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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним  

планом 

денна заочна 

 Лекції: 

Кількість кредитів: 4 24  

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: 3,4 Семінарські заняття: 

24  

Тижневе навантаження (год.):  

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська Самостійна робота: 

72  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом навчальної дисципліни є обліковий процес, робота апарату бухгалте-

рії та забезпечення обліку. 

Метою вивчення дисципліниє формування у студентів системи теоретичних 

знань та практичних навичок з організації облікового процесу, організації праці персоналу 

бухгалтерії, організації нормативно-правового, технічного, інформаційного, соціального 

та ергономічного забезпечення обліку та організації його розвитку. 

Передумовами  для вивчення дисципліни «Організація обліку на підприємстві» 

базується на знаннях студентів, здобутих в процесі вивчення  дисциплін «Економіка підп-

риємства»,«Фінанси, податки та податкова система», «Бухгалтерський облік». 

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Організація обліку на підпри-

ємстві» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення «Облік у 

бюджетних установах», «Бухгалтерський облік», «Аудит»,«Облік і звітність у оподатку-

ванні», «Фінансовий облік», «Управлінський облік». 

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі резуль-

тати навчання: 

 

1. Знання: 

знати: 

 сутність і концептуальні основи організації бухгалтерського обліку;  

 нормативно-правове забезпечення процесів організації та ведення бухгалтерського 

обліку;  

 методи, форми та інструментарій організації бухгалтерського обліку на підприємс-

твах;  



 процедуру організації облікового процесу на сучасних підприємствах; 

 процеси організації обліку та аналізу: власного капіталу; зобов’язань; довгостроко-

вих активів; оборотних активів; витрат, доходів і результатів діяльності підприємс-

тва; праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем та аналізом.  

 порядок організації та ведення обліку в умовах використання інформаційно-

комунікаційних технологій;  

 особливості  організації праці фахівців, зайнятих  обліком на підприємстві;  

 вимоги до захисту облікової інформації. 

 

2.  Уміння. 

вміти: 

 ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

облікових даних для узагальнення економічної інформації; 

 характеризувати господарські операції та процеси, вміти документально їх 

оформлювати для відображення в обліку підприємств; 

 використовувати методичний інструментарій обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств; 

 відображати інформацію про господарські операції суб’єктів господарювання в фі-

нансовому та управлінському обліку, їх систематизувати, узагальнювати у звітнос-

ті та інтерпретувати для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення; 

 здійснювати облікові процедури; 

 аналізувати особливості функціонування підприємств для здійснення обліку їх 

господарської діяльності; 

 формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу. 
 

3.  Комунікації: 

 вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відпо-

відальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття; 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та роз-

повсюдження  професійно  спрямованої  інформації; 

 володіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною мовою. 

 

4. Автономністьта відповідальність: 

 виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом; 

 розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

 розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпе-

чення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, право-

вої держави; 

 безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 

 здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

 

з/п 

       Назви модулів / тем 
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1. Основи організації  бухгалтерсь-

кого обліку 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

  4       

2. Організація нормативно-правового 

забезпечення бухгалтерського об-

ліку 

  4       

3. Організація облікового процесу  4 2 2   6       

4. Організація обліку власного капі-

талу  

4 2 2   6       

5. Організація обліку  зобов’язань 4 2 2   8       

6. Організація обліку та аналізу дов-

гострокових активів 

8 4 4   10       

7. 

 

Організація обліку та аналізу обо-

ротних активів  

8 4 4   6       

8. Організація обліку та аналізу ви-

трат, доходів і результатів діяль-

ності підприємства 

8 4 4   6       

9. Організація праці персоналу, за-

йнятого бухгалтерським обліком, 

контролем та аналізом 

4 2 2   6       

10. Організація інформаційного, тех.- 

нічного та ергономічного забезпе-

чення обліку, контролю й аналізу 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  6       

11. Планування перспективного роз-

витку бухгалтерського обліку 

  4       

 Підготовка до МКР      4       

Разом: 48 24 24   72       

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Основи організації  бухгалтерського обліку  

Сутність організації бухгалтерського  обліку. Системний підхід до організації облі-

ку. Поняття організації обліку. Облік у системі управління господарством. Мета організа-

ції обліку. Суб’єкти й об’єкти організації обліку. Предмет організації обліку. Процес ор-

ганізації обліку.  



Завдання організації бухгалтерського обліку. Напрями  організації  обліку:  мето-

дичний, технологічний,  організаційний.  

Етапи  організації  обліку.  Моделі  організації обліку.  Принципи  організації  облі-

ку.  Вибір  форми  організації  обліку.  Вибір технології  і  техніки  ведення  бухгалтерсь-

кого  обліку.  Підбір  облікового персоналу.  

Відповідальність за організацію обліку на підприємстві. Організація бухгалтерсь-

кого  обліку  в  системі  економічних  знань.  Порядок  приймання-передачі справ при змі-

ні бухгалтера.  

 

Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського об-

ліку  

Організація  нормативно-правової  бази  облікового  процесу.  Система бухгалтер-

ського  обліку.  Державна  форма  управління  і  регулювання бухгалтерського  обліку.  

Правові  засади  регулювання,  організації  і  ведення бухгалтерського  обліку  й  складан-

ня  фінансової  звітності.   

Державне регулювання  обліку  та  фінансової  звітності.  Мета  створення  єдиних  

правил ведення  бухгалтерського  обліку  й  фінансової  звітності.  Регулювання бухгал-

терського обліку та фінансової звітності в Україні.  

Методологічні й правові аспекти регулювання обліку в Україні. Ієрархія норматив-

ного регулювання обліку в Україні.  

Внутрішня  регламентація  ведення  обліку.  Розробка  внутрішніх документів.  Ор-

ганізація  облікової  політики  підприємства.  Організація договірної  політики  підприєм-

ства.  Організація  податкової  політики підприємства.  Організація  бухгалтерського  ді-

ловодства  та  документування господарських операцій.  

 

Тема 3. Організація облікового процесу  

Загальна  побудова  і  зміст  облікового  процесу.  Структурні  частини облікового  

процесу:  організаційна,  функціональна,  технологічна, документальна, інформаційна. 

Основні етапи організації облікового процесу.   

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма ведення  

бухгалтерського    обліку.  Журнал-головна  форма  ведення  бухгалтерського обліку.  Жу-

рнальна  форма  ведення  бухгалтерського  обліку.   

Форми  ведення обліку  суб’єктами  малого  підприємництва:  проста    та  спроще-

на  форми бухгалтерського обліку. Комп’ютерна форма ведення бухгалтерського обліку.   

Облікові  регістри,  їх  призначення,  зміст,  форми  і  зовнішній  вигляд. Послідов-

ність записів в облікових регістрах. Зв’язок регістрів хронологічного й систематичного,  

синтетичного  та  аналітичного  обліку.  

Організація документообігу облікового процесу на різних етапах: первинному, по-

точному й підсумковому  обліку.  Порядок  розробки  робочого  плану  рахунків  на  

підприємстві.  Основи  розробки  облікової  політики  підприємства.  Наказ  про облікову 

політику підприємства, його суттєве призначення і структура.   

 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу  

Сутність  організації  обліку  власного  капіталу.  Основні  завдання організації об-

ліку власного капіталу. Нормативні джерела формування власного капіталу.  Формування  

і  функції  власного  капіталу. Класифікація  власного капіталу. Організація обліку й до-

кументальне оформлення статутного капіталу.  

Організація  обліку  і  формування  пайового  капіталу.  Організація  обліку  і фор-

мування  додатково  вкладеного  капіталу.  Організація  обліку  і  формування іншого  до-

даткового  капіталу. 

 Організація  обліку  і  формування  резервного капіталу. Організація обліку і фор-

мування неоплаченого капіталу. Організація обліку  і  формування  вилученого  капіталу.    



Облік  нерозподіленого  прибутку. Рух  нерозподіленого  прибутку,  списання  непокритих  

збитків.  Організація аналітичного обліку власного капіталу.  

 

Тема 5.  Організація обліку  зобов’язань  

Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань. Довгострокові зобов’язання. По-

точні зобов’язання. Забезпечення. Непередбачені зобов’язання. Доходи майбутніх періо-

дів. 

Організація обліку довгострокових зобов’язань: довгострокові кредити банків; інші 

довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові зобов’язання; інші довго-

строкові зобов’язання.   

Організація обліку поточних зобов’язань: короткострокові кредити банків; поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; короткострокові векселі видані; кре-

диторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Поточна заборгованість за розрахун-

ками з одержаних авансів. Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом та поза-

бюджетних платежів. Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці та страху-

вання. Поточна заборгованість за розрахунками з учасниками. Поточна заборгованість з 

внутрішніх розрахунків.  Інші поточні зобов’язання.  

Організація обліку праці та її оплати. Організація обліку забезпечення зобов’язань: 

забезпечення майбутніх витрат і платежів; цільове фінансування і цільові надходження; 

страхові резерві. Організація проведення інвентаризації зобов’язань підприємства.  

 

Тема 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів  

Загальні принципи організації обліку довгострокових активів. Організація  

матеріальних  активів:  основних  засобів;  капітальних  інвестицій; довгострокових  фі-

нансових  інвестицій;  довгострокової  дебіторської заборгованості.  Основні  положення  

з  організації  обліку  основних  засобів.  

Організація  обліку  руху  основних  засобів.  Номенклатура  обліку  основних за-

собів.  Первинний  облік:  надходження  основних  засобів;  внутрішнє переміщення і ви-

користання основних засобів; вибуття довгострокових активів.  

Поточний  облік:  надходження  основних  засобів;  внутрішнє  переміщення  та  

використання.  Підсумковий  облік:  форми  звітності.  Документальне оформлення обліку  

основних  засобів. Первинні  документи  з  обліку  основних засобів. 

Організація  обліку  нематеріальних  активів.  Характеристика  типових форм пер-

винних документів основних засобів, нематеріальних активів.   

 

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів  

Організаційні засади бухгалтерського обліку й аналізу оборотних активів.  Поняття  

і  склад  оборотних  активів  підприємства.  Завдання  організації  обліку оборотних акти-

вів. Об’єкти облікової політики оборотних активів. 

Організація обліку  виробничих  запасів  і  їх  класифікація.  Визначення  та  оцінка  

запасів. Організація  документування  операцій  з  оборотними  активами.  Первісна  

вартість  запасів.  Оцінка  вибуття  виробничих  запасів.  Оцінка  запасів  на  дату балансу.  

Організація  документального  оформлення  надходження  запасів  на  склад, відпуск зі 

складу. Організація аналітичного обліку  запасів. 

Організація обліку  незавершеного  виробництва.  Організація  обліку  готової  

продукції. Організація  обліку  товарів.  Організація  обліку  дебіторської  заборгованості.  

Організація обліку фінансових інвестицій. Організація обліку грошових коштів та 

їх еквівалентів. Документування операцій з грошовими коштами.   

Організація  обліку  витрат  майбутніх  періодів.  Організація  проведення  

інвентаризації оборотних активів підприємства.  

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності 

підприємства  



Організація  обліку  витрат  і  доходів,  фінансових  результатів.  Елементи «Поло-

ження  про  облікову  політику  підприємства».  Класифікація  витрат  за видами діяльнос-

ті.   

Операційна  діяльність:  собівартість  реалізованої  продукції  (товарів, робіт,  пос-

луг);  адміністративні  витрати;  витрати  на  збут;  інші  оперативні витрати.  Фінансова 

діяльність: втрати від участі в капіталі; фінансові витрати.  

Інша діяльність - інші витрати. Надзвичайна діяльність - надзвичайні витрати.   

Класифікація  доходів  за  видами  діяльності:  операційна  діяльність; фінансова  діяль-

ність;  інвестиційна  діяльність;  надзвичайна  діяльність.  

Організація обліку доходу від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) та ін.  

видів  діяльності.  Організація  обліку  інших  операційних  доходів.  Організація обліку  

доходу  від  участі  в  капіталі.  Організація  обліку  інших  фінансових доходів.  Організа-

ція  обліку  надзвичайних  доходів.  Організація  обліку нерозподіленого  прибутку  (непо-

критих  збитків).  Організація  документування операцій  з  витрат,  доходів  й  фінансових  

результатів.  Організація аналітичного обліку витрат, доходів і фінансових результатів.  

 

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, кон-

тролем та аналізом  

Організаційна структура бухгалтерії. Організаційні принципи організації праці ви-

конавців облікового процесу. Правильний підбір виконавців облікового процесу. Етапи 

організації  праці  персоналу з бухгалтерського  обліку. Нормування  праці  персоналу 

облікових, контрольних і аналітичних  служб. Визначення  чисельності  облікового,  конт-

рольного й аналітичного  персоналу. 

Організація документального оформлення трудових відносин з працівниками. По-

ложення  про  організацію бухгалтерської  служби. Посадова  інструкція головного  бух-

галтера. Посадова інструкція бухгалтера. Посадова інструкція касира. Загальні  положен-

ня, функції, обов’язки, права, відповідальність.  

Організація діловодства в бухгалтерії. Самоорганізація працівників, зайнятих бух-

галтерським обліком, контролем та аналізом.  

 

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпе-

чення обліку, контролю й аналізу  

Організація  інформаційного  забезпечення  облікового,  контрольного  

процесів і аналізу. Закон України «Про інформацію».   Поняття  конфіденційної  інформа-

ції  і  комерційної  таємниці.  Види інформації,  передбачені  законодавством.  Відкрита  

інформація.  Інформація  з обмеженим  доступом:    конфіденційна  і  таємна.  Обліково-

економічна інформація. Шляхи втрати інформації.  

Організація захисту інформації.  Організація технічного та ергономічного забезпе-

чення обліку, контролю і аналізу. Технічне забезпечення системи обліку, контролю і ана-

лізу передбачає створення  комплексу  технічних  засобів  і  методів,  що  забезпечують  

функціонування й розвиток системи. Технічна  основа  організації: ПК різних класів; 

принтер; лазерний принтер; апаратура мережі; реєстратори виробництва тощо.  Етапи  

організації технічного забезпечення:  вибір  обладнання, периферійної техніки. 

Раціональна організація робочого місця бухгалтера. АРМ.  

 

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку  

Планування розвитку бухгалтерського обліку. Річне  й  поточне планування. Скла-

дання зведених планів (вищі рівні управління: міністерство, акціонерне товариство, кон-

церн тощо). 

Організація проєктування розробок та впровадження результатів в практику діяль-

ності  підприємств в Україні. Організація методики визначення ефективності  розробок 

впроваджених в практику підприємств і організація перспективного розвитку обліку. Ви-



значення ефективності заходів з вдосконалення обліку. Оцінка якості організації бухгал-

терського обліку.  

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

Тема 1. Основи організації  бухгалтерського обліку. 

Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Організація облікового процесу. 

Тема 4. Організація обліку власного капіталу. 

Тема 5.  Організація обліку зобов’язань. 

Тема 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів. 

Тема 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів. 

Тема 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підп-

риємства. 

Тема 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контро-

лем та аналізом. 

Тема 10. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення 

обліку, контролю й аналізу. 

Тема 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього проце-

су у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом по-

за межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Загаль-

ний обсяг СРСз дисципліни складає 72 години. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння тео-

ретичних знань з дисципліни «Організація обліку на підприємстві»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з викорис-

танням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

  виконання тестових та практичних завдань; 

 написання рефератів та підготовка повідомлень; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№ 

з/п 

Вид самостійної роботи Кількість годин 

Денна  

форма  

навчання 

Заочна 

форма  

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10  

2. Підготовка до семінарських занять 18  

3. Опрацювання питань, винесених на самостійну 

підготовку 

24  

4. Виконання тестових та практичних завдань 10  

5. Написання рефератів та підготовка повідомлень 6  

6. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4  

 Разом 72  

 



Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначе-

них до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом 

з тим у здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих нау-

ково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може 

написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до теми навчальної дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus 

та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження 

курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуаль-

ної самостійної роботи. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дис-

ципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дис-

ципліни. 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Ноутбук, проєктор 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні: 

1. Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. Дніпро: 

ДВНЗ ПДАБА. Вена: Premier Publishing s.r.o. 102 с. URL: 

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf  

2. Островерха Р.Є. Організація обліку: підручник. Київ: Центр навчальної літе-

ратури. 2017. 568 с. 

3. Гуцаленко Л.В., Марчук У.О., Мельянкова Л.В. Облік і звітність суб’єктів 

малого бізнесу: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури. 2017. 568 с.2019. 390 с. 

4. Кужельний М.В., Левицька С. О. Організація обліку: навч. посіб. Київ: 

Центр навчальної літератури. 2019. 352 с. 

5. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Гудзь Н.В. Фінансовий облік: підручник. 4-те 

вид. доп. і перероб. Тернопіль: ТНЕУ. 2017. 451 с. 

6. Легенчук С.В., Вольська К.О., Шарапова О.М. Документування в бухгалтер-

ському обліку: процесний підхід: монографія. Івано-Франківськ: Кушнір Г.М., 2016. 228 с. 

7. Островерха Р.Е. Організація бухгалтерського обліку: навч.-метод. посіб; 

Університет державної фіскальної служби України. 3-тє вид., перероб. і доп. Ірпінь: УД-

ФСУ, 2020. 604 с. 

8. Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Київ: КПІ ім.. І. Сі-

корського, Політехніка. 2017. 248 с. URL: http://ied.kpi.ua/wp-

content/uploads/2015/10/Бухгалтерський-облік.pdf  

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/Кононова-2.pdf
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Бухгалтерський-облік.pdf
http://ied.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/Бухгалтерський-облік.pdf


9. Лаговська О.А., Легенчук С.Ф., Кузь В.І., Кучер С.В. Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством: навчальний посібник. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. 416 с. 

10. Корбутяк А.Г., Єрмійчук Н.І. Фінансовий контролінг: навч. посіб. Чернівці: 

Рута, 2017. 160 с. 

11. Кудлаєва Н.В. Фінансовий облік: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький націо-

нальний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. 305 с. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1_wvf7FjSN_RQ6vpiuT6-WPS4Z5SZ6S7x/view  

12. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / О.А. Лагов-

ська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. Житомир: Житомирський державний техноло-

гічний університет, 2017. 418 с. URL: 

https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1947/1/BOVUP_2017.pdf  

13. Верига Ю.А., Кулик В.А., Ночовна Ю.О., Іванюк С.Ю. Облікова політика 

підприємства: підручник. Київ: Центр навчальної літератури. 2019. 312 с.  

14. Плаксієнко В.Я., Верига Ю.А., Кулик В.А,, Карпенко Є.А. Облік, оподатку-

вання та аудит: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури. 2019. 509 с. 

15. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: на-

вч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури. 2020. 647 с. URL: 

http://repository.vsau.org/getfile.php/24655.pdf  

16. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Т.В. Давидюк, О.В. Манойленко, Т.І. 
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