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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Програма фахового вступного випробування для вступників, які
вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста, містить питання з нормативних
професійно-орієнтованих дисциплін, які випускники технікумів і коледжів
слухали під час навчання.
Фахові вступні випробування проводяться у формі тестування. Тестове
завдання складається з 30 питань трьох рівнів складності (по 10 питань кожного
рівня), які оцінюються за 100-бальною шкалою. Кожне питання першого рівня
оцінюється 2,5 балами; другого – 3,5 балами; третього – 4 балами. Із
запропонованих відповідей на кожне питання необхідно вибрати номер
правильної відповіді і внести її у талон відповідей. Якщо у завданні є задачі, то їх
необхідно розв'язати до числа з заданою точністю і це число внести у талон
відповідей. За правильно розв'язані завдання абітурієнт отримує відповідну
кількість балів, до якої додається 100 балів (шкала від 100 до 200 балів).
Тривалість тестування – 1,5 год.
Абітурієнт вважається допущеним до конкурсу, якщо отримав позитивну
оцінку, а саме – не нижче 124 бали за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.
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ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1. СТАТИСТИКА
Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні
Становлення статистики як науки. Предмет статистики. Основні поняття і
категорії статистичної науки.
Статистична сукупність. Одиниця сукупності та її ознаки. Закон великих
чисел і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична
методологія. Узагальнюючі статистичні характеристики.
Галузі статистичної науки. Екологічна статистика. Завдання статистики в
сучасних умовах та її організація в Україні. Права та обов’язки органів
державної статистики. Порядок та умови доступу до статистичної інформації.
Міжнародні статистичні організації.
Статистичне спостереження
Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Види
статистичного спостереження відносно часу реєстрації фактів та повноти
охоплення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План статистичного
спостереження. Мета спостереження. Об’єкт та одиниця спостереження.
Програма спостереження. Статистичні формуляри та принципи їх розроблення.
Організаційні питання плану статистичного спостереження. Органи державної
статистики. Підготовчі роботи. Статистичне спостереження. Засоби
забезпечення точності спостереження.
Зведення та групування статистичних даних
Сутність і завдання статистичного зведення. Особливості зведення
матеріалів звітності і спеціально організованого спостереження. Групування як
основа наукового оброблення даних. Завдання групування та їх значення у
статистичному дослідженні. Групувальні ознаки та їх вибір. Типологічні,
структурні, аналітичні групування. Прості та комбінаційні групування.
Визначення кількості груп та розміру інтервалів групування. Основні правила
вибору групувальної ознаки.
Поняття ряду розподілу та його елементи. Види рядів розподілу. Форми
рядів розподілу: симетричні та асиметричні ряди.
Класифікація ознак та інтервалів групування. Метод вторинного
групування. Найважливіші групування і класифікації, що застосовуються в
статистиці.
Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної
діяльності (КВЕД), Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
(УКТ ЗЕД), Класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор
основних
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фондів (КОФ), Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
(ЄДРПОУ) та інші.
Засоби графічного зображення статистичної інформації. Поняття про
статистичний графік та його елементи. Класифікація статистичних графіків.
Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз таблиць.
Розроблення макетів таблиць. Статистичні таблиці у вивченні оптової та
роздрібної торгівлі. Статистичне дослідження.
Абсолютні та відносні величини
Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці вимірювання.
Відносні величини. Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми
вираження. Відносні величини динаміки, планового завдання, виконання плану,
структури та інші. Базисні та ланцюгові відносні величини. Взаємозв’язок між
окремими видами відносних величин. Економічний ефект і економічна
ефективність.
Середні величини
Сутність і умови використання середніх величин. Види середніх величин.
Середня арифметична та умови її застосування. Властивості середньої
арифметичної та техніка їх обчислення. Середня гармонічна та техніка її
обчислення. Середня геометрична і техніка її обчислення. Середня квадратична
та умови її застосування. Умови використання середніх величин.
Особливості обчислення середніх величин з відносних величин.
Структурні середні: мода і медіана. Обчислення моди і медіани в інтервальних і
дискретних рядах розподілу.
Показники варіації
Суть варіації, необхідність її статичного вивчення. Показники варіації,
техніка їх обчислення та економічний зміст. Розмах варіації, середнє лінійне
відхилення, середнє квадратичне відхилення та середній квадрат відхилення
(дисперсія), коефіцієнт варіації.
Методи обчислення дисперсії. Властивості дисперсії. Види дисперсій.
Вибіркове спостереження
Сутність і переваги вибіркового спостереження. Генеральна і вибіркова
сукупності. Помилки вибіркового спостереження. Обчислення помилок та
визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. Середня та гранична
помилки вибірки та їх економічний зміст.
Визначення необхідного обсягу вибірки. Види вибірки і способи відбору,
що забезпечують репрезентативність. Власне випадкова вибірка, механічна,
типова, серійна і комбінована вибірки.
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Способи поширення вибірки результатів вибіркового спостереження на
генеральну сукупність. Практика застосування вибіркового спостереження в
соціально-економічному аналізу.
Аналіз тенденцій розвитку
Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-економічного
розвитку. Види рядів динаміки. Статистичні характеристики динамічних рядів і
їх взаємозв’язок: абсолютний приріст, темпи зростання, темпи приросту,
абсолютне значення одного відсотка приросту.
Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна
сутність та техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів
динаміки. Середня геометрична, техніка її обчислення та випадки застосування.
Середня хронологічна, техніка обчислення та випадки застосування.
Способи оброблення рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції
розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, приведення рядів до
спільної основи, вимірювання сезонних коливань.
Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція в
статистиці, аналітичне вимірювання.
Індексний метод аналізу
Сутність індексів та їх роль у статистично-економічному аналізі.
Класифікація індексів. Методологічні принципи побудови індексів. Базисні і
ланцюгові індекси.
Індекси агрегатної форми. Індекс товарообороту, цін та фізичного обсягу
товарообороту. Економічний зміст індексів. Система взаємопов’язаних індексів і
визначення впливів окремих факторів.
Індекси із змінними і постійними вагами. Середньозважені індекси.
Розкладання загального абсолютного приросту за факторами.
Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Індекси
структурних зрушень. Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Індекс споживчих
цін. Інфляція та методи її виміру. Індекси-дефлятори.
Статистичні
методи
вимірювання
взаємозв’язків
Взаємозв’язок показників і виявлення залежностей між ними. Непараметричні методи зв’язку. Кореляційно-регресійні методи. Прямі й обернені,
прямолінійні та криволінійні зв’язки. Рівняння регресії як форма аналітичного
вираження статистичного зв’язку соціально-економічних явищ.
Обчислення параметрів рівняння регресії. Вивчення щільності зв’язку між
показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінацій, індекс
кореляції.
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Множинна і часткова кореляції, критерії істотності зв’язку між факторами.
Використання статистичних методів вимірювання взаємозв’язків у статистиці.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Рекомендована література
Яворська О.М. Статистика : конспект лекцій для студентів напрямів
6.030509 – Облік і аудит, 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030601
Менеджмент / Укладач О.М. Яворська – Львів, НЛТУ України, 2009. – 130
с.
Горкавий В.К. Статистика : Навчальний посібник / В.К. Гаркавий – К. :
ЦНЛ, 2012. – 608 с.
Лугінін О.Є. Статистика : Навчальний посібник / О.Є. Лугінін – К.т: ЦНЛ,
2007. – 608 с.
Мармоза А.Т. Теорія статистики [текст] підручник / А.Т. Мармоза – 2-ге
вид. перероб. та доп. – К . : Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.
Матковський С.О. Теорія статистики : Навчальний посібник / С.О.
Матковський, О.Р. Марець – К. : Знання, 2009. – 534 с.
Матковський С.О. Практикум з навчальної дисципліни «Статистика” :
Навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, О.С. Гринькевич та
ін. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.
Мармоза А.Т. Практикум зі статистики : Навчальний посібник / А.Т.
Мармоза – К. : Кондор, 2009. – 512 с.

2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Теорії підприємств і основи підприємництва
Проблеми побудови ринкових економічних відносин в Україні. Сталий
розвиток.
Розвиток підприємств на основі державної, колективної та приватної
форм власності на засоби виробництва.
Види підприємств їх організаційно-правові форми
Поняття і цілі діяльності підприємства. Взаємоузгоджені головні
напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування; створення,
реєстрація, ліквідація та реорганізація підприємства.
Загальні принципи управління підприємством.
Структура та управління підприємством
Класифікація та структура підприємств, добровільні та інституційні
об’єднання підприємств, ринкове середовище господарювання підприємств.
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Капітал підприємств
Поняття про основні засоби підприємства. Класифікація та структура
основних засобів. Стан і ефективність використання основних засобів. Зношення
(моральне і фізичне) та амортизація. Ремонт і модернізація.
Шляхи покращання використання основних засобів підприємства.
Перспективи приватизації основних засобів підприємств України.
Поняття про обігові засоби та обігові кошти підприємств України,
Кругообіг обігових засобів та обігових коштів, фази обігу. Швидкість обертання
обігових коштів, показники їх використання. Структура обігових коштів
підприємств України.
Виробничі запаси, їх призначення. Нормування обігових коштів. Вплив
сезонності виробництва на розміри нормативів обігових коштів. Матеріальнотехнічне забезпечення підприємства екологічно чистими сировиною,
матеріалами, паливом, ПММ.
Шляхи покращання використання обігових коштів.
Нематеріальні ресурси підприємства
Поняття та види нематеріальних ресурсів. Нематеріальні активи, поняття
та охорона права власності. Види екологічних знаків.
Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.
Інвестиційні ресурси
Поняття, склад і структура інвестицій. Визначення необхідності обсягу та
джерел фінансування виробничих інвестицій. Формування і регулювання
фінансових інвестицій. Залучення іноземних інвестицій для розвитку ефективної
діяльності підприємств.
Оцінка ефективності виробничих інвестицій.
Персонал підприємства, продуктивність праці та напрями її підвищення
Трудові ресурси підприємства, класифікація та структура. Підготовка та
перепідготовка
кадрів. Формування соціально-відповідальної культури
працівників підприємства.
Економічні та соціальні проблеми ефективного використання трудових
ресурсів в умовах ринкової економіки. Плинність і міграція кадрів. Шляхи
зниження плинності кадрів. Проблеми працевлаштування в умовах ринкової
економіки.
Поняття про продуктивність та ефективність праці. Показники
вимірювання рівня продуктивності праці. Рівень продуктивності праці на
підприємствах та шляхи її підвищення.
Виробничі потужності підприємств
Поняття про виробничі потужності підприємств України. Принципи
визначення виробничих потужностей підприємств.
Показники для оцінки використання виробничих потужностей
підприємств. Фактори, що впливають на виробничі потужності підприємств.
Поняття про виробничу програму підприємств. Порядок обґрунтування
виробничої програми підприємств України. Сучасні методи оптимізації
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виробничої програми. Планування виробничої програми в умовах ринкової
економіки.
Державне замовлення на випуск продукції, державний контракт.
Обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції.
Ринок і продукція
Загальне поняття про продукцію. Класифікація продукції і послуг.
Сертифікація продукції. Стандарти ISO-9000. Міжнародні стандарти ISO- 14000.
Якість та конкурентоздатність продукції і послуг підприємств на ринках України
і світу.
Проблеми, пов’язані із забезпеченням національної економіки екологічно
чистою продукцією.
Тенденції споживання продукції. Кількісні та якісні показники для оцінки
випуску продукції.
Оплата праці. Форми заробітної плати
Принципи оплати праці в умовах ринкової економіки. Системи оплати
праці (тарифна, безтарифна, авансово-контрактна). Характеристика тарифної
системи оплати праці в Україні. Державне регулювання оплати праці в умовах
ринкової економіки.
Оплата праці на підприємствах. Фонд заробітної плати, його структура та
джерела формування. Стимулювання підвищення ефективності виробництва
через систему оплати праці.
Організація оплати праці керівників та спеціалістів. Шляхи
удосконалення оплати праці.
Закордонні системи оплати праці (Емерсона. Бігелоу, Аткінсона, Барта),
їх відмінність від тарифної системи оплати праці в Україні. Відмінність в оплаті
праці управлінського персоналу.
Інноваційна діяльність
Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково-технічний
прогрес, його загальні та пріоритетні напрями. Організаційний прогрес. Оцінка
ефективності технічних та організаційних нововведень.
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Поняття про собівартість продукції. Класифікація витрат на виробництво
за економічними елементами та калькуляційними статтями. Калькулювання
одиниці продукції. Види собівартості продукції. Фактори, що впливають на
рівень собівартості продукції.
Шляхи зниження собівартості продукції.
Ціни та ціноутворення
Ціна як економічна категорія. Принципи ринкового ціноутворення,
функції ціни. Державна політика в галузі ціноутворення в умовах ринкової
економіки. Класифікація, структура та види цін.
Система цін на продукцію в Україні.
Державне регулювання цін в Україні та за кордоном. Особливості
застосування правил “Incoterms”.
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Фінансово-економічна
результати
діяльності
підприємства
Принципи діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Дохід і
прибуток підприємства та джерела їх формування.
Формування ринку екологічно чистої продукції. Дохід від реалізації
екологічно чистої продукції.
Механізм утворення та розподілу прибутку. Функції прибутку. Види і
функції рентабельності.
Підвищення ефективності виробництва
Інвестиції, їх види (зовнішні, внутрішні) та характеристика. Поняття про
капітальне будівництво. Завдання капітального будівництва. Капітальні
вкладення, їх склад та структура.
Основні напрями технічного прогресу на підприємствах. Методика
визначення економічної ефективності заходів, спрямованих на прискорення
НТП. Урахування фактору часу при оцінюванні економічної ефективності
виробничих інвестицій.
Економічна безпека підприємства та антикризова діяльність
Характеристика економічної безпеки підприємства. Фактори впливу на
економічну безпеку підприємства. Стратегія гарантування економічної безпеки
підприємства.
Поняття, завдання та форми реструктуризації підприємства. Види і
показники ефективності реструктуризації підприємства. Санація (фінансове
оздоровлення) підприємства.
Поняття банкрутства та причини його виникнення. Процедура визнання
боржника банкрутом. Ліквідація збанкрутілого підприємства.
Форми організації виробництва підприємствах
Поняття про форми організації виробництва – концентрацію,
спеціалізацію, комбінування, кооперацію. Нові форми економічних відносин на
підприємствах.
Рекомендована література
1. Небава Н.І. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства.
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ. – 2011, 117с.
2. Причепа І. В. Економіка підприємства. Самостійна та індивідуальна робота
студентів : навчальний посібник / І. В. Причепа, Л. П. Руда. – Вінниця :
ВНТУ, 2014. – 145 с.
3. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х.: Нац.
ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. – 208 с.
4. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2ге, перероблене та доповнене - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
5. Паулі Гюнтер. Синя економіка, 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів
робочих місць: Доповідь Римського клубу – RRF: Rick Reduction Foundation,
2012. - 320 c.
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3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
Бухгалтерський облік, його мета, завдання і функції, основні принципи,
види та значення за умов ринкової економіки. Нормативне регулювання та
побудова бухгалтерського обліку.
Предмет, об’єкти і суб’єкти бухгалтерського обліку. Використання різних
вимірників у обліку. Господарські об’єкти бухгалтерського обліку, їх
класифікація за стадіями кругообігу. Класифікація господарських засобів
(активів) за складом і розміщенням. Класифікація джерел господарських засобів
(пасивів).
Метод бухгалтерського обліку: поняття, сутність. Взаємозв’язок між
предметом і методом бухгалтерського обліку.
Характеристика методичних прийомів бухгалтерського обліку (первинне
спостереження, вартісне вимірювання, поточне групування та систематизація,
підсумкове узагальнення).
Елементи методу бухгалтерського обліку та їх характеристика
(документація,
інвентаризація,
оцінювання,
калькулювання,
рахунки
бухгалтерського обліку, подвійний запис,
бухгалтерських
баланс,
бухгалтерська звітність).
Бухгалтерський баланс.
Поняття балансу, його значення і використання в управлінні. Будова та
зміст бухгалтерського балансу, актив і пасив, розділи та статті балансу.
Балансове рівняння та його модифікації. Загальні принципи оцінки окремих
видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Вплив господарських
операцій на зміни у Балансі.
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Рахунки бухгалтерського обліку: призначення, дебет і кредит. Активні і
пасивні рахунки, їх будова. Техніка запису господарських операцій на рахунках
бухгалтерського обліку.
Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність і контрольне
значення.
Методика
складання
бухгалтерського
проведення.
Види
бухгалтерських проведень.
Основи класифікації бухгалтерських рахунків. Принципи та ознаки
класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом.
Класифікація рахунків за призначенням і структурою. Рахунки синтетичного і
аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. Характеристика позабалансових рахунків
та відображення операцій на них.
10

План рахунків бухгалтерського обліку, його будова та відповідність
показникам фінансової звітності.
Оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку
Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи.
Значення оцінки в умовах ринкової економіки. Основні правила визначення
первісної вартості активів підприємства. Вимоги до оцінки активів і зобов’язань
підприємства.
Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, значення та види.
Визначення калькуляції як елемента методу бухгалтерського обліку. Види
калькуляції, значення звітної (фактичної) калькуляції. Класифікація витрат на
виробництво. Взаємозв’язок оцінки та калькуляції в господарських процесах.
Документування та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського
обліку
Поняття про бухгалтерські документи як носії первинної інформації про
господарські операції. Роль документів обліку та їх юридичне значення.
Види бухгалтерських документів, їх класифікація. Вимоги до їх змісту та
оформлення. Реквізити документів. Помилки в рахункових записах та способи їх
виправлення.
Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку і найважливіша форма
фактичного контролю за збереженням коштів підприємства та уточнення
показників поточного бухгалтерського обліку. Види інвентаризацій. Порядок
проведення і оформлення інвентаризацій, виявлення відображення їх результатів
у системі рахунків бухгалтерського обліку.
Поняття облікових реєстрів. Види і форми облікових реєстрів.
Виправлення помилок в облікових реєстрах (спосіб коректури, спосіб
додаткового запису, спосіб сторно). Збереження облікових реєстрів.
Поняття про форми бухгалтерського обліку. Вимоги до форм обліку.
Принципи побудови, переваги та недоліки форм обліку (меморіально-ордерної
форми обліку, журнально-ордерної та спрощеної форми обліку). Комп’ютерні
форми та системи обліку.
Формування облікової політики підприємства.
Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
Види і форми розрахунків. Документування касових операцій та операцій
на рахунках у банку.
Поняття дебіторської заборгованості. Характеристика Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”.
Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості у системі рахунків
бухгалтерського обліку.
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Облік запасів
Визначення запасів та їх класифікація. Характеристика Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”.
Облікова оцінка виробничих запасів. Методи оцінки вибуття виробничих
запасів.
Документування операцій з руху виробничих запасів.
Характеристика рахунків обліку виробничих запасів.
Облік
необоротних
активів
Визначення категорії необоротні активи та їх класифікація.
Визначення поняття основних засобів. Характеристика Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Класифікація основних
засобів. Оцінка основних засобів. Формування методологічних засад про основні
засоби у бухгалтерському обліку. Характеристика рахунків з обліку основних
засобів. Документування господарських операцій з обліку основних засобів.
Поняття інших необоротних активів.
Визначення поняття нематеріальні активи. Характеристика Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”. Формування
методологічних засад обліку нематеріальних активів, класифікація та оцінка
нематеріальних активів. Характеристика рахунків з обліку нематеріальних
активів. Документування операцій з обліку нематеріальних активів.
Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Форми і системи
оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата. Мінімальна заробітна плата.
Документальне оформлення праці та її оплати.
Характеристика Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26
„Виплати працівникам”.
Характеристика рахунків обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці
та розрахунків з органами державного соціального страхування.
Облік зобов’язань
Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань. Характеристика П(С)БО 11
„Зобов’язання”. Характеристика рахунків обліку довгострокових та поточних
зобов’язань. Документальне оформлення обліку зобов’язань.
Облік власного капіталу
Форми власності, поняття та визначення власного капіталу.
Характеристика рахунків з обліку власного капіталу. Облік нерозподілених
прибутків (непокритих) збитків.
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Облік фінансових інвестицій
Сутність фінансових інвестицій. Класифікація фінансових інвестицій
(довгострокові та короткострокові).
Характеристика норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12
„Фінансові інвестиції”.
Характеристика рахунків, призначених для обліку фінансових інвестицій.
Облік витрат діяльності
Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності
підприємства. Основні вимоги до визнання та оцінки витрат. Класифікація
витрат. Характеристика рахунків з обліку витрат. Характеристика Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. Облік витрат, пов’язаних з
веденням природоохоронної діяльності підприємства.
Облік доходів і фінансових результатів
Основні вимоги до складу та оцінки доходів. Класифікація доходів.
Характеристика Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”.
Характеристика рахунків з обліку доходів та фінансових результатів.
Порядок формування фінансових результатів діяльності.
Фінансова звітність
Поняття та загальні вимоги до фінансової звітності. Склад фінансової
звітності та її типові форми. Консолідована (зведена) бухгалтерська звітність.
Основи підготовки та складання фінансової звітності.
Напрями аналізу звітності.
Рекомендована література
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій : [затв. Наказом Мінфіну
України № 291 від 30.11.1999 р. (редакція від 18.03.2014 р.)] – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/go/z0893-99.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарський операцій підприємств і організацій : затв. Наказом
Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z1557-11.
3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку : затв. Наказом МФУ від 24.05.95 №88. [Електронний ресурс] −
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.
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4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон
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