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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування   
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Модулів –  
Спеціальність 

(спеціалізація): 

071 Облік і 

оподаткування 

(5.03050901 

Бухгалтерський облік) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

- 90 

3-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

30 год. год. 

Практичні, семінарські 

30 год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

30 год. год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2.Мета та завдання курсу 

  Основною метою викладання курсу «Бухгалтерський облік» є формування 

навичок у студентів ефективно використовувати облікову інформацію в 

управління виробництвом, оволодіти методикою відображення господарських 

операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності. Використати можливості 

навчального процесу для вивчення бухгалтерського обліку. 

Предметом навчальної дисципліни є господарські засоби та процеси,що 

відбуваються в господарській діяльності підприємства. 

Завданнями даної дисципліни є: 

- формування навиків реалізації отриманих знань на практиці; 

- вивчення роботи на всіх етапах облікової інформації. 

Компетентності, якими повинен володіти здобувач 

- здатність до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 
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Програмні результати навчання: 

- уміння застосовувати теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку, 

порядку і методики бухгалтерського відображення господарських процесів, 

-   уміння застосовувати нормативні акти, принципи і стандарти 

бухгалтерського обліку для формування облікової політики підприємства. 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема № 1  Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

1. Сутність господарського обліку, вимоги, вимірники та види в 

єдиній системі. 

2. Функції і завдання бухгалтерського обліку. 

2.1. Функції і завдання бухгалтерського обліку 

2.2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

2.3. Метод бухгалтерського обліку та його елементи. 

  

 Тема № 2  Бухгалтерський баланс 

1. Економічна сутність, значення та види балансового 

узагальнення. 

2. Бухгалтерський баланс: будова, зміст, призначення. 

3. Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс. 

 

 Тема № 3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис  

1. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і будова. 

2. Подвійний запис. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку. 

4. Класифікація рахунків. 

5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.  

Контрольна робота  

  

                  Тема № 4  Оцінювання та калькуляція 

1. Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи. 

2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, значення, 

види, класифікація витрат. 

3. Оцінка і калькулювання при відображенні в обліку процесів 

господарської діяльності: 

3.1. Процеси діяльності суб’єкта господарювання і характеристика 

кругообігу засобів підприємства 

3.2. Облік процесу придбання засобів виробництва 

3.3. Облік процесу виробництва та формування собівартості готової 

продукції 

3.4. Облік процесу реалізації готової продукції і формування 

фінансових результатів. 
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Тема № 5        Документування та інвентаризація, техніка і форми  

бухгалтерського   обліку 
1. Поняття про документи. Вимоги до складання документів. 

2. Класифікація бухгалтерських документів. 

3. Порядок опрацювання бухгалтерських документів. 

4. Виправлення помилок у первинних документах. 

5. Організація документообігу 

6. Порядок зберігання документів 

7. Інвентаризація, її види та порядок проведення 

8. Документальне забезпечення інвентаризації та відображення її 

результатів в обліку 

9. Облікові регістри та їх класифікація. 

10. Форми ведення бухгалтерського обліку. 

11. Організація бухгалтерського обліку. 

 

 Тема № 6  Фінансова звітність 

1. Поняття та принципи побудови звітності. 

2. Класифікація звітності та її користувачі. 

3. Порядок складання, подання і оприлюднення звітності. 

4. Форми звітності. 

Контрольна робота. 
 

4. Структура  навчальної дисципліни  
 Тематичне планування дисципліни 

№ 

п/п 

Назва теми Загальна  

кількість 

годин 

В тому числі 

аудиторні самостійна 

робота 

лекції практичні.  

1. Тема 1. Загальна характеристика 

бухгалтерського обліку, його 

предмет і метод 

9 4 4 5 

2. Тема 2. Бухгалтерський баланс 9 4 4 5 

3. Тема 3. Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис 

Контрольна робота 

13 4 4 5 

4. Тема 4. Оцінювання та 

калькуляція 

21 8 8 5 

5. Тема5.Документування та 

інвентаризація, техніка і форми  

бухгалтерського   обліку 

 

 

21 8 8 5 

6. Тема 6.Фінансова звітність 

Контрольна робота  

 

9 2 2 5 

 Всього 90 30 30 30 
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5.Теми лекційних занять 

 

№ 

п/п 

Назва теми Час 

відведений на 

опрацювання 

( годин) 

1.            Тема № 1  Загальна характеристика 

бухгалтерського обліку, його предмет і метод 

1. Сутність господарського обліку, вимоги, вимірники та 

види в єдиній системі. 

2. Функції і завдання бухгалтерського обліку. 

2.1. Функції і завдання бухгалтерського обліку 

2.2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

2.3. Метод бухгалтерського обліку та його 

елементи. 

 

 

 

2 

 

2 

2. Тема № 2 Бухгалтерський баланс 

1. Економічна сутність, значення та види балансового 

узагальнення. 

2. Бухгалтерський баланс: будова, зміст, призначення. 

3. Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський 

баланс. 

 

 

2 

 

2 

3. Тема № 3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 

запис  
1. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і будова. 

2. Подвійний запис. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку. 

4. Класифікація рахунків. 

5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 

Контрольна робота 

 

 

 

2 

 

 

2 

4. Тема № 4 Оцінювання та калькуляція 
1. Оцінка як система вартісного виміру:    поняття, 

значення, методи. 

2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, 

значення, види, класифікація витрат. 

3. Оцінка і калькулювання при відображенні в  обліку 

процесів господарської діяльності: 

3.1. Процеси діяльності суб’єкта господарювання і 

характеристика кругообігу засобів підприємства 

3.2. Облік процесу придбання засобів виробництва 

3.3. Облік процесу виробництва та формування 

собівартості готової продукції 

3.4. Облік процесу реалізації готової продукції і 

формування фінансових результатів. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
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5. Тема № 5        Документування та інвентаризація, 

техніка і форми  бухгалтерського   обліку 
1. Поняття про документи. Вимоги до складання 

документів. 

2. Класифікація бухгалтерських документів. 

3. Порядок опрацювання бухгалтерських документів. 

4. Виправлення помилок у первинних документах. 

5. Організація документообігу 

6. Порядок зберігання документів 

7. Інвентаризація, її види та порядок проведення 

8. Документальне забезпечення інвентаризації та 

відображення її результатів в обліку 

9. Облікові регістри та їх класифікація. 

10. Форми ведення бухгалтерського обліку. 

11. Організація бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

6. 
Тема № 6 Бухгалтерська звітність 

1.Поняття та принципи побудови звітності. 

2.Класифікація звітності та її користувачі. 

3.Порядок складання, подання і оприлюднення 

звітності. 

4.Форми звітності. 

 

Контрольна робота 

 

 

2 

 

 

 Всього 30 

6. Планування практичних занять 
 

Таблиця планування практичних занять 
 

№ 

п/п 

Назва теми Час 

відведений 

на 

опрацювання 

годин 

Бібліографія 

1. Тема № 1 Загальна характеристика 

бухгалтерського обліку, його предмет і метод  
Практична робота 1. Групування засобів 

підприємства за їх складом,розміщенням і 

використанням. 

Практична робота 2 . Групування засобів 

підприємства за джерелами їх утворення та 

цільовим призначенням. 

 

 

2 

 

 

2 

Методичні 

вказівки 

2. Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Практична робота 3. Складання балансу   

підприємства на підставі інвентарних даних. 

 

2 

 

Методичні 

вказівки 
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Практична робота 4. Складання балансу 

підприємства на підставі інвентарних даних. 

 

2 

3. Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і 

подвійний запис  
Практична робота 5.Складання активних, 

пасивних та активно – пасивних рахунків 

,виведення кінцевого сальдо. 

Практична робота 6. Складання активних, 

пасивних та активно – пасивних рахунків 

,виведення кінцевого сальдо 

 

 

2 

 

2 

Методичні 

вказівки 

4. Тема 4. Оцінювання та калькуляція 
Практична робота 7.Оцінка і калькуляція. 

Практична робота 8.Облік процесу придбання 

засобів виробництва. 

Практична робота 9.Облік процесу 

виробництва та формування собівартості 

готової продукції. 

Практична робота 10.Облік процесу реалізації 

готової продукції і формування фінансових 

результатів 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

Методичні 

вказівки 

5. Тема5. Документування та інвентаризація, 

техніка і форми  бухгалтерського   обліку 

Практична робота 11.Складання первинних 

документів. 

Практична робота 12.Складання зведених 

документів 

Практична робота 13.Оформлення 

результатів інвентаризації. 

Практична робота 14.Складання облікових 

регістрів 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

Методичні 

вказівки 

6. Тема 6. Фінансова  звітність. 

Практична робота 14.Складання 

бухгалтерської звітності. 

 

2 

2 

Методичні 

вказівки                                                                                                       

 Всього 30  
 

7.Планування самостійної роботи студентів 
Планування самостійної роботи 

№ 

п/п 

Назва теми Час 

відведений на 

опрацювання 

1. Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського 

обліку, його предмет і метод  

1. Історія розвитку бухгалтерського обліку. 

2. Об`єкти бухгалтерського обліку, їх залежність від 

галузевих особливостей господарств та форм власності. 

5 
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2. Тема 2. Бухгалтерський баланс 

1. Перспективи розвитку бухгалтерського балансу як 

елемента методу. 

2. Структура та зміст балансу інших країн. 

5 

3. Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний 

запис  
1.Перспективи розвитку методу бухгалтерського обліку 

« Рахунки».  

 

5 

 

 

 

 

4. Тема 4. Оцінювання та калькуляція  

1. Історія розвитку подвійного запису. 

2. Значення і застосування оборотних відомостей у 

сучасних умовах використання автоматизованого обліку. 

5 

 

 

5. Тема5.Документування та інвентаризація, техніка і 

форми  бухгалтерського   обліку 

1. Форми і види матеріальних носіїв документів. 

2. Відмінність та єдність документа і його матеріальних 

носіїв. 

3. Перспективи розвитку матеріальних носіїв. 

 

5 

 

 

 

 

6. Тема 6 .Фінансова звітність 

 

1. Порядок складання, подання і затвердження звітності. 

 

 

 

5 

 

 

 Всього 30 

 

8.Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі 
елементи навчального матеріалу та викопує зі значними 
труднощами окремі елементи практичних завдань. Під час відповіді і   
при  виконанні   практичних   завдань  припускається   суттєвих 
помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та 
виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 
помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати 
навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. Користується 
окремими видами технічної і конструктивно-технологічної 
документації. При відповіді та виконанні практичних завдань 
припускається помилок. Які може частково виправити. 
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«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і 
графічній формах та застосовує його при виконанні практичних 
завдань як в типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає 
визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 
інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 
логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з 
типовим алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено 
користується довідковою інформацією. При відповіді та виконанні 
практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може 
виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 
застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені 
навчальною програмою. Відповідь студента повна, правильна, 
логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 
самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, 
оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 
міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно 
виконує практичні завдання. 
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9.  Перелік  питань які виносяться на екзамен 

 1.Сутність господарського обліку, вимоги, вимірники та види в єдиній системі. 

 2.Функції і завдання бухгалтерського обліку. 

 3.Функції і завдання бухгалтерського обліку 

 4.Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

 5.Метод бухгалтерського обліку та його елементи. 

6.Економічна сутність, значення та види балансового узагальнення. 

7.Бухгалтерський баланс: будова, зміст, призначення. 

8.Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс. 

9. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і будова. 

10. Подвійний запис. 

11. План рахунків бухгалтерського обліку. 

12. Класифікація рахунків. 

13. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 

14. Оцінка як система вартісного виміру:    поняття, значення, методи. 

15. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, значення, види, 

класифікація витрат. 

16. Оцінка і калькулювання при відображенні в  обліку процесів господарської 

діяльності: 

17. Процеси діяльності суб’єкта господарювання і характеристика кругообігу засобів 

підприємства 

18. Облік процесу придбання засобів виробництва 

19.Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції 

20. Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових результатів. 

21. Поняття про документи. Вимоги до складання документів. 

22. Класифікація бухгалтерських документів. 

23. Порядок опрацювання бухгалтерських документів. 

24. Виправлення помилок у первинних документах. 

25. Організація документообігу 

26. Порядок зберігання документів 

27. Інвентаризація, її види та порядок проведення 

28. Документальне забезпечення інвентаризації та відображення її результатів в 

обліку 

29. Облікові регістри та їх класифікація. 

30. Форми ведення бухгалтерського обліку. 

31. Організація бухгалтерського обліку. 

32. Фінансова звітність, її значення, склад і вимоги. 

33. Види звітності, основний зміст звітності. 

34. Порядок складання, подання і оприлюднення звітності. 

 

10. Методи контролю 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» 

включає поточний контроль успішності та складання підсумкового заліку. 

Поточний контроль засвоєння студентами навчального матеріалу, що викладається 

під час аудиторних занять та вивчається самостійно, здійснюється за допомогою 

наявних засобів діагностики. 
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Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» вимогам, викладеним в цій навчальній  програмі, в робочій 

програмі та у відповідних освітньо-кваліфікаційних вимог створено фонд засобів 

діагностики, який включає тестові завдання та контрольні роботи.                                                              

 

11. Методичне забезпечення: 

1. конспект лекцій; 

2. методичні вказівки до практичних занять; 

3. методичні вказівки до самостійної роботи; 

4. тестові завдання 

5. ККР 

12. Рекомендована література 
          

1. Азаренкова Г. М. Бухгалтерський облік : збірник ситуаційних задач і завдань для 

самостійної роботи студентів / Г. М. Азаренкова, Н. М. Самородова. - К. : 

Знання, 2005. - 243 с. (Гриф МОН). 

2. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / В. С. 

Білоусько. - 4-те вид. - Х. : Кондор, 2014. - 423 с. 

3. Бухгалтерський облік (теорія) : навчальний посібник / М. Г. Михайлов, А. І. 

Глушаченко, В. П. Гончар, Г. А. Болмат. - К. : ЦУЛ, 2007. - 248 с. (Гриф МОН). 

4. Бухгалтерський облік в Україні / за ред. Р. Л. Хом'яка, 

B. І. Лемішовського. - 5-те вид., допов. і переробл. - Львів : Інтелект-Захід, 2006. - 

1088 с. 

5. Бухгалтерський облік у галузях економіки. (Доступ з локальної мережі СумДУ) / 

В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась. - К. : МАУП, 2005. - 

968 с. 

6. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. 

7. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. - 6-те вид. - К. : А.С.К., 

2003, 2005, 2007. - 266 с. - Економіка. Фінанси. Право. 

8. Гольцова С. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб / 

C. М. Гольцова, І. Й. Плікус. - Суми : Університетська книга, 2007. - 254 с. 

9. Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки : 

Навчальний посібник / Й. Я. Даньків, М.Р. Лучко, 

М. Я. Остап’юк. - 3-те вид., переробл., доп. - К. : Знання,- 243 с. 

10. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік : підручник / 

Й. Я. Даньків, М. Я. Остап’юк. - К. : Знання, 2007. - 469 с. (Гриф МОН). 

2007. Жадько К.С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях : навч. посіб. для 

студентів вищих навчальних закладів / К. С. Жадько, В. В. Семенюта, Л.Ш. 

Олійник. - К. : ЦУЛ,- 112 с. 

11. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підручник / 

А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. - 4-те вид., переробл. і допов. - 

К. : Знання, 2007. - 550 с. 

12. Кирсанова Т. А. Финансы в системе бухгалтерского учета : учеб. пособие / Т. А. 

Кирсанова, Л. Б. Рябушко; под ред. В. Н. Бороноса. - Суми : ИТД 

«Университетская книга», 2006. - 183 с. 
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13. Ластовецька В. О. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання 

собівартості продукції : практичний посіб. / В. О. Ластовецька. - Чернівці, 2005. - 

62 с. 

14. Ластовецький В. О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики 

/ В. О. Ластовецький. - Чернівці : Прут, 2005. - 200 с. 

15. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : нав. посіб. / В. 

С. Лень, В. В. Гливенко. - Вид. 3-тє, виправл. - К. : ЦУЛ, 2008. - 608 с. 

16. Лисиця В. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу 

«Бухгалтерський облік» / В. І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. - Суми : СумДУ, 2006. - 22 

с. - Режим доступу : ftp ://lib.sumdu.edu.ua/Metod/my6. doc 

18. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» / В. Ф. Максімова. - 

Одеса : ОНЕУ, 2012. - 670 с. 

19. Методичні вказівки для організації практичних занять 

студентів із дисципліни «Бухгалтерський облік» / 

В. І. Лисиця. - Суми : СумДУ, 2008. - Ч. 1. - 40 с. 

20. Методичні вказівки для організації практичних занять студентів із дисципліни 

«Бухгалтерський облік» / В. І. Лисиця. - Суми: СумДУ, 2009 - Ч. 2. - 40 с. 

21. Методичні вказівки з організації та контролю самостійної роботи студентів із 

дисципліни «Бухгалтерський облік» / Лисиця В. І. - Суми : СумДУ, 2008. - 24 с. 

22. Національні стандарти бухгалтерського обліку і звітності [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/ 

23. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні. - К. : Юрінком Інтер, 

2000. - 232 с. 

24. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навчальний посібник. 

Нормативно-практичні матеріали / за ред. Р. Л. Хом'яка. - К. : Юрінком Інтер, 

2000. - 442 с. 

25. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» : затверджено Наказом Міністерства фінансів України, від 

31.03.99р.№87,затвердженого в Міністерстві юстиції України, 21.06.99р. № 

391/3684 // Все про бухгалтерський облік. - 2007. - №18. - 21 лютого. - С. 1 - 111. 

26. Національні стандарти бухгалтерського обліку (останніми 

змінами і доповненнями станом на 02 лютого 2005 р.) // 

Все про бухгалтерський облік. - 2005. - 08 лютого. - 

№ 13. - С. 1 - 112. 

27. Осмятченко Л. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. М. Осмятченко, В. Є. 

Шевчук. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 196 с. 

28. Партин Г. О. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та 

методична база : навч. посіб./ Г. О. Партин, 

А. Г. Загородній, Л. М. Пилипенко. - Львів : Магнолія Плюс, 2006. - 264 с. 

29. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 

16.07. 1999 року № 996-XIV (Витяги) // Все про бухгалтерський облік. - 2007. - 

№ 66. - 17 липня. - С. 2 - 4. 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/
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30. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996-XIV (зі змінами і доповненнями, станом) // [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

31. Рябушка Л. Б. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з 

курсу «Бухгалтерський облік» / уклад. Рябушка Л. Б. - Суми : СумДУ, 2006. - 15 

с. - Режим доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1155.doc 

32. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: 

навч. посіб. з виконання практ. задач / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. 

Бескоста ; за ред. І. І. Сахарцевої. - К. : Кондор, 2005. - 556 с. - Режим 

доступу :ftp://lib.localnet/eb ooks/KnigiCD/93 cd.pdf 

33. Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік : навч. посібник / А. М. Стельмащук, 

П. С. Смоленюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 528 с. 

34. Сук Л. К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. / Л. К. Сук, П. 

Л. Сук, М. С. Стасишен. - К. : Каравела, 2008. - 208 с. 

35. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : 

підручник / Н. М. Ткаченко. - 2-ге вид., доповн. і перероб. - К. : Алерта, 2007. - 

954 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1155.doc
ftp://lib.localnet/eb
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