
МІЖРЕГІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА 
дисципліни 

“МОДЕЛЮВАННЯ  ВИБОРУ 
ОБЛІКОВОЇ  ПОЛІТИКИ” 

 
(для спеціалістів, магістрів)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2004 
 
 
 
 

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

http://www.fineprint.com


 
  

2 

 
 
 
 
 
 
 
Підготовлено кандидатом економічних наук, професором  
М. Ф. Базасем і кандидатом економічних наук, доцентом  
М. М. Матюхою  
 
Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту  
(протокол № 2 від 15.10.03) 
 
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Базась М. Ф., Матюха М. М. Навчальна програма дисципліни “Моделю-

вання вибору облікової політики” (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 
2004. — 18 с. 

 
Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний 

план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Моделювання вибору об-
лікової політики”, вказівки до виконання контрольної роботи,  
завдання для контрольних робіт, контрольні питання, а також список рекомен-
дованої літератури. 

 
© Міжрегіональна Академія  
 управління персоналом (МАУП), 
 2004 

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

http://www.fineprint.com


 
  

3 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Моделювання — це процедура організації бухгалтерського обліку на 
підприємстві. В організаційних моделях чітко визначено нормативно-
правове забезпечення, методи та методичні заходи обліку, порядок і те-
рміни отримання інформації відповідними користувачами. Ця дисциплі-
на описує засади організації моделювання синтетичного та аналітичного 
обліку на підприємствах різних форм власності; розкриває питання ор-
ганізації моделей облікової політики. 

Програма розрахована на студентів, які мають певний рівень знань з 
таких дисциплін, як “Теорія бухгалтерського обліку”, “Бухгалтерський 
фінансовий облік”, “Управлінський облік”, що ґрунтуються на П(С)БО. 

Мета дисципліни — засвоєння студентами теоретичних знань, набут-
тя практичних навичок організації моделювання облікової політики під-
приємства. 

Завдання дисципліни — вивчення особливостей організації моделю-
вання безперервного збору, обробки, узагальнення, зберігання передачі 
інформації на підприємствах різних галузей; визначення підсумків гос-
подарської діяльності та оцінювання досягнутих результатів.  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МОДЕЛЮВАННЯ  ВИБОРУ  ОБЛІКОВОЇ  ПОЛІТИКИ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Роль і значення облікової політики 
2 Побудова організаційних моделей грошових потоків 
3 Побудова організаційних моделей основних засобів  

і нематеріальних активів 
4 Побудова організаційних моделей виробничих запасів 
5 Побудова організаційних моделей розрахунків з дебіторами 
6 Побудова організаційних моделей власного капіталу  

та зобов’язань 
7 Побудова організаційних моделей податкової системи  

підприємства 
8 Звітності в умовах використання 1С: Бухгалтерія 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“МОДЕЛЮВАННЯ  ВИБОРУ  ОБЛІКОВОЇ  ПОЛІТИКИ” 

Тема  1 .  Роль і  значення облікової політики 

Законодавче регулювання облікової політики підприємства. Головні 
риси облікової політики як облікової системи. Методичні прийоми облі-
ку як основа облікової політики. Послідовність оброблення облікової 
інформації. Умовності моделювання облікової інформації у бухгалтер-
ському обліку. Моделювання облікової інформації під час прийняття 
ефективних управлінських рішень. Головні характеристики облікової 
політики підприємства. Роль основоположних концепцій бухгалтерсько-
го обліку для моделювання. Процедури бухгалтерського обліку для по-
треб моделювання облікової політики підприємства. Фази, що мають мі-
сце впродовж облікового періоду. 

Розроблення робочого плану підприємства (установи, організації). 
Моделювання документообігу на підприємстві. Фундаментальна обліко-
ва модель. Ілюстрація фундаментальної облікової моделі.  

Література [1; 2; 10; 11; 32; 36] 

Тема  2 .  Побудова організаційних моделей грошових потоків 

Визначення грошових коштів як об’єкта моделювання облікової по-
літики. Класифікація грошових потоків для потреб організаційних моде-
лей. Моделювання грошових потоків. Моделювання обліку доходу до 
отримання грошей. Моделювання обліку витрат до сплати грошей. Мо-
делювання витрат майбутніх періодів до сплати грошей. Моделювання 
грошових потоків при застосуванні принципу реалізації. 

Моделювання інвентаризації грошових потоків. Побудова організа-
ційних моделей фонду наявної касової готівки. Моделювання принципів 
поповнення готівки. 

Література [2–4; 14; 33; 36] 

Тема  3 .  Побудова організаційних моделей основних засобів  
і нематеріальних активів 

Класифікація необоротних активів для потреб організаційних моде-
лей. Облікові концепції, які використовуються при побудові організа-
ційних моделей обліку необоротних активів. Визначення та відображен-
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ня в обліку купівельної вартості необоротних активів. Моделювання ви-
трат з експлуатації необоротних активів з отриманими доходами. 

Моделювання вибору нарахування зносу. Моделювання нарахування 
зносу за проміжні календарні періоди. Зміна визначених раніше величин 
при нарахуванні зносу. 

Моделювання обліку прав нематеріальних активів. Списання з бала-
нсу необоротних активів. Побудова організаційних моделей обміну не-
оборотних активів. 

Література [1–4; 17; 30; 34; 35] 

Тема  4 .  Побудова організаційних моделей виробничих запасів 

Вплив оцінки вартості товарно-матеріальних запасів на розмір звіт-
ного доходу. Призначення методів визначення вартості товарно-
матеріальних запасів. Порівняльний аналіз моделей оцінки товарно-
матеріальних запасів і собівартості реалізованої продукції. Вплив різних 
моделей оцінки товарно-матеріальних запасів і собівартості реалізованої 
продукції з погляду розміру оподаткованого прибутку. Оцінка альтерна-
тивних моделей оцінки товарно-матеріальних запасів і собівартості реа-
лізованої продукції. 

Застосування моделей оцінки вартості запасів і собівартості реалізо-
ваної продукції. Порівняння періодичної та постійної систем обліку за-
пасів і собівартості реалізованої продукції. Вибрані проблеми з питань 
оцінки вартості запасів і собівартості реалізованої продукції. 

Література [2–9; 19; 35] 

Тема  5 .  Побудова організаційних моделей розрахунків  
з дебіторами 

Визначення дебіторської заборгованості. Організація моделювання 
торговельної (операційної) дебіторської заборгованості. Моделювання 
особливої дебіторської заборгованості. Моделювання зіткнення обліко-
вих принципів. Побудова організаційних моделей оцінки витрат на без-
надійну заборгованість. Організаційна модель нарахування та обліку ре-
зерву сумнівних боргів. 

Література [1; 9; 10; 20–22; 24] 
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Тема  6 .  Побудова організаційних моделей власного капіталу  
та зобов’язань 

Характеристика підприємства як організаційної моделі власного ка-
піталу. Типи акціонерного капіталу. Моделювання обліку та звітності 
суми власного капіталу. Модулювання оголошеного, випущеного та ак-
ціонерного капіталу. Моделювання обліку капіталу в корпоративних і 
некорпоративних підприємствах. 

Визначення дивідендів. Моделювання нарахування дивідендів з по-
гляду інвестора та емітента. Побудова організаційних моделей дивіден-
дів, сплачених акціями. Роздрібнення акцій. Моделювання переваг диві-
дендів за привілейованими акціями, що можуть брати участь у поділі 
прибутку підприємства. Побудова організаційних моделей обліку капі-
талу для власників під час ведення власного бізнесу. 

Визначення та класифікація зобов’язань для побудови організаційних 
моделей. Оцінка зобов’язань. Поточні зобов’язання. Довгострокові зо-
бов’язання. Умовні зобов’язання. Моделювання нарахування та обліку 
заробітної плати й нарахувань. 

Література [1; 15; 16; 22; 30; 33–36] 

Тема  7 .  Побудова організаційних моделей податкової системи 
підприємства 

Особливі положення податкового законодавства для корпорацій. 
Обов’язки з представлення документів з податків. Моделювання визна-
чення розміру доходу до оподаткування. Вітчизняні норми податку. Вало-
вий доход. Вирахування з валового доходу. Моделювання отримання та 
нарахувань пільг. Загальна схема оподаткування. Спрощена система 
оподаткування. Модифіковані касовий принцип, а також принцип нара-
хування. Моделювання розрахунку податкових зобов’язань. Моделю-
вання податкового планування. Структура та планування часу проведен-
ня операцій з метою мінімізації зобов’язань з прибуткового податку. 

Література [1; 2; 4; 5; 31; 32; 34; 35] 

Тема  8 .  Звітність в умовах використання 1С: Бухгалтерія  

Загальні питання автоматизації обліку. Характеристика автоматизо-
ваних систем оброблення економічної інформації для підготовки звітно-
сті. Особливості автоматизації товарних операцій. Автоматизація моде-
лювання обліку необоротних активів. 

Література [1–12; 31] 
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Студенти виконують контрольну роботу згідно з навчальним планом. 
Контрольна робота складається з трьох питань, на які необхідно дати 

змістовні письмові відповіді.  
Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за двома остан-

німи цифрами номера своєї залікової книжки (див. таблицю). 
 
Номер варіанта  
контрольного  
завдання 

1 2 3 4 5 …… 25 

01 02 03 04 05 …… 25 
26 27 28 29 30 ….. 50 
51 52 53 54 55 …… 75 

Останні дві  
цифри номера за-

лікової  
книжки студента 76 77 78 79 80 ……. 00 

 
Студент вказує номер залікової книжки на титульній сторінці конт-

рольної роботи. В разі відсутності цих даних робота не зараховується і 
повертається студентові без рецензування. 

Студент повинен дати відповідь на всі три питання контрольної ро-
боти.  

Після опрацювання відповідної літератури студент дає відповіді на 
теоретичні питання у вигляді короткого реферату.  

Основні вимоги до написання контрольної роботи 

Мета виконання контрольної роботи — закріпити здобуті теоретичні 
знання й набуті навички практичної роботи бухгалтера. 

Титульну сторінку контрольної роботи студент оформляє відповідно 
до методичних вказівок, розроблених МАУП. 

Далі наводиться текст завдання й результати його виконання з корот-
кими поясненнями. У роботі необхідно виділити розділи, вказані у за-
вдані. 

Наприкінці текстової частини студент ставить особистий підпис і да-
ту закінчення написання роботи, після цього наводить оформлений, згі-
дно із загальноприйнятими вимогами, список використаної літератури. 

Студент може написати роботу власноруч або надрукувати її. Конт-
рольна робота може бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах 
формату А4 (210×297 мм). Загальний обсяг контрольної роботи не по-
винен перевищувати 10 сторінок. На рецензування подається оригінал 
роботи. 
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

1. Законодавче регулювання облікової політики підприємства.  
2. Визначення грошових коштів як об’єкта моделювання облікової по-

літики. 
3. Застосування моделей оцінки вартості запасів і собівартості реалі-

зованої продукції.  

Варіант 2 

1. Головні риси облікової політики як облікової системи.  
2. Класифікація необоротних активів для потреб організаційних моде-

лей.  
3. Характеристика підприємства як організаційної моделі власного ка-

піталу.  

Варіант 3 

1. Головні характеристики облікової політики підприємства. 
2. Загальні питання автоматизації обліку.  
3. Моделювання обліку та звітності власного капіталу.  

Варіант 4 

1. Роль основоположних концепцій бухгалтерського обліку в моделю-
ванні.  

2. Організація моделювання торговельної (операційної) дебіторської 
заборгованості.  

3. Структура й планування часу проведення операцій з метою мінімі-
зації зобов’язань з прибуткового податку. 

Варіант 5 

1. Особливості автоматизації товарних операцій.  
2. Методичні прийоми обліку як основа облікової політики.  
3. Облікові концепції, що використовуються в процесі побудови орга-

нізаційних моделей обліку необоротних активів. 
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Варіант 6 

1. Моделювання документообігу на підприємстві.  
2. Оцінка альтернативних моделей оцінки товарно-матеріальних запа-

сів і собівартості реалізованої продукції. 
3. Моделювання нарахування дивідендів з погляду інвестора та еміте-

нта.  

Варіант 7 

1. Побудова організаційних моделей дивідендів, сплачених акціями.  
2. Характеристика автоматизованих систем обробки економічної ін-

формації для підготовки звітності.  
3. Моделювання вибору нарахування зносу.  

Варіант 8 

1. Процедури бухгалтерського обліку для потреб моделювання обліко-
вої політики підприємства.  

2. Моделювання обліку прав за нематеріальними активами.  
3. Побудова організаційних моделей оцінки витрат на безнадійну за-

боргованість.  

Варіант 9 

1. Розроблення робочого плану підприємства (установи, організації).  
2. Побудова організаційних моделей фонду наявної касової готівки.  
3. Визначення та класифікація зобов’язань для побудови організацій-

них моделей.  

Варіант 10 

1. Умовності моделювання облікової інформації у бухгалтерському 
обліку.  

2. Моделювання витрат з експлуатації необоротних активів з отрима-
ними доходами. 

3. Моделювання переваг дивідендів з привілейованими акціями, що 
можуть брати участь у розподілі прибутку підприємства.  
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Варіант 11 

1. Моделювання облікової інформації під час прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

2. Моделювання розрахунку податкових зобов’язань.  
3. Довгострокові та умовні зобов’язання.  

Варіант 12 

1. Спрощена система оподаткування. 
2. Характеристика підприємства як організаційної моделі власного ка-

піталу.  
3. Класифікація грошових потоків для потреб організаційних моделей.  

Варіант 13 

1. Обов’язки з представлення документів по податках.  
2. Оцінка зобов’язань.  
3. Визначення дебіторської заборгованості.  

Варіант 14 

1. Зміна визначених величин під час нарахування зносу. 
2. Типи акціонерного капіталу. Визначення дивідендів. Роздрібнення 

акцій.  
3. Модифіковані касовий принцип і принцип нарахування.  

Варіант 15 

1. Проблеми з питань оцінки вартості запасів і собівартості реалізова-
ної продукції. 

2. Особливі положення податкового законодавства для корпорацій.  
3. Списання з балансу необоротних активів.  

Варіант 16 

1. Моделювання принципів поповнення готівки. 
2. Моделювання нарахування та обліку заробітної плати. 
3. Моделювання отримання та нарахувань пільг.  
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Варіант 17 

1. Моделювання грошових потоків.  
2. Визначення та відображення в обліку купівельної вартості необоро-

тних активів. 
3. Побудова організаційних моделей обліку капіталу для власників у 

процесі ведення власного бізнесу. 

Варіант 18 

1. Моделювання обліку доходу до отримання грошей.  
2. Організаційна модель нарахування та обліку резерву сумнівних бор-

гів. 
3. Моделювання обліку капіталу на корпоративних і некорпора- 

тивних підприємствах. 

Варіант 19 

1. Моделювання грошових потоків у разі застосування принципу реа-
лізації. 

2. Вплив оцінки вартості товарно-матеріальних запасів на розмір звіт-
ного доходу.  

3. Модулювання оголошеного, випущеного та акціонерного капіталу.  

Варіант 20 

1. Класифікація грошових потоків для потреб організаційних моделей.  
2. Вплив різних моделей оцінки товарно-матеріальних запасів і собі-

вартості реалізованої продукції з погляду розміру оподаткованого 
прибутку.  

3. Моделювання інвентаризації грошових потоків.  

Варіант 21 

1. Фази, що мають місце впродовж облікового періоду. 
2. Моделювання нарахування зносу за проміжні календарні періоди. 
3. Моделювання зіткнення облікових принципів. 

Варіант 22 

1. Ілюстрація фундаментальної облікової моделі.  
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2. Моделювання витрат майбутніх періодів до сплати грошей. 
3. Порівняння періодичної та постійної систем обліку запасів і собіва-

ртості реалізованої продукції. 

Варіант 23 

1. Послідовність обробки облікової інформації. 
2. Побудова організаційних моделей обміну необоротних активів. 
3. Моделювання особливої дебіторської заборгованості.  

Варіант 24 

1. Моделювання визначення розміру доходу до оподаткування.  
2. Призначення методів визначення вартості товарно-матеріальних за-

пасів.  
3. Моделювання обліку витрат до сплати грошей. 

Варіант 25 

1. Фундаментальна облікова модель.  
2. Порівняльний аналіз моделей оцінки товарно-матеріальних запасів і 

собівартості реалізованої продукції.  
3. Автоматизація моделювання обліку необоротних активів. 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  

1. Законодавче регулювання облікової політики підприємства. 
2. Головні риси облікової політики як облікової системи.  
3. Методичні прийоми обліку як основа облікової політики.  
4. Послідовність обробки облікової інформації.  
5. Умовності моделювання облікової інформації у бухгалтерському 

обліку.  
6. Моделювання облікової інформації під час прийняття ефективних 

управлінських рішень.  
7. Головні характеристики облікової політики підприємства.  
8. Роль основоположних концепцій бухгалтерського обліку для моде-

лювання.  
9. Процедури бухгалтерського обліку для потреб моделювання обліко-

вої політики підприємства.  
10. Фази, що мають місце впродовж облікового періоду. 
11. Розроблення робочого плану підприємства (установи, організації).  
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12. Моделювання документообігу на підприємстві.  
13. Фундаментальна облікова модель.  
14. Ілюстрація фундаментальної облікової моделі.  
15. Визначення грошових коштів як об’єкта моделювання облікової по-

літики.  
16. Класифікація грошових потоків для потреб організаційних моделей.  
17. Моделювання грошових потоків.  
18. Моделювання обліку доходу до отримання грошей.  
19. Моделювання обліку витрат до сплати грошей.  
20. Моделювання витрат майбутніх періодів до сплати грошей.  
21. Моделювання грошових потоків у разі застосування принципу реа-

лізації. 
22. Моделювання інвентаризації грошових потоків.  
23. Побудова організаційних моделей фонду наявної касової готівки.  
24. Моделювання принципів поповнення готівки. 
25. Класифікація необоротних активів для потреб організаційних моде-

лей.  
26. Облікові концепції, які використовують в процесі побудови органі-

заційних моделей обліку необоротних активів.  
27. Визначення та відображення в обліку купівельної вартості необоро-

тних активів.  
28. Моделювання витрат з експлуатації необоротних активів з отрима-

ними доходами. 
29. Моделювання вибору нарахування зносу.  
30. Моделювання нарахування зносу за проміжні календарні періоди.  
31. Зміна визначених величин під час нарахування зносу. 
32. Моделювання обліку прав нематеріальних активів.  
33. Списання з балансу необоротних активів.  
34. Побудова організаційних моделей обміну необоротних активів. 
35. Вплив оцінки вартості товарно-матеріальних запасів на розмір звіт-

ного доходу.  
36. Призначення методів визначення вартості товарно-матеріальних за-

пасів.  
37. Порівняльний аналіз моделей оцінки товарно-матеріальних запасів і 

собівартості реалізованої продукції.  
38. Вплив різних моделей оцінки товарно-матеріальних запасів і собі-

вартості реалізованої продукції.  
39. Оцінка альтернативних моделей оцінки товарно-матеріальних запа-

сів і собівартості реалізованої продукції. 
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40. Застосування моделей оцінювання вартості запасів і собівартості 
реалізованої продукції.  

41. Порівняння періодичної та постійної систем обліку запасів і собіва-
ртості реалізованої продукції.  

42. Вибрані проблеми з питань оцінки вартості запасів і собівартості 
реалізованої продукції. 

43. Визначення дебіторської заборгованості.  
44. Організація моделювання торговельної (операційної) дебіторської 

заборгованості.  
45. Моделювання особливої дебіторської заборгованості. 
46. Моделювання зіткнення облікових принципів.  
47. Побудова організаційних моделей оцінки витрат на безнадійну за-

боргованість.  
48. Організаційна модель нарахування та обліку резерву сумнівних бор-

гів. 
49. Характеристика підприємства як організаційної моделі власного ка-

піталу.  
50. Типи акціонерного капіталу.  
51. Моделювання обліку та звітності суми власного капіталу.  
52. Модулювання оголошеного, випущеного та акціонерного капіталу.  
53. Моделювання обліку капіталу на корпоративних і некорпора- 

тивних підприємствах. 
54. Визначення дивідендів.  
55. Моделювання нарахування дивідендів з погляду інвестора та еміте-

нта.  
56. Побудова організаційних моделей дивідендів, сплачених акціями.  
57. Роздрібнення акцій.  
58. Моделювання переваг дивідендів з привілейованих акцій, які мо-

жуть брати участь у поділі прибутку підприємства.  
59. Побудова організаційних моделей обліку капіталу для власників у 

разі ведення власного бізнесу. 
60. Визначення та класифікація зобов’язань для побудови організацій-

них моделей.  
61. Оцінка зобов’язань.  
62. Поточні зобов’язання.  
63. Довгострокові зобов’язання.  
64. Умовні зобов’язання.  
65. Моделювання нарахування та обліку заробітної плати й нарахувань. 
66. Особливі положення податкового законодавства для корпорацій.  
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67. Обов’язки з представлення документів по податках. 
68. Моделювання визначення розміру доходу до оподаткування.  
69. Вітчизняні норми податку.  
70. Валовий доход.  
71. Вирахування з валового доходу.  
72. Моделювання отримання та нарахувань пільг.  
73. Загальна схема оподаткування.  
74. Спрощена система оподаткування.  
75. Модифіковані касовий принцип і принцип нарахування.  
76. Моделювання розрахунку податкових зобов’язань.  
77. Моделювання податкового планування.  
78. Структура й планування часу проведення операцій з метою мінімі-

зації зобов’язань з прибуткового податку. 
79. Загальні питання автоматизації обліку.  
80. Характеристика автоматизованих систем обробки економічної ін-

формації для підготовки звітності.  
81. Особливості автоматизації товарних операцій.  
82. Автоматизація моделювання обліку необоротних активів. 
83. Моделювання обліку короткострокових зобов’язань. 
84. Моделювання обліку довгострокових зобов’язань. 
85. Організація моделювання податкової політики підприємства. 
86. Організація принципів моделювання первинної вартості запасів. 
87. Організація моделювання необоротних активів. 
88. Організація моделювання інвестицій. 
89. Організація принципів моделювання обліку довготермінових креди-

тів. 
90. Організація принципів моделювання обліку короткострокових кре-

дитів. 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. 
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” від 16.07.99 № 996-ХІV (зі змін. і допов.) 
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 

22.05.97 № 283/97-ВР. 
4. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 

№ 168/97-ВР. 
5. Закон України “Про власність” від 07.02.91 № 698-ХІІ. 
6. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 № 108/95-ВР. 
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7. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХІІ. 
8. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин” від 11.12.91. 
9. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського облі-

ку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 
30.11.99 № 291.  

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом 
Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21.12.99 № 892/4185. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги 
до фінансової звітності”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затв. на-
казом МФУ від 31.03.99 № 87. 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові 
результати”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух гро-
шових коштів”: Затв. наказом МФУ  від 31.03.99 № 87. 

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний 
капітал”: Затв. наказом МФУ від 31.03.99 № 87. 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення по-
милок і зміни у фінансових звітах”: Затв. наказом МФУ від 28.05.99 
№ 137. 

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: 
Затв. наказом МФУ від 27.04.2000 № 92. 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні ак-
тиви”: Затв. наказом МФУ від 18.10.99 № 242. 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. на-
казом МФУ від 20.10.99 № 246. 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська за-
боргованість”: Затв. наказом МФУ від 08.10.99 № 237. 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язан-ня”: 
Затв. наказом МФУ від 31.01.2000 № 20. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвес-
тиції”: Затв. наказом МФУ від 26.04.2000 № 91. 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”:  
Затв. наказом МФУ від 28.07.2000 № 181. 
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24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затв. на-
казом МФУ від 29.11.99 № 290. 

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. 
наказом МФУ від 31.12.99 № 318. 
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