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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Для ефективного функціонування обліку як потужної 

інформаційної системи значної уваги потребують питання його 

організації, починаючи з формування облікових підрозділів, 

організації документування та закінчуючи складанням звітності. 

Належна організація бухгалтерського обліку повинна забезпечити 

якісний рівень процесів створення, використання та зберігання 

облікової інформації, необхідної для ухвалення дієвих рішень 

відповідними користувачами. 

В Україні традиційно виділяється два організаційних рівня 

управління бухгалтерським обліком: організація національної 

системи бухгалтерського обліку; організація бухгалтерського обліку 

конкретного суб’єкта господарювання. Національну систему 

бухгалтерського обліку визначає Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6], 

регламентують численні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку [7-16] тощо. Питання організації обліку на підприємстві 

належать до компетенції його власника (власників) або 

уповноваженого органу (посадової особи). 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування в 

здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок з 

організації бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання. 

Цілі навчальної дисципліни:   

 формування в здобувачів вищої освіти теоретичних уявлень 

і практичних навичок щодо організаційних засад документування 

господарських операцій, обробки даних обліку, ефективного 

використання робочого часу облікових працівників, належного 

ведення обліку та забезпечення узгодженої ритмічної праці 

облікових працівників; 

 вивчення організації облікового процесу, організації 

нормативно-правового, технічного, інформаційного, соціального 

забезпечення обліку та його розвитку; 

 формування вмінь з організації обліку в розрізі об’єктів 

обліку (активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових 

результатів); 

 практичне використання знань, набутих під час вивчення 

інших дисциплін у процесі здобуття освітнього ступеня «бакалавр», 
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зокрема таких, як «Фінансовий облік», «Управлінський облік», 

«Облік і звітність в оподаткуванні», «Управління персоналом» тощо 

при формуванні основних засад організації обліку суб’єктів 

господарювання. 

Вивчення дисципліни надасть можливість здобувачам вищої 

освіти другого (магістерського) рівня оволодіти компетентностями, 

зокрема такими, як:  

загальні компетенції: 

 ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності); 

 ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів); 

 ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт; 

спеціальні компетенції: 

 СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту підприємства. 

 СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Організація 

бухгалтерського обліку» здобувач вищої освіти повинен володіти 

такими програмними результатами навчання: 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати 

нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи 

обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної 

етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

20 годин лекцій, 20 годин практичних занять, 

80 годин самостійної роботи для денної форми 

навчання; 

 

6 години лекцій, 6 годин практичних занять, 

108 годин самостійної роботи для заочної 

форми навчання. 

 

Модуль 1. Загальні засади організації 

бухгалтерського обліку в Україні  

Тема 1. Теоретичні основи організації 

бухгалтерського обліку в Україні.  

Тема 2. Організація процесу створення, 

використання та зберігання облікової 

інформації та його нормативно-правове 

забезпечення. 

Тема 3. Організація праці працівників 

залучених до процесу створення, використання 

та зберігання облікової інформації. 

  

Модуль 2. Особливості організації обліку в 

розрізі об’єктів обліку 

Тема 4. Організація обліку активів. 

Тема 5. Організація обліку зобов’язань. 

Тема 6. Організація обліку власного капіталу.  

Тема 7. Організація обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів. 

Тема 8. Організація звітності. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку  

в Україні 

 

Роль бухгалтерського обліку в системі управління 

підприємством. Система бухгалтерського обліку. Сутність, зміст і 

завдання організації обліку. Організація бухгалтерського обліку:, 

завдання, етапи. Предмет та об’єкти організації обліку. Принципи 

організації обліку. 

 

 

 

 

 

1. Сук Л. П., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку. 

К. : «Каравела», 2018. 624 с. 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку. 

Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. 102 с. 

3. Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. 

Організація бухгалтерського обліку. К. : УБС НБУ. 2015. 335 с.  

4. Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку. 

Миколаїв. 2018. URL: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5013/1/Orhanizatsi

ya%20bukhhalters%27koho%20obliku_kurs%20lektsiy.pdf 

5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку : 

навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

7. Павелко О. В. Оцінка, калькулювання, документування: 

вплив елементів методу бухгалтерського обліку на облік фінансових 

результатів будівельних підприємств. Вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування 2019. 

(1(85)). С. 142–153. http://ep3.nuwm.edu.ua/16147. 

 

Рекомендована література: 
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Тема 2. Організація процесу створення, використання та 

зберігання облікової інформації та його нормативно-правове 

забезпечення 

 

Об’єкти організації облікового процесу. Організація 

облікових номенклатур. Організація носіїв облікової інформації. 

Організація документообігу й документопотоків облікового процесу 

на різних етапах. Основні нормативно-правові документи для 

забезпечення бухгалтерського обліку. Формування облікової 

політики підприємства. Порядок розробки робочого Плану рахунків.   

 

 

 

 

1. Сук Л. П., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку. 

К. : «Каравела», 2018. 624 с. 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку. 

Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. 102 с. 

3. Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. 

Організація бухгалтерського обліку. К. : УБС НБУ. 2015. 335 с.  

4. Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку. 

Миколаїв. 2018. URL: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5013/1/Orhanizatsi

ya%20bukhhalters%27koho%20obliku_kurs%20lektsiy.pdf 

5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку : 

навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року №73. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: 

наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№ 291. URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

Рекомендована література: 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
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9. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: 

наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 

(в редакції від 18 листопада 2016 року). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

10. Методичні рекомендації щодо облікової політики 

підприємства: Наказ Міністерства фінансів України 27.06.2013  

№ 635. https://zakon.rada.gov.ua/ 
 

Тема 3. Організація праці працівників залучених до процесу 

створення, використання та зберігання облікової інформації 

 

Принципи i форми організації роботи облікового персоналу. 

Поділ і кооперування праці облікового персоналу. Визначення 

чисельності облікового персоналу. Організаційні регламенти праці 

облікового персоналу та методика їх розроблення. Організація умов 

праці облікового персоналу.  

 

 

 

 

1. Сук Л. П., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку. 

К. : «Каравела», 2018. 624 с. 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку. 

Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. 102 с. 

3. Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. 

Організація бухгалтерського обліку. К. : УБС НБУ. 2015. 335 с.  

4. Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку. 

Миколаїв. 2018. URL: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5013/1/Orhanizatsi

ya%20bukhhalters%27koho%20obliku_kurs%20lektsiy.pdf 

5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку : 

навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року №73. URL: 

Рекомендована література: 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
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http://zakon.rada.gov.ua/. 

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: 

наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№ 291. URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В РОЗРІЗІ 

ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ 

Тема 4. Організація обліку активів 

 

Організація обліку необоротних активів. Документальне 

оформлення операцій з основними засобами, іншими необоротними 

матеріальними активами, нематеріальними активами, запасами, 

грошовими коштами. Організація обліку запасів. Організація 

обліку коштів і дебіторської заборгованості.  Методи 

нарахування амортизації на основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, нематеріальні активи.  

 

 

 

 

1. Сук Л. П., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку. 

К. : «Каравела», 2018. 624 с. 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку. 

Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. 102 с. 

3. Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. 

Організація бухгалтерського обліку. К. : УБС НБУ. 2015. 335 с.  

4. Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку. 

Миколаїв. 2018. URL: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5013/1/Orhanizatsi

ya%20bukhhalters%27koho%20obliku_kurs%20lektsiy.pdf 

5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку : 

навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

Рекомендована література: 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
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7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 
8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: 

наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№ 291. URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

9.  Про затвердження методичних рекомендацій по 

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

10.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 24 квітня 2000 

року № 92. URL: www.mimfin. gov.ua. 

11.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи» : наказ Міністерства фінансів України від 18 

жовтня 1999 року № 242. URL: www.mimfin. gov.ua. 

12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : 

наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242. 

URL: www.mimfin. gov.ua 

13.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: 

наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№ 291. URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

14.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість» : наказ Міністерства фінансів України 

від 8 жовтня 1999 року № 237. URL: www.mimfin. gov.ua. 

15.  Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 148. 

URL: http://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178. 

16.  Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій: Наказ Міністерства фінансів України від 

30.11.99 р. № 291. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

17.  Павелко О. В., Велігурська Н. М., Лівенда К. О. 

Організація обліку палива як складова інформаційного забезпечення 

управління екологічним слідом. Вісник Національного університету 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/


 11 

водного господарства та природокористування. 2021. (3(95)). 

URL:http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/963 

 

Тема 5. Організація обліку зобов’язань 

 
Організація обліку зобов’язань. Визначення, класифікація та 

оцінка довгострокових зобов’язань і забезпечень.  Організація обліку 

довгострокових зобов’язань підприємства. Організація обліку 

поточних зобов’язань за розрахунками (за товари, роботи, послуги, з 

бюджетом, зі страхування) і забезпечень. Організація обліку 

заробітної плати, нарахувань та утримань. 

 

 

 

 

1. Сук Л. П., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку. 

К. : «Каравела», 2018. 624 с. 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку. 

Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. 102 с. 

3. Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. 

Організація бухгалтерського обліку. К. : УБС НБУ. 2015. 335 с.  

4. Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку. 

Миколаїв. 2018. URL: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5013/1/Orhanizatsi

ya%20bukhhalters%27koho%20obliku_kurs%20lektsiy.pdf 

5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація 

обліку : навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 

«Зобов’язання» : наказ Міністерства фінансів України від 31 січня 

2000 року  202. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-

00#Text. 

Рекомендована література: 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text
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9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам» : наказ Міністерства фінансів України від 28 жовтня 

2003 року №601. URL: www.mimfin. gov.ua. 

10.  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: 

наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

11.  Про затвердження методичних рекомендацій по 

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам» : наказ Міністерства фінансів України від 28 жовтня 

2003 року № 601. URL: www.mimfin. gov.ua. 

13.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: 

наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№ 291. URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

14.  Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій: Наказ Міністерства фінансів України від 

30.11.99 р. № 291. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

15.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

16.  Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник / 

М. Т. Теловата та ін. К. : НАСОА, 2019. 506 с. 

17.  Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : 

постанова правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-

5.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15. 

18.  Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 

року № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-

17#Text 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15
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Тема 6. Організація обліку власного капіталу 

 

Особливості організації обліку власного капіталу. 

Організація облікових номенклатур в обліку власного капіталу.  

Організація документування та документообігу в обліку 

власного капіталу. Сутність капіталу, його види. Формування та 

зміни зареєстрованого (пайового) капіталу. Організація обліку 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

 

 

 

 

1. Сук Л. П., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку. 

К. : «Каравела», 2018. 624 с. 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку. 

Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. 102 с. 

3. Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. 

Організація бухгалтерського обліку. К. : УБС НБУ, 2015. 335 с.  

4. Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку. 

Миколаїв. 2018. URL: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5013/1/Orhanizatsi

ya%20bukhhalters%27koho%20obliku_kurs%20lektsiy.pdf 

5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку : 

навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 

Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

8. Про затвердження методичних рекомендацій по 

застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства 

фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: 

Рекомендована література: 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 

№ 291. URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

10. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій: Наказ Міністерства фінансів України від 

30.11.99 р. № 291. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

 

Тема 7. Організація обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів 

 

Організація обліку доходів і витрат. Визначення, 

класифікація та визнання доходів і витрат підприємств.  Облік 

доходів і витрат операційної, фінансової, іншої діяльності. 

Визначення і відображення фінансових результатів діяльності в 

обліку. Класифікація фінансових результатів. Організація обліку 

фінансових результатів. Виробнича собівартість, собівартість 

реалізації. Первинні документи з обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів.  

 

 
 

 

1. Сук Л. П., Сук П. Л. Організація бухгалтерського обліку. 

К. : «Каравела», 2018. 624 с. 

2. Кононова О. Є. Організація бухгалтерського обліку. 

Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2018. 102 с. 

3. Кундря-Висоцька О. П., Москаленко О. В., Сулима О. М. 

Організація бухгалтерського обліку. К. : УБС НБУ, 2015. 335 с.  

4. Мельник О. І. Організація бухгалтерського обліку. 

Миколаїв. 2018. URL: 

https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5013/1/Orhanizatsi

ya%20bukhhalters%27koho%20obliku_kurs%20lektsiy.pdf 

5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку : 

навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 

Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

Рекомендована література: 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/.  

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 

«Дохід»: наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 

року №290 . URL: http://zakon.rada.gov.ua/. 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 

«Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 

року № 318. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text. 

10. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: 

наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 

(в редакції від 18 листопада 2016 року). URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

11. Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій: Наказ Міністерства фінансів України від 

30.11.99 р. № 291. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

12. Павелко О.В. Організація аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами основної діяльності 

будівельних підприємств. Вісник Національного університету 

водного господарства та природокористування. 2020. (2(90)). С. 148–

164. URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/18837/ 
13. Павелко О. В. Фінансові результ ати основної діяльності 

будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку: 

монограф. Рівне: НУВГП. 2020. 604 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/20055/ 
14. Павелко О. В. Доходи і витрати основної діяльності 

будівельних підприємств у системі обліку та контролю : монографія. 

Рівне : НУВГП, 2012. 236 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/2178/ 
 

Тема 8. Організація звітності 

 

Сутність, класифікація, користувачі звітності. Якісні 

характеристики, принципи, склад фінансової звітності. Фінансова 

звітність малих та мікропідприємств. Організація формування 

фінансової, управлінської та податкової звітності підприємств з 

урахуванням особливостей їх організаційно-правових форм.  

 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://ep3.nuwm.edu.ua/18837/
http://ep3.nuwm.edu.ua/20055/
http://ep3.nuwm.edu.ua/2178/
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5. Труш Ю. Т., Король Г. О., Потрус Н. П. Організація обліку : 

навч. посібник. Дніпропетровськ, 2015. 69 с. 

6. Про бухгалт   ерський облік та фінансову звітність в 

Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

7. П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»: наказ 

Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року. URL: 

www.mimfin. gov.ua. 

8. Методичні рекомендації щодо облікової політики 

підприємства: Наказ Міністерства фінансів України 27.06.2013  

№ 635. https://zakon.rada.gov.ua/ 
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4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЛАСНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ЗАДАНОЮ 

ТЕМАТИКОЮ 
 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Облік і оподаткування» є складання звіту за результатами власних 

наукових досліджень на обрану здобувачем тему, що оцінюється в 20 

балів. Тематику наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

№ 

з/п 

Тема самостійної роботи 

1 2 

1. Організація обліку необоротних активів (або будь-яких їх 

складових) на прикладі бази дослідження 

2. Організація обліку оборотних активів (або будь-яких їх 

складових) на прикладі бази дослідження 

3. Організація обліку власного капіталу (або будь-яких його 

складових) на прикладі бази дослідження 

4. Організація обліку зобов’язань (або будь-яких їх складових) на 

прикладі бази дослідження 

5. Організація обліку витрат (або будь-яких їх складових) на 

прикладі бази дослідження 

6. Організація обліку доходів (або будь-яких їх складових) на 

прикладі бази дослідження 

7. Організація обліку фінансових результатів (або будь-яких їх 

складових) на прикладі бази дослідження 

8. Організація звітності на прикладі бази дослідження 

За погодженням з викладачем здобувачем вищої освіти може 

бути обрано також іншу тематику для виконання звіту. 

 

Звіт оформляється на стандартному папері формату А4 (210 х 

297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 

мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. Шрифт – 14 розмір. Інтервал – 1,5. 

Перевірка звіту відбувається у терміни, спільно обумовлені 

здобувачем вищої освіти і викладачем. Зміст звіту за результатами 

власних наукових досліджень подано в табл. 2. 



 18 

Таблиця 2 
ЗМІСТ ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЛАСНИХ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ  
Назва структурної 

частини 

Питання для опрацювання 

2 3 

Вступ Зазначається мета, завдання роботи; описуються 

методи дослідження; наводиться коротка 

характеристика бази дослідження, що впливає 

на організацію обліку; подається структура звіту 

РОЗДІЛ 1. Організація облікового процесу на прикладі бази дослідження 

1.1.  Облікова 

номенклатура 

Характеризується самостійно сформована 

облікова номенклатура об’єкта дослідження, 

починаючи від показників фінансової звітності і 

завершуючи показниками первинного обліку, 

що є основою для побудови робочого плану 

рахунків 

1.2.  Носії облікової 

інформації 

Описуються первинні документи, облікові 

регістри і форми звітності за обраною 

тематикою. Розробляється графік складання і 

подання звітності на прикладі бази дослідження 
1.2.1. Носії первинного 

обліку 

1.2.2. Носії аналітичного 

та статистичного обліку 

1.2.3 Носії фінансової 

звітності 

1.3 Організація 

технології облікового 

процесу 

(документообігу) 

Характеризується документообіг на 

підприємстві, його графік. Якщо він відсутній – 

слід розробити відповідно до обраного об’єкта 

дослідження. Наводиться коротка 

характеристика порядку зберігання документів 

на прикладі бази дослідження 

1.4. Облікова політика Аналіз існуючого наказу про облікову політику. 

Формування плану розвитку на прикладі бази 

дослідження з вказанням пропозицій щодо 

поліпшення облікової політики 

1.5. Робочий план 

рахунків 

Описується витяг з робочого плану рахунків 

залежно від об’єкта дослідження. Розробляються 

напрями його удосконалення 

1.6. Програмне 

забезпечення 

бухгалтерського обліку 

Характеризуються усі програмні продукти, які 

використовуються обраною базою дослідження  
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продовження табл.  2 
РОЗДІЛ 2. Організація роботи облікового підрозділу та його 

забезпечення 

2.1 Регламентування 

роботи облікового 

підрозділу та його 

взаємозв’язки з 

іншими структурними 

підрозділами 

Досліджується організаційна схема бази 

дослідження. Описується положення про 

бухгалтерію. Якщо документ відсутній – 

пропонується власний варіант такого 

положення. Характеризуються взаємозв’язки з 

іншими структурними підрозділами бази 

дослідження 

2.2. Організаційна 

структура та розподіл 

обов’язків у 

бухгалтерії 

Описується структура бухгалтерії, 

розглядаються функціональні обов’язки, їх 

розподіл між працівниками 

2.3. Матеріальне, 

інформаційне і 

технічне забезпечення 

облікових працівників 

Досліджуються й оцінюються різні види 

забезпечення. Звертається увага на необхідність 

підвищення кваліфікації працівників 

ВИСНОВКИ Узагальнюються результати виконаного 

дослідження 

СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ 

Подається перелік джерел, які використано в 

процесі підготовки роботи 

ДОДАТКИ 
 

Додаються первинні документи, регістри 

(приклади або їх перелік), звітність за останній 

рік, графік документообігу, графік підготовки і 

подання звітності, наказ на проведення 

інвентаризації, наказ про облікову політику 

(витяг), робочий план рахунків (витяг), 

організаційна структура підприємства і 

бухгалтерії, положення про бухгалтерію, 

посадові інструкції 
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