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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Мета вивчення дисципліни “Облік і аудит страхової діяльності” — 
всебічно і повно вивчити форми і різновиди обліково-аналітичної сис-
теми діяльності страхових компаній. У цьому курсі страхова діяльність 
розглядається як специфічний об’єкт бухгалтерського обліку, розкрива-
ється сутність загальних питань, що виникають у вітчизняній і міжна-
родній практиці. Також значною мірою відображається система бухгал-
терського обліку і аналізу конкретних типових операцій: зі страхування 
життя, майна приватних і фізичних осіб; викладено важливі питання об-
ліку формування та змін у статутному фонді підприємств різних органі-
заційно-правових форм і обліку їх фінансово-господарської діяльності; 
розглядаються специфічні страхові операції, що не мають однозначної 
державної регламентації. 

При вивченні курсу і написанні контрольної роботи слід використо-
вувати літературні джерела, наведені наприкінці програми. Водночас з 
огляду на те, що в міжнародній економіці, законодавстві України та її 
економічному житті постійно відбуваються зміни, добирати і вивчати 
літературні джерела потрібно самостійно. Особливо це стосується зако-
нів та урядових постанов. Для цього потрібно залучати матеріали, що 
публікуються у періодичних виданнях: “Бухгалтерський облік і аудит”, 
“Галицькі контракти”, “Урядовий кур’єр”, “Все про бухгалтерський об-
лік”, “Вісник податкової служби України”, “Бізнес” та ін. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ОБЛІК  І  АУДИТ  СТРАХОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Організація бухгалтерського обліку у страхових компаніях 
2 Облік і аудит власного капіталу 
3 Облік і аудит активів страхової компанії 
4 Облік і аудит поточної та довгострокової заборгованості  

страхових компаній 
5 Облік і аудит розрахунків і страхових платежів 
6 Облік і аудит страхових резервів 
7 Облік і аудит інших страхових операцій 
8 Облік і аудит платоспроможності страхових компаній 
9 Облік результатів страхової діяльності 

10 Звітність страховика 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ОБЛІК  І  АУДИТ  СТРАХОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

Тема  1 .  Організація бухгалтерського обліку у страхових  
компаніях 

Нормативно-правова база для здійснення страхової діяльності. Поря-
док створення страхових організацій і порядок ліцензування страхової 
діяльності. Об’єкти страхування. Договір страхування. Роль страхових 
брокерів. Державний нагляд і значення контролю за дотриманням стра-
ховиками вимог законодавства про страхування, сприяння ефективному 
розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страхови-
ків і захисту інтересів страхувальників. Вимоги до організації бухгал-
терського обліку і аналізу в страхових компаніях. Організація контролю 
за страховою діяльністю. 

Література [1; 2; 8; 36–51] 

Тема  2 .  Облік і аудит власного капіталу 

Капітал та його складові. Характеристика складових власного капі-
талу. Формування статутного капіталу страхових компаній. Бухгалтер-
ський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками. Бухгалтер-
ський облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

Література [1; 2; 8; 36–51] 

Тема  3 .  Облік і аудит активів страхової компанії 

Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необорот-
них активів. Аналітичний та синтетичний облік необоротних активів. 
Облік оренди основних засобів.  

Поняття запасів та їх значення у господарській діяльності організації. 
Поняття та класифікація і оцінка виробничих запасів. Аналітичний та 
синтетичний облік виробничих запасів. Поняття та класифікація МШП. 
Синтетичний та аналітичний облік МШП. 

Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів. Облік 
касових операцій. Відображення руху грошових коштів на рахунках бух-
галтерського обліку. 

Порядок проведення аудиту активів страхової компанії. 
Література [1; 2; 8; 36–51] 
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Тема  4 .  Облік і аудит поточної та довгострокової  
заборгованості страхових компаній 

Поняття поточної заборгованості. Облік праці та її оплати. Облік на-
рахувань на фонд оплати праці. Облік відрахувань із доходів фізичних 
осіб. Облік розрахунків за податками та платежами. Облік кредитів. Об-
лік розрахунків з підзвітними особами. Облік довгострокових зобов’я-
зань страхової компанії: довгострокових позик і виданих векселів, дов-
гострокових зобов’язань за облігаціями та з оренди. Аудит розрахунко-
вих операцій. 

Література [1; 2; 8; 36–51] 

Тема  5 .  Облік і аудит розрахунків і страхових платежів 

Страхові тарифи. Структура страхового тарифу. Облік і аудит розра-
хунків з національними страховиками. Облік і аудит розрахунків з на-
ціональними страховими посередниками. Розрахунки з іноземними 
страховими посередниками. Облік розрахунків за соціальним страху-
ванням і забезпеченням. Комісійна винагорода та її облік.  

Література [2; 6; 10; 11; 14; 17] 

Тема  6 .  Облік і аудит страхових резервів 

Види страхових резервів. Принципи формування і відображення в 
обліку страхових резервів. Облік резервів незароблених премій. Облік 
резервів збитків. Облік частки перестраховиків у резервах незароблених 
премій. Облік частки перестраховиків у резервах збитків. Облік резуль-
тату зміни резервів незароблених премій. Облік результату зміни резер-
вів збитків. Аудит формування страхових резервів. Резерви ризиків, що 
минули, відображення їх в обліку. Облік резервів нерегульованих збит-
ків. Резерви збитків, що не заявлені. Облік резервів катастрофічних збит-
ків і коливань збитковості. Облік результату зміни резервів збитків. Об-
лік і аудит резервів із страхування життя. Облік страхових сум і відшко-
дувань. 

Література [2–4; 8; 34; 38; 44] 

Тема  7 .  Облік і аудит інших страхових операцій 

Облік операцій за прямим страхуванням. Форми перестрахування, 
порядок і умови здійснення перестрахування. Облік і аудит операцій з 
передачі ризиків у перестрахувальника. Облік і аудит операцій з отри-
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мання ризиків у перестрахувальника. Облік страхових виплат. Розрахун-
ки з перестрахувальниками та за депонованими преміями. Облік нарахо-
ваних страхових премій за майновим страхуванням. Облік нарахованих 
страхових премій за обов’язковим страхуванням. Облік нарахованих 
страхових премій за страхуванням відповідальності. 

Література [5; 8; 18; 23; 24; 34; 44] 

Тема  8 .  Облік і аудит платоспроможності страхових  
компаній 

Сутність платоспроможності підприємств. Вимоги до платоспромо-
жності, поняття ліквідності. Рейтингові агентства. Аудит розрахунку 
межі платоспроможності видів страхування на базі премій, збитків. Ау-
дит межі платоспроможності страхування життя. Оцінка платоспромож-
ності страховика. Коефіцієнти загальної ліквідності, коефіцієнт можли-
вості виконання зобов’язань. Коефіцієнт розміщення страхових резервів, 
коефіцієнт надходження страхових платежів, коефіцієнт збитковості 
страхових сум, коефіцієнт прибутковості тощо. Фінансовий моніторинг 
фінансових операцій в страховій діяльності. 

Література [2; 6; 7; 8; 23; 24; 34–49] 

Тема  9 .  Облік результатів страхової діяльності 

Облік і аудит доходів від страхової діяльності. Здійснені страхові 
платежі. Облік і аудит витрат страховика. Страхова виплата. Страхова 
сума. Страхове відшкодування. Умови страхування (франшизи) майна. 
Аварійний комісар. Аварійний сертифікат. Викупна сума. Фонд страхо-
вих гарантій. Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних приго-
дах (фонд потерпілих). Структура доходів і витрат страховика. 

Література [2; 6; 8; 23; 24; 34–51] 

Тема  10.  Звітність страховика 

Декларація страховика про операції з перестрахування. Порядок 
складання та подання декларації про операції з перестрахування. Звіт 
про доходи та витрати страховика. Звітність про порядок формування 
розміщення страхових резервів з інших ніж страхування життя видів 
страхування. Порядок складання декларації про доходи страховика. Ви-
значення валових доходів від страхової діяльності. Визначення валових 
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витрат від страхової діяльності. Строки подання декларації та порядок 
сплати податку до бюджету. 

Література [2; 3; 5–14; 20; 33; 34; 36–51] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Студенти виконують контрольну роботу згідно з навчальним планом. 
Мета виконання контрольної роботи — закріпити здобуті теоретичні 

знання. 
Контрольна робота містить три запитання, на які необхідно дати змі-

стовні письмові відповіді. Номер варіанта контрольної роботи студент 
вибирає за двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки 
(див. таблицю). 

Номер варіанта 
завдання 1 2 3 4 5 … 20 

01 02 03 04 05 … 20 
26 27 28 29 30 … 40 
51 52 53 54 55 … 80 

Останні дві 
цифри номера 
залікової кни-
жки 81 82 83 84 85 … 00 

Завдання для контрольної роботи складається з двох частин — тео-
ретичної і практичної. Студент має дати відповідь на два теоретичних 
запитання і розв’язати ситуаційну задачу. 

Відповіді на теоретичні запитання після вивчення відповідних літе-
ратурних джерел слід подавати у вигляді короткого реферату, що міс-
тить найважливіші моменти.  

При розв’язанні ситуаційної задачі студент складає журнал госпо-
дарських операцій на основі поданої у завданні інформації, чинних за-
конодавчих актів з обов’язковою кореспонденцією рахунків. При цьому 
необхідно пам’ятати, що один пункт завдання може потребувати опису 
кількома господарськими операціями. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

Теоретична частина 

1. Основи організації страхових компаній. Законодавчі основи страхо-
вої діяльності. Облікова політика страхових компаній.  

2. Порядок складання декларації про доходи страховика. 
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Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення в страховій організації за та-
кими господарськими операціями: 

• сформований резерв незароблених премій за перестрахуванням — 
2000 грн; 

• перераховані страхові премії перестрахувальнику — 1500 грн; 
• нараховані страхові премії за добровільним страхуванням — 

1500 грн. 

Варіант 2 

Теоретична частина 

1. Облік резервів незароблених премій.  
2. Декларація страховика про операції з перестрахування. 

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення в страховій організації за та-
кими господарськими операціями: 

• списано на прибуток за особистим страхуванням; 
• списано дохід за майновим страхуванням; 
• сформовано резерв незароблених премій за попередній період; 
• нараховані страхові премії за добровільним страхуванням.  

Варіант 3 

Теоретична частина 

1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необорот-
них активів у страхових компаніях. 

2. Порядок складання звіту про доходи і витрати страховика. 

Практична частина 

Відповідно до договору перестрахування перестраховику передбаче-
но 60 % ризику за окремим договором страхування. Частка страхового 
платежу — 6000 тис. грн. За передавання ризику в перестрахування пе-
рестрахувальнику належить комісійна винагорода в розмірі 8 % переда-
них платежів. 50 % платежів, що передаються перестраховику, депону-
ються в перестрахувальника з нарахуванням 10 % річних. Термін дії до-
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говору — один рік. Договір набирає чинності в січні 2004 року. У липні 
2004 року стався страховий випадок. Сума збитку становить 
30000 тис. грн.  

Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 4 

Теоретична частина 

1. Розрахунки з національними страховиками.  
2. Порядок складання Звіту про порядок формування розміщення 

страхових резервів з інших, ніж страхування життя, видів страху-
вання. 

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення в страховій організації за та-
кими господарськими операціями: 

• списано на прибуток за особистим страхуванням; 
• списано дохід за майновим страхуванням; 
• сформовано резерв незароблених премій за попередній період. 

Варіант 5 

Теоретична частина 

1. Облік результатів зміни резервів збитків.  
2. Облік та аудит операцій з передавання ризиків у перестрахувальника.  

Практична частина 

Протягом І кварталу страхова компанія “Оранта” уклала 45 тис. дого-
ворів страхування майна із загальною сумою страхових платежів 
16115 тис. грн. Отримано авансових платежів на суму 300 тис. грн. Відпо-
відно до умов укладених договорів, які належать до першої групи із за-
гальною сумою страхових платежів 12880 тис. грн, страхові платежі 
вносяться щоквартально частками по 3220 тис. грн кожного кварталу. 
Протягом І кварталу за цими договорами отримано страхових платежів 
на суму 2450 тис. грн, тобто частина договорів із загальною сумою 
страхових платежів 3080 тис. грн не набрала чинності в І кварталі. Умо-
ви договорів, які належать до другої групи, передбачають набрання чин-
ності з моменту внесення страхового платежу. За цими договорами 
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страхові платежі в сумі 2200 тис. грн надійшли на рахунок страховика 
в січні.  

Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 6 

Теоретична частина 

1. Облік частки перестраховиків у резервах збитків.  
2. Облік і аудит операцій з отримання ризиків у перестрахувальника.  

Практична частина 

У липні страховик прийняв рішення щодо страхових виплат: фізичним 
особам з каси страхової організації на суму 8 тис. грн; юридичним особам 
за договорами страхування життя, страхові внески за якими здійснюється 
частками протягом усього терміну їх дії, — на суму 24 тис. грн.  

Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 7 

Теоретична частина 

1. Облік розрахунків за страхуванням.  
2. Облік страхових платежів у страхового посередника. 

Практична частина 

Протягом січня 2004 року страховий агент за дорученням страховика 
отримав у касу 15,0 тис. грн страхових платежів, які належать страхови-
ку. Відповідно до агентської угоди агентові належить комісійна винаго-
рода в розмірі 20 % зібраних страхових платежів, яку він залишає в себе.  

Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 8 

Теоретична частина 

1. Облік відрахувань із доходів фізичних осіб. 
2. Облік технічних резервів. 
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Практична частина 

Протягом травня поточного року страховий агент за дорученням 
страховика отримав у касу 100 тис. грн страхових платежів, які належать 
страховику. Відповідно до агентської угоди агентові належить комісійна 
винагорода в розмірі 20 % зібраних страхових платежів, яку він залишає 
в себе.  

Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 9 

Теоретична частина 

1. Облік частки перестраховиків в інших страхових резервах.  
2. Облік резервів катастрофічних збитків і коливань збитковості. 

Практична частина 

Договір страхування з нерезидентом набрав чинності 20 лютого по-
точного року. Належні за цим договором страхові платежі становлять 
1000 дол. США за курсом 5 грн за 1 дол. Перерахування страхових пла-
тежів відбулося у березні за курсом 5,20 грн за 1 дол.  

Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 10 

Теоретична частина 

1. Облік нарахувань на фонд оплати праці. 
2. Облік страхових резервів. 

Практична частина 

Об’єкт, вартістю 5000 грн, застрахований у трьох страховиків. Згідно 
з укладеними договорами страхування розмір страхової суми становить 
300, 500 і 600 тис. грн. Внаслідок страхового випадку страхувальник за-
знав збитків на суму 700 тис. грн.  

Розрахувати суму страхового відшкодування за даними договорами і 
відобразити бухгалтерські проведення при виплаті зазначених відшко-
дувань. 
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Варіант 11 

Теоретична частина 

1. Облік праці та її оплати. 
2. Резерви незароблених премій та їх облік. 

Практична частина 

Резерви незароблених премій станом на 1 січня становлять 
140 тис. грн, станом на 1 лютого — 130 тис. грн.  

Відобразити бухгалтерські проведення за підсумками січня. 

Варіант 12 

Теоретична частина 

1. Облік розрахунків з підзвітними особами.  
2. Види страхових резервів: принципи їх формування і відображення в 

обліку.  

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення в страховій організації за та-
кими господарськими операціями: 

• нараховано відсотки на суму депонованої премії; 
• нараховано комісійну винагороду перестрахувальнику; 
• перераховано кошти до централізованих страхових резервних  

фондів. 

Варіант 13 

Теоретична частина 

1. Облік безготівкових грошових коштів.  
2. Облік і аудит розрахунків зі страхувальниками та страховими посе-

редниками. 

Практична частина 

На підставі відповідних розрахунків частка перестраховиків у резер-
вах незароблених премій становила: станом на 1 лютого — 50 тис. грн; 
станом на 1 березня — 30 тис. грн.  

Відобразити бухгалтерські проведення за підсумками лютого. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

13 

Варіант 14 

Теоретична частина 

1. Облік страхових премій за добровільним страхуванням.  
2. Розрахунки з перестрахувальниками та за депонованими преміями, 

їх облік. 

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення в страховій організації за та-
кими господарськими операціями: 

• відображено належні страховику страхові резерви; 
• надійшли кошти від страхового посередника; 
• відображено в складі фінансових результатів комісійну винагоро-

ду страхового агента. 

Варіант 15 

Теоретична частина 

1. Основні вимоги до визнання і оцінки витрат. Класифікація витрат.  
2. Облік доходів за страхуванням відповідальності. 

Практична частина 

Станом на 1 лютого страхова компанія “Оранта” мала вимоги стра-
хувальників на суму 110 тис. грн, станом на 1 березня — на суму 
60 тис. грн, частка перестраховиків у резервах збитків станом на 1 бе-
резня становила 20 тис. грн.  

Відобразити бухгалтерські проведення окремо за підсумками січня і 
лютого. 

Варіант 16 

Теоретична частина 

1. Облік доходів за обов’язковим страхуванням.  
2. Облік власних основних засобів, нематеріальних активів. 

Практична частина 

У І кварталі поточного року відповідно до укладеної агентської уго-
ди та наданого агентом звіту страхових платежів отримано на суму 
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280 тис. грн. На рахунок страховика надійшло 220 тис. грн. Решта стра-
хових платежів, отриманих страховим посередником в останній день мі-
сяця на суму 60 тис. грн, надійшла у ІІ кварталі.  

Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 17 

Теоретична частина 

1. Облік витрат страхової діяльності.  
2. Облік нарахованих страхових премій за майновим страхуванням. 

Практична частина 

Відповідно до договору перестрахування перестраховику належить 
частка страхових платежів у сумі 3000 тис. грн. За передачу ризику в пе-
рестрахуванні перестрахувальнику належить комісійна винагорода в 
розмірі 10 % переданих платежів. 50 % платежів, які передаються пере-
страховику, депонуються у перестрахувальника з нарахуванням 15 % рі-
чних. Термін дії договору — один рік.  

Відобразити бухгалтерські проведення після набування чинності до-
говору перестрахування. 

Варіант 18 

Теоретична частина 

1. Облік доходів за особистим страхуванням.  
2. Облік операцій за прямим страхуванням. 

Практична частина 

У квітні поточного року страховик прийняв рішення про такі страхо-
ві виплати: фізичним особам з каси страхової організації — на суму 
8 тис. грн; юридичним особам за договором страхування життя, страхові 
внески за якими здійснюються частками протягом усього терміну їх 
дії, — на суму 24 тис. грн.  

За даними господарськими операціями відобразити бухгалтерські 
проведення. 
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Варіант 19 

Теоретична частина 

1. Облік результату зміни резервів незароблених премій.  
2. Розрахунки з іноземними страховиками та їх облік.  

Практична частина 

За січень поточного року відомі такі дані про страхову компанію 
“Оранта”: отримані страхові платежі становлять 6350 тис. грн. З них спла-
чено перестраховикам — 310 тис. грн; на 01.01поточного року резерви не-
зароблених премій становили 25200 тис. грн, частка перестраховиків у ре-
зервах незароблених премій становить 2880 тис. грн. На 31.01 поточного 
року резерви незароблених премій становили 26550 тис. грн, частка пере-
страховиків у резервах незароблених премій — 2395 тис. грн.  

Відобразити бухгалтерські проведення за підсумками січня місяці 
поточного року.  

Варіант 20 

Теоретична частина 

1. Облік позик за страхуванням життя.  
2. Облік і аудит резервів із страхування життя. 

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення в страховій організації за та-
кими бухгалтерськими операціями: 

• нараховані страхові премії за майновим страхуванням; 
• нараховані страхові премії за страхуванням відповідальності; 
• отримані на поточні рахунки страхові премії; 
• отримані через касу страхові премії. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основи організації обліку у страхових компаніях.  
2. Законодавчі основи страхової діяльності. Документування.  
3. Облікова політика страхових компаній.  
4. Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необорот-

них активів. 
5. Аналітичний і синтетичний облік необоротних активів.  
6. Знос (амортизація) основних засобів.  
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7. Облік переоцінки та руху основних засобів.  
8. Поняття запасів та їх значення.  
9. Структура П(С)БО 9 “Запаси”.  

10. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів.  
11. Аналітичний та синтетичний облік запасів.  
12. Бухгалтерське відображення операцій з руху виробничих запасів.  
13. Поняття та класифікація МШП.  
14. Синтетичний та аналітичний облік МШП. 
15. Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів. Облік 

касових операцій.  
16. Капітал і його складові.  
17. Характеристика складових власного капіталу.  
18. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками.  
19. Бухгалтерський облік статутного капіталу. Звіт про власний капітал. 
20. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).  
21. Облік праці та її оплати.  
22. Облік нарахувань на фонд оплати праці.  
23. Облік відрахувань із доходів фізичних осіб. 
24. Облік резервів незароблених премій.  
25. Облік резервів збитку.  
26. Облік інших страхових резервів.  
27. Облік частки перестраховиків у резервах незароблених премій.  
28. Облік частки перестраховиків у резервах збитків.  
29. Облік частки перестраховиків в інших страхових резервах.  
30. Облік результату зміни резервів незароблених премій.  
31. Облік результатів зміни резервів збитків.  
32. Види страхових резервів і правила їх формування. 
33. Розрахунок страхових резервів.  
34. Облік страхових резервів і звітність про їх розміщення.  
35. Облік розрахунків з підзвітними особами.  
36. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками.  
37. Розрахунки з національними страховиками.  
38. Розрахунки з національними страховими посередниками.  
39. Розрахунки з іноземними страховиками.  
40. Розрахунки з іноземними страховими посередниками.  
41. Облік розрахунків за соціальним страхуванням і забезпеченням.  
42. Облік розрахунків з різними дебіторами.  
43. Облік розрахунків за страхуванням.  
44. Облік позик за страхуванням життя.  
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45. Облік витрат на ведення справи. Склад витрат, що включаються до 
витрат на ведення справи.  

46. Облік витрат страхової діяльності.  
47. Облік операцій за прямим страхуванням.  
48. Облік операцій за перестрахуванням.  
49. Облік страхових премій за добровільним страхуванням.  
50. Облік нарахованих страхових премій за майновим страхуванням.  
51. Облік страхових премій за обов’язковим страхуванням.  
52. Облік нарахованих страхових премій за страхуванням відповідаль-

ності. 
53. Облік доходів за особистим страхуванням.  
54. Облік доходів за обов’язковим страхуванням.  
55. Облік доходів за страхуванням відповідальності.  
56. Облік доходів за майновим страхуванням. 
57. Формування фінансових результатів страхової організації. 
58. Облік страхових платежів. 
59. Облік витрат на оплату медичних послуг.  
60. Основні вимоги до складання бухгалтерської звітності. Правила 

оцінки статей бухгалтерської звітності. Порядок складання і пред-
ставлення бухгалтерської звітності.  
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22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Затв. наказом 
МФУ від 28.07.2000 № 181.  

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затв. наказом 
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24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. наказом 
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