік доходів і фінансових результатів
2
12 Інвентаризація активів та зобов’язань підприємства
2
13 Формування фінансової звітності підприємств
2
Разом:
28
Назва теми

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
№
Кількість
Назва теми
з/п
годин
1 Бухгалтерський баланс та система рахунків бухгалтерського
4
обліку
2
2 Облік зобов’язань
Разом
6

8. САМОСТІЙНА РОБОТА
Самостійна робота студента є важливою складовою у підготовці
кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до
компетентної професійної діяльності на рівні світових стандартів.
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:
1. Закріплення лекційного матеріалу.
2. Робота з рекомендованою літературою.
3. Підготовка до практичних занять, дискусій, роботи в малих групах.
4. Контрольна перевірка кожним студентом особистих знань на
запитання, які винесені для самостійного вивчення.
5. Робота над виконанням індивідуальних завдань та підготовка
доповідей.
Перелік тем для самостійного опрацювання за навчальною
дисципліною «Бухгалтерський облік»
Кількість годин
№
Назва теми
з/п
денна заочна
1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його
4
8
предмет і метод
2 Бухгалтерський баланс та система рахунків
6
4
бухгалтерського обліку
3 Первинне спостереження та узагальнення даних
4
8
бухгалтерського обліку
4 Облік основних засобів та нематеріальних активів
4
8
5 Облік запасів
4
8
4
8
6 Облік грошових коштів та фінансових інвестицій
7 Облік дебіторської заборгованості
4
8
8 Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
6
10
2
6
9 Облік зобов’язань
6
10
10 Облік витрат виробництва та витрат діяльності
11 Облік доходів і фінансових результатів
6
10
6
10
12 Інвентаризація активів та зобов’язань підприємства
6
10
13 Формування фінансової звітності підприємств
14 Разом
62
108

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) студента є вибірковим
видом поза аудиторної самостійної роботи студента та має навчальнодослідницький характер, виконується в процесі вивчення програмного
матеріалу навчальної дисципліни. Виконання ІНДЗ є одним із важливих засобів
підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів, які здатні застосовувати
на практиці теоретичні знання, вміння та навички з даної навчальної
дисципліни. Підготовка ІНДЗ передбачає систематизацію, закріплення,
розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх у
процесі розв'язання конкретних економічних ситуацій, розвиток навичок
самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту,
пов'язаних із темою ІНДЗ. ІНДЗ передбачає наявність таких елементів
наукового дослідження: практичної значущості, комплексного системного
підходу до вирішення завдань дослідження, теоретичного використання
передової сучасної методології та наукових розробок, наявність елементів
творчості, вміння застосовувати сучасні технології.
Тематика ІНДЗ
1. Облік розрахунків з підзвітними особами
2. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
3. Облік зобов’язань
4. Облік поточних зобов’язань
5. Облік довгострокових зобов’язань
6. Облік кредитів банку
7. Облік короткострокових кредитів банку
8. Облік довгострокових кредитів банку
9. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками
10. Облік розрахунків за податками та платежами
11. Особливості обліку ПДВ в сільськогосподарських підприємствах.
12. Облік нарахування та сплати фіксовано сільськогосподарського податку.
13. Облік розрахунків за страхуванням
14. Облік праці та її оплати
15. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати
працівників
16. Бухгалтерський облік у системі економічних відносин
17. Майно і статутний капітал господарюючих суб’єктів
18. Методологічні основи обліку: предмет і метод
19. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку
20. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
21. Документування господарських фактів в обліку
22. Форми бухгалтерського обліку та їх застосування на підприємствах
агропромислового комплексу
23. Облік господарської діяльності підприємства
24. Облік процесів господарювання
25. Сутність, характеристика та особливості обліку процесу постачання

26. Методологія обліку процесу виробництва
27. Сутність, характеристика та особливості відображення в поточному обліку
процесу реалізації
28. Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств.
29. Облік грошових коштів підприємства
30. Облік касових операцій
31. Облік коштів на рахунках підприємства у банках
32. Облік векселів
33. Облік інвестицій
34. Облік капітальних інвестицій
35. Облік фінансових інвестицій
36. Облік поточних фінансових інвестицій
37. Облік довгострокових фінансових інвестицій
38. Облік дебіторської заборгованості
39. Облік поточної дебіторської заборгованості
40. Облік довгострокової дебіторської заборгованості
41. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
42. Облік утримання із доходів громадян
43. Облік витрат виробництва і витрат діяльності
44. Облік операційних витрат
45. Облік витрат загальновиробничого характеру
46. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи
47. Облік доходів і результатів діяльності
48. Організація складання та надання фінансової звітності
49. Інвентаризація активів та зобов’язань підприємства
50. Облік розрахунків по товарних операціях
51. Облік розрахунків по нетоварних операціях
52. Облік запасів
53. Облік біологічних активів
54. Облік поточних біологічних активів
55. Облік довгострокових біологічних активів
56. Облік готової продукції
57. Облік малоцінних предметів
58. Облік на позабалансових рахунках
59. Облік необоротних активів
60. Облік основних засобів
61. Методи нарахування амортизації та обґрунтування їх застосування в
сільськогосподарських підприємствах.
62. Облік модернізації основних засобів
63. Облік витрат, пов’язаних з експлуатацією основних засобів
64. Облік інших необоротних матеріальних активів
65. Облік нематеріальних активів
66. Облік власного капіталу
67. Облік позикового капіталу
68. Облік капіталу цільового характеру

10.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Підсумкова оцінка за аудиторну роботу виставляється вкінці семестру,
після закінчення проведення аудиторних занять з курсу. Це – оцінка участі
студента у практичних заняттях та присутності на лекціях. Накопичені оцінки
під час проведення різних видів аудиторних робіт надають правомірність такої
форми атестації.
Бальна оцінка за кожну частину курсу виставляється при проведенні
поточного контролю знань і викладач обов’язково інформує студентів про
результати оцінювання.
Підсумкова оцінка за самостійну роботу – це оцінка результату
виконання студентами індивідуальних завдань з курсу. Оцінка за самостійну
роботу входить в поточний контроль і виставляється в журнал викладача.
Максимально можлива кількість умовних балів за навчальні заняття
студента становить 70% (коефіцієнт 0,7).
Іспит, як форма підсумкового контролю, проводиться як контрольний
захід і є обов’язковим для всіх студентів. Максимально можлива кількість
умовних балів за екзамен студента становить 30% (коефіцієнт 0,3).
Студент допускається до іспиту за результатами поточного контролю
знань з дисципліни, якщо він набрав мінімальну кількість балів – 35.
Форма проведення іспиту – вирішення завдань у системі Сократ.
Розподіл балів, які отримують студенти за іспит
Підсумковий
Сума
тест
(екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

3

4

3

6

3

100

Атестація 2

Атестація 1
Т6 Т7
3

13

Т8
3

Т9 Т10 Т11 Т12
6

7

3

3

Т13
13

30

100

Рейтингова оцінка за шкалою з дисципліни «Бухгалтерський облік»
За шкалою ЕCТS
А
В
С
Д
Е
FX
F

За національною шкалою
відмінно
добре
добре
задовільно
задовільно
не задовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу
(абсолютна кількість балів
за дисципліну)
90-100
82-89
75-81
66-74
60-65
35-59
1-34

11. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ
ДЕМОНСТРУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання
можуть бути:
- екзамени;
- заліки;
- комплексні іспити;
- стандартизовані тести;
- наскрізні проекти;
- командні проекти;
- розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

12.

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Порядок оцінювання знань студентів з дисципліни «Бухгалтерський
облік» ґрунтується на основних принципах і засадах системи контролю якості
знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог, визначених
Європейською системою залікових кредитів. Дана система передбачає
організацію поточного і підсумкового контролю знань студентів, що
визначаються на бакалаврському рівні усіх форм навчання, і спрямовується на
ефективну реалізацію наступних завдань:
- активізація мотивації студентів до систематичної роботи над
вивченням дисципліни, переорієнтація їхніх цілей з отримання позитивної
оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;
- систематизація знань та активне їх засвоєння впродовж навчання;
- уникнення суб`єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується
використанням контрольних заходів поточного контролю та іспиту у письмовій
формі із застосуванням кредитно-трансферної системи навчання та оцінювання
знань студентів;
- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і
підготовки до контрольних заходів, що досягаються шляхом чіткого їх
розмежування за змістом та в часі;
- розширення можливостей для всебічного розвитку творчого мислення
у студентів.
Система контролю враховує різні типи доказів рівня знань студентів та
має наступні складові:
- поточний контроль – має на меті оцінку роботи студентів за всіма
видами аудиторної роботи з дисципліни «Бухгалтерській облік» (лекції,
практичні заняття) і відображає поточні навчальні досягнення студентів в
освоєнні програмного матеріалу дисципліни;
- самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості
засвоєння навчального матеріалу з дисципліни (розділу, теми). Формою

здійснення цього виду контролю є проходження студентами тестування за
кожною темою дисципліни в мережі Інтранет ВНАУ;
- рубіжний контроль, формою якого є атестація з кожної частини курсу,
що передбачено програмою навчальної дисципліни та навчальним планом;
- оцінка результатів самостійної роботи як важливого компоненту
навчального процесу, керованого під час індивідуально-консультативної
роботи викладача зі студентом;
- підсумковий семестровий контроль як інтегрована оцінка засвоєння
знань з проведенням обов'язкового семестрового іспиту.

13.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів
першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова
діяльність» / Любар О.О. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. – 33 с.
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних
робіт для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076
«Підприємство, торгівля та біржова діяльність» / Любар О.О., Машевська
А.А. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. – 109 с.
Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів
ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму
підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» / Любар О.О., Новодворська В.В.,
Прутська Т.Ю. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2015. – 29 с.
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки для проведення практичних
занять для студенті галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього
ступеня «Бакалавр» денної та заочної форми навчання / Любар О.О.,
Машевська А.А. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. – 98 с.

14. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Основна нормативно-довідкова
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІV.
2. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI.
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №
2121-ІІІ, зі змінами та доповненнями.
5. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV (із змінами та доповненнями).
6. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
7. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 №1602III URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1602-14
8. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.
9. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464VI, зі змінами.
10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р.
№ 959-ХІІ, зі змінами та доповненнями.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ, зі
змінами та доповненнями.
11. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.
12. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, у
редакції Закону України від 06.02.97 р. № 504/97-ВР, зі змінами.
13. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»
від 5 квітня 2001 року № 2346-III, із змінами.
14. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР.
15. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.
16. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. № 1381-ІV,
зі змінами та доповненнями.
17. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ, зі змінами
18. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 23.02.2006 р.
№ 3480-ІV, зі змінами та доповненнями.
19. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
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