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1.Мета та завдання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» 

 

Завдання курсової роботи з фінансового обліку полягає у наступному: 
• систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практи-

чні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсів 
“Фінансовий облік І” і “Фінансовий облік ІІ”; 

• перевірити вміння застосувати ці знання для оцінки постановки об-

ліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдоскона-
лення;  

• розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих 
знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, пос-
тавлених у курсовій роботі. 

 

2.Організація виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий об-

лік ІІ» 

 

Вибір теми курсової роботи здійснюється студентами з тематики, реко-
мендованої кафедрою обліку та аудиту. Студент може виконати курсову ро-
боту на замовлення підприємства або запропонувати тему сам та погодити її 
з керівником курсової роботи. При цьому слід намагатись, щоб обрана тема 
була узгоджена з темою науково-дослідної роботи. 

Наступний етап – підбір літератури. В першу чергу вивчаються нормати-

вні документи що стосуються обраної теми. Потім досліджуються монографії 
та статті, присвячені вирішенню окремих проблемних питань, а також висві-
тленню зарубіжного досвіду за темою курсової роботи. 

Відповідальним етапом курсового проектування є розробка плану курсо-
вої роботи. План повинен повністю відповідати темі і розкривати її особли-

вості, бути логічним і методично правильним. У плані передбачаються вступ, 

основна частина, висновки, список використаної літератури і додатки. 

Збір практичного матеріалу з теми курсової роботи здійснюється під час 
практики з бухгалтерського обліку. Перед виїздом слід заздалегідь визначи-

тись, яка саме інформація з бази практики необхідна для розкриття кожного 
пункту розробленого плану курсової роботи. Разом з керівником курсової ро-
боти формуються індивідуальні завдання, таблиці для збору даних. 
Під час написання курсової роботи слід дотримуватись ряд обов’язкових 

вимог. 
У першому розділі наводиться організаційно – правова характеристика пі-

дприємництва відповідно до статуту та засновницьких документів, дозволів 
на здійснення певних видів діяльності. Визначається вплив структури підп-

риємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності (фо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рма організації обліку, облікова політика, форма обліку та спосіб обробки ін-

формації). 
У другому розділі описується порядок відображення господарських опе-

рацій з об’єктом обліку у первинних документах (табл. 6.1). Слід оцінити до-
тримання вимог до оформлення первинних документів на підприємстві, на 
прикладі якого виконується курсова робота.  

Таблиця 1 

Перелік форм первинної облікової документації 

(назва підприємства) 
Зміст господарської 
операції (призначення 

документа) 

Назва до-
кумента 

Код Організаційно розпорядчі до-
кументи, які є підставою для 
оформлення документа 

1 2 3 4 

 
У третьому розділі досліджується вивчається економічна характеристика 

об’єкту обліку, наводяться визначення об’єкту обліку відповідно до чинних 
нормативних документів – положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
його тлумачення в науковій економічній літературі.  
У розділі наводяться вимоги до визнання, підходи до класифікації та оці-

нки відповідних статей з обраної теми у обліку та фінансовій звітності (табл. 
2). Класифікацію об’єкту обліку доцільно відобразити у вигляді схеми, а оці-
нку статей узагальнити у вигляді таблиці, в якій порівнюються різні види 

оцінок у обліку та звітах. 
Таблиця 2 

Вимоги до оцінки в обліку та звітності 

Вид (клас, група)об’єкта обліку Оцінка 
в обліку в звітності 

1 2 3 

 
Наводиться робочий план рахунків (табл. 3).  

Таблиця 3 

Робочий план рахунків (назва підприємства) 
Синтетичні рахунки Субрахунки 

Код Назва Код Назва 
1 2 3 4 

 
Описується організація аналітичного та синтетичного обліку об’єктів об-

ліку. В окремій таблиці показується взаємозв’язок реєстрів аналітичного і 
синтетичного обліку (табл. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4 

Регістри аналітичного та синтетичного обліку 

Зміст господарської 
операції 

Назва регістру синтети-

чного обліку 
Назва регістрів аналіти-

чного обліку 
1 2 3 

Облік касових опе-
рацій 

Відомість №1 

Журнал - ордер №1 

Касовий звіт 
Касова книга 

 
Оцінюється відповідність призначення і порядку ведення рахунків бухга-

лтерського обліку обраного об’єкта чинним нормативним документам. Коре-
спонденція рахунків з обліку господарських операцій даного підприємства 
узагальнюється та аналізується на відповідність економічному змісту цих 
операцій (табл. 5). 

Таблиця 5 

Облік господарських операцій  

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 
дебет кредит 

1 2 3 

 
Слід вказати, чи відповідають регістри аналітичного і синтетичного облі-

ку своєму призначенню, дозволяють оперативно і без помилок узагальнити 

інформацію, отриману з первинних документів. У протилежному випадку не-
обхідно надати пропозиції щодо їх удосконалення. Аналогічний висновок 
повинен бути підготовлений і щодо кореспонденції рахунків бухгалтерського 

обліку. 
 

Для теми «Облік зобов’язань» облік розрахунків з бюджетом та цільовими 

державними фондами показати у табл. 6. 

Таблиця 6 

Облік розрахунків по податках, зборах, платежах 
Вид по-
датку, 
платежу, 
збору 

Об’єкт опода-
ткування 

Джерело 
нарахування 

Ставка  Строки 

сплати 

Форма 
звітності 

Строки 

подання 
Місце
подан

 
У четвертому розділі курсової роботи вивчається порядок формування 

відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку. Органі-
зація фінансової звітності розкривається відповідно до ПСБО 1 “Загальні ви-

моги до фінансової звітності”. Студентам пропонується скласти таблиці на 
прикладі даних конкретного підприємства (табл. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 6 

Техніка заповнення показників фінансової звітності за даними обліку 

Стаття звіту Код рядка Підстава для заповнення (дані обліку) 
1 2 3 

   

 

Індивідуальне завдання передбачає: 

• складання на підставі головної книги підприємства за місяць (квартал) 
Журналу господарських операцій за даний період або 

• складання на підставі даних головної книги про окремі рахунки за мі-
сяць Журналу господарських операцій (стосується підприємств, на яких про-
ходять виробничу практику декілька студентів). Викладач вказує кожному 
студенту обсяг індивідуального завдання перед написанням курсової роботи. 

Висновки до курсової роботи повинні бути узгоджені з поставленими у 
вступі завданнями. У висновках визначаються основні положення організації 
методики і техніки бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно 
до наведених у методичних вказівках рекомендацій. 

У списку літератури вказуються використані нормативні документи, ме-
тодичні рекомендації, підручники, посібники, статті. 
У додатках до курсової роботи наводяться первинні документи, облікові 

регістри, фінансова звітність.  
 

3. Теми та плани курсових робіт 

 

Тема 1. Організація та методика обліку активів підприємства (організа-

ції, установи) 

Вступ 

 

1. Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив 

на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

Описати підприємство, види діяльності, кількість працівників, обсяги дія-
льності за останні роки, систему оподаткування (загальна чи спрощена), до-
кументи на здійснення діяльності (ліцензії, патенти). Навести організаційну 
структуру підприємства; структуру бухгалтерії та розподіл обов’язків у бух-
галтерії. Розкрити облікову політику (за наказом). Вказати, повна чи скоро-
чена фінансова звітність підприємства. 

 

2. Організація та вимоги до первинного обліку 

Описати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, гра-
фік документообороту, призначення і характеристику первинних документів 
щодо активів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій з акти-

вами 

 

3.1. Організація аналітичного і синтетичного обліку 

Робочий план рахунків, забезпечення обліку, характеристика програмного 
забезпечення, форми та зміст облікових регістрів 

 

3.2. Облік необоротних активів 

3.1.1. Облік нематеріальних активів 
3.1.2. Облік основних засобів 
3.1.3…… 

3.1.4….. 

 

3.3. Облік оборотних активів 

3.2.1. Облік запасів 
3.2.2. Облік дебіторської заборгованості 
3.2.3. Облік грошових коштів 
3.2.4….. 

 

3.4. Облік витрат майбутніх періодів 

 

4. Відображення активів у фінансових звітах підприємства (установи) 

 

4. Індивідуальне завдання 

Зробити журнал господарських операцій підприємства за ___________ 

 

Висновки 

 

Список використаної літератури (15-20 наймен.) 

 

Додатки 

Статут чи положення, довідка зі статистики про види діяльності, наказ 
про облікову політику, наказ про інвентаризацію, положення про бухгалте-
рію, посадові інструкції бухгалтерів, робочий план рахунків, первинні доку-
менти, облікові регістри, оборотна відомість та головна книга за березень, 
фінансова звітність за рік та квартал. 

 

Тема 2. Організація та методика обліку зобов’язань підприємства, орга-

нізації, установи  

Вступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив 

на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

Описати підприємство, види діяльності, кількість працівників, обсяги дія-
льності за останні роки, систему оподаткування (загальна чи спрощена), до-
кументи на здійснення діяльності (ліцензії, патенти). Навести організаційну 
структуру підприємства; структуру бухгалтерії та розподіл обов’язків у бух-
галтерії. Розкрити облікову політику (за наказом). Вказати, повна чи скоро-
чена фінансова звітність підприємства. 

 

2. Організація та вимоги до первинного обліку  

Описати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, гра-
фік документообороту, призначення і характеристику первинних документів 
щодо зобов’язань 

 

3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій із зо-

бов’язаннями  

 

3.1. Організація аналітичного і синтетичного обліку  

Робочий план рахунків, забезпечення обліку, характеристика програмного 
забезпечення, форми та зміст облікових регістрів 

 

3.2. Облік довгострокових зобов’язань 

3.2.1. Облік довгострокових кредитів 
3.2.1. Облік інших фінансових зобов’язань 
3.2.3. Облік інших довгострокових зобов’язань 
 

3.3. Облік поточних зобов’язань 

3.3.1. Облік поточних зобов’язань за товари, роботи, послуги 

3.3.2. Облік розрахунків з оплати праці 
3.3.3. Облік розрахунків зі страхування 
3.3.4. Облік розрахунків з бюджетом 

3.3.5. Облік інших поточних зобов’язань 
 

3.4. Облік забезпечень 

 

3.5. Облік доходів майбутніх періодів  

 

4. Відображення зобов’язань у фінансових звітах підприємства (уста-

нови) 

 

5. Індивідуальне завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зробити журнал господарських операцій підприємства за __________ 

 

Висновки 

 

Список використаної літератури (15-20 наймен.) 

 

Додатки 

Статут чи положення, довідка зі статистики про види діяльності, колекти-

вний договір, кадрова документація, наказ про облікову політику, наказ про 

інвентаризацію, положення про бухгалтерію, посадові інструкції бухгалтерів, 
робочий план рахунків, первинні документи, облікові регістри, оборотна ві-
домість та головна книга за червень, фінансова звітність за рік та квартал, по-

даткова звітність за квартал. 
 

Тема 3. Організація та методика обліку капіталу підприємства, організа-

ції, установи 

Вступ 

 

1. Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив 

на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Описати підприємство, види діяльності, кількість працівників, обсяги дія-
льності за останні роки, систему оподаткування (загальна чи спрощена), до-
кументи на здійснення діяльності (ліцензії, патенти). Навести організаційну 
структуру підприємства; структуру бухгалтерії та розподіл обов’язків у бух-
галтерії. Розкрити облікову політику (за наказом). Вказати, повна чи скоро-
чена фінансова звітність підприємства. 

 

2. Організація та вимоги до первинного обліку 

Описати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, гра-
фік документообороту, призначення і характеристику первинних документів 
щодо капіталу 

 

3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій з капіта-

лом 

 

3.1. Організація аналітичного і синтетичного обліку 

Робочий план рахунків, забезпечення обліку, характеристика програмного 
забезпечення, форми та зміст облікових регістрів 

 

3.2. Формування та облік зареєстрованого капіталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Формування та облік додаткового капіталу 

 

3.4. Формування та облік резервного капіталу 

 

3.5. Визначення та облік нерозподіленого прибутку (непокритого зби-

тку) 

 

3.6. Формування та облік неоплаченого капіталу 

 

3.5. Формування та облік вилученого капіталу 

 

4. Відображення капіталу у фінансових звітах підприємства (устано-

ви) 

 

6. Індивідуальне завдання 

Зробити журнал господарських операцій підприємства за _____________ 

 

Висновки 

 

Список використаної літератури (15-20 наймен.) 

 

Додатки 

Статут чи положення, довідка зі статистики про види діяльності, наказ 
про облікову політику, наказ про інвентаризацію, положення про бухгалте-
рію, посадові інструкції бухгалтерів, робочий план рахунків, первинні доку-
менти, облікові регістри, оборотна відомість та головна книга за березень, 
фінансова звітність за рік та квартал. 

 

Тема 4. Організація та методика обліку доходів і витрат підприємства, 

організації, установи 

Вступ 

 

1. Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив 

на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Описати підприємство, види діяльності, кількість працівників, обсяги дія-
льності за останні роки, систему оподаткування (загальна чи спрощена), до-
кументи на здійснення діяльності (ліцензії, патенти). Навести організаційну 
структуру підприємства; структуру бухгалтерії та розподіл обов’язків у бух-
галтерії. Розкрити облікову політику (за наказом). Вказати, повна чи скоро-
чена фінансова звітність підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Організація та вимоги до первинного обліку 

Описати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, гра-
фік документообороту, призначення і характеристику первинних документів 
щодо доходів і витрат) 

 

3. Аналітичний і синтетичний облік доходів і витрат 

 

3.1. Організація аналітичного і синтетичного обліку 

Робочий план рахунків, забезпечення обліку, характеристика програмного 
забезпечення, форми та зміст облікових регістрів 

 

3.2. Формування та облік доходів і витрат операційної діяльності 

3.2.1. Облік доходів і витрат основної діяльності 
3.2.1. Облік доходів і витрат іншої операційної діяльності 
 

3.3. Формування та облік доходів і витрат фінансової діяльності 

 

3.4. Формування та облік доходів і витрат іншої діяльності 

 

3.6. Визначення та облік фінансового результату 

 

4. Відображення доходів і витрат у фінансових звітах підприємства 

(установи) 

 

5. Індивідуальне завдання 

Зробити журнал господарських операцій підприємства за ___________ 

 

Висновки 

 

Список використаної літератури (15-20 наймен.) 

 

Додатки 

Статут чи положення, довідка зі статистики про види діяльності, наказ 
про облікову політику, наказ про інвентаризацію, положення про бухгалте-
рію, посадові інструкції бухгалтерів, робочий план рахунків, кошторис чи ка-
лькуляція, господарські договори, первинні документи, облікові регістри, 

оборотна відомість та головна книга за червень, фінансова звітність за рік та 
квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Особливості фінансового обліку суб’єктів малого підприємницт-

ва 

Вступ 

 

1. Організаційно – правова характеристика суб’єкта малого підприє-

мництва та її вплив на організацію фінансового обліку 

Описати підприємство - суб’єкт малого підприємництва, види діяльності, 
кількість працівників, обсяги діяльності за останні роки, систему оподатку-
вання (загальна чи спрощена), документи на здійснення діяльності (ліцензії, 
патенти). Навести організаційну структуру підприємства; структуру бухгал-
терії та розподіл обов’язків у бухгалтерії. Розкрити облікову політику (за на-
казом). Вказати, повна чи скорочена фінансова звітність підприємства. 

 

2. Організація первинного обліку 

Описати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, гра-
фік документообороту, призначення і характеристику первинних документів  

 

3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій суб’єкта 

малого підприємництва 

3.1. Облік активів 
3.1.1. Облік необоротних активів 
3.1.2. Облік оборотних активів 
3.2. Облік зобов’язань 
3.3. Облік власного капіталу 
3.4. Облік доходів 
3.5. Облік витрат 
 

4. Склад та порядок формування статей фінансових звітів суб’єкта 

малого підприємництва 

 

Висновки 

 

Список використаної літератури (15-20 наймен.) 

Додатки 

Статут чи положення, довідка зі статистики про види діяльності, наказ 
про облікову політику, наказ про інвентаризацію, положення про бухгалте-
рію, посадові інструкції бухгалтерів, робочий план рахунків, кошторис чи ка-
лькуляція, господарські договори, первинні документи, облікові регістри, 

оборотна відомість та головна книга за червень, фінансова звітність за рік та 
квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 6. Облік доходів і видатків бюджетної установи (організації) 

 

Вступ 

 

1.Організаційно – правова характеристика бюджетної установи та її 

вплив на організацію фінансового обліку 

Описати установу, види діяльності, кількість працівників, обсяги діяльно-

сті за останні роки, систему оподаткування, документи на здійснення діяль-
ності (ліцензії, патенти). Навести організаційну структуру установи; структу-
ру бухгалтерії та розподіл обов’язків у бухгалтерії. Розкрити облікову полі-
тику (за наказом). Вказати фінансову та бюджетну звітність установи. 

 

2.Первинний облік доходів і видатків установи 

Описати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, гра-
фік документообороту, призначення і характеристику первинних документів 
щодо доходів і видатків 

 

3. Формування та облік доходів і видатків установи 

3.1. Визначення та класифікація доходів і видатків бюджетної установи. 

Формування показників кошторису установи 

3.2. Облік доходів і видатків загального фонду 
3.3. Облік доходів і видатків спеціального фонду 
 

3.Формування показників бюджетної та фінансової звітності установи 

про доходи і видатки 

 

Висновки 

 

Список використаної літератури (15-20 наймен.) 

 

Додатки 

Положення, довідка зі статистики про види діяльності, наказ про облікову 
політику, наказ про інвентаризацію, положення про бухгалтерію, посадові ін-

струкції бухгалтерів, робочий план рахунків, господарські договори, первин-

ні документи, облікові регістри, оборотна відомість та головна книга за чер-
вень, фінансова звітність за рік та квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Курсова робота виконується українською мовою на одній стороні аркуша 
білого паперу формату А4 (210х297мм). 

Текст розташовується на сторінці із дотриманням полів : ліве - 30мм; пра-
ве - 10мм; верхнє - 20мм, нижнє - 20мм. Писати текст допускається лише чо-
рним, синім або фіолетовим чорнилом чи кульковою ручкою названих кольо-
рів. У тексті допускається лише загальноприйняті скорочення. 
Курсова робота складається з титульної сторінки, завдання, змісту, текс-

тової частини, списку використаної літератури. 

Завдання на курсову роботу розробляється студентом разом з керівником. 

Зміст курсової роботи - це послідовний перелік заголовків всіх розділів, 
пунктів текстової частини, списку використаної літератури, назв і номерів 
додатків з відміткою сторінки, на якій вони розташовані. Загальний обсяг те-
кстової частини - 30-40 сторінок. Рубрикація частин тексту здійснюється ли-

ше арабськими цифрами за таким правилом: номер розділу складається з 
арабських цифр із крапкою у кінці; номер підрозділу складається з номера 
розділу і власного номера, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу 
теж ставлять крапку. 
Заголовок розділу позначається з великої літери. Номер розділу, після чо-

го міститься заголовок, пишеться з абзацу. Відстань між заголовками і насту-
пним текстом - 2 міжрядкових інтервали. У кінці назви заголовку крапка не 
ставиться. Підкреслення, перенос слів у заголовках не допускається. 
Нумерація сторінок тексту наскрізна: перша сторінка - титульна, друга - 

завдання, третя - зміст і т.д. і  номер сторінки проставляється арабськими ци-

фрами у правому верхньому кутку з  крапкою на кінці. Титульна сторінка і 
завдання не нумеруються. 
Ілюстрації (таблиці, схеми, графіки), які розташовані на окремих сторін-

ках, включають до загальної нумерації  сторінок. Ілюстрації (крім таблиць) 
позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно арабськими цифрами у 
межах розділу, за виключенням тих, що наводяться у додатках. Номер ілюст-
рації (крім таблиць) складається з номера розділу і порядкового номера ілюс-
трації, розділених крапкою. Потім розташовується назва ілюстрації. 
Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами (крім розташова-

них у додатках) в  межах розділу. У правому верхньому кутку над відповід-
ним заголовком робиться напис «Таблиця» і вказується її номер. Номер таб-
лиці складається з номера розділу і її власного, розділених крапкою. Кожна 
таблиця повинна мати заголовок. Заголовок і слово «Таблиця» починається з 
великої літери. Заголовок  не підкреслюється. Таблиця розташовується після 
першої згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було прочитати без 
повороту курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посилання у тексті на джерело можуть наводитись у вигляді вказаного 

порядкового номера, за списком використаної літератури, виділеного квадра-
тними дужками. 

Список літератури розташовується після висновків. Як правило, дотри-

муються наступної послідовності: закони України, декрети, постанови Вер-
ховної Ради України, Укази Президента, постанови, положення, інструкції 
міністерств і відомств України. Усі нормативні документи записуються у 
хронологічній послідовності. 
Інші літературні джерела розташовуються за алфавітом (підручники, по-

сібники, монографії, журнали і газетні статті). 
Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її 

сторінках у порядку згадки про них у тексті. Кожний додаток починається з 
нової сторінки з відміткою у правому верхньому кутку слова «Додаток» і за-
головку. Додатки нумеруються послідовно арабськими цифрами. 

Список рекомендованої літератури 

Основна 

1. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б.. Кисла В.І. Бухгалтерський фі-
нансовий облік: теорія та практика: Навч.-практ.посібник. – Київ, ЦУЛ, 2010. 

– 536 с. 
2. Лишеленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. – Київ: 
ЦНЛ, 2005. – 528 с. 
3. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Орга-
нізація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств 
торгівлі: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 480 с. 

Допоміжна 
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон Украї-
ни від 16 липня 1999 року №996-XIV, зі змінами і доповненнями. 

5. Про Державний бюджет України на 2012 рік : Закон України від 22 груд-
ня 2011 року N 4282-17. 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціа-
льне страхування : Закон України від 08 липня 2010 року № 2464-VI. 

7. Податковий кодекс України : кодекс вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 

року №87. 
9.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні ви-
моги до фінансової звітності» Затв. Міністерством фінансів України від 
7.02.2013 р. № 73. 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : наказ 
Міністерства фінансів України від 24 квітня 2000 року №92.  

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ Мініс-
терства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242. 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборго-
ваність» : наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року №237. 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : наказ 
Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року №20. 

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : 

наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року №91. 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» : наказ Міні-
стерства фінансів України від 28 липня 2000 року №181. 

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» : наказ Міні-
стерства фінансів України від 29 листопада 1999 року №290. 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ Мі-
ністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318. 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» 

: наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року №353. 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва» : наказ Міністерства фінансів України від 

25 лютого 2000 року.  
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівни-

кам» : наказ Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року №601. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність» : наказ Міністерства фі-
нансів України від 07 листопада 2003 року №617. 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності 
активів» : наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року 
№817. 

24. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України 

: постанова Правління НБУ від 15 грудня 2004 року №637 зі змінами і до-
повн. 
25. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і го-
сподарських операцій. Затв. Мінфінансів України від 30.11.99 р., №291. 

26. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахун-

ків. Затв. Мінфіном України від 11.08.99, № 69. 
27. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак-
тивів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Затв. Міністерством 
фінансів України від 30.11.99 р., №291. 

28. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон : на-
каз Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року №362. 

29. Інструкція зі статистики зарплати. Затв. Наказом Мінстату України від 

13.01.2004 р. N 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : на-
каз Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433. 
31.Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
основних засобів : наказ Міністерства фінансів України 30 вересня 2003 року 
№ 561. 

32. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України 16 листопада 
2009 року №1327. 

33. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку 
запасів : наказ Міністерства фінансів України 10 січня 2007 року №2. 

34. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 
звітності : наказ Міністерства фінансів України 11 квітня 2013 року №476. 

Інструктивно-методична література 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

„Фінансовий облік ІІ”. – Рівне: НУВГП, 2007. 

 

Додаток А 

Перелік типових форм, які використовують для первинної документації  

Код форми Назва форми 

1 2 

ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА 

Ф № П-1  Наказ (розпорядження) про прийняття па роботу 
Ф № П-2 Особова картка 
Ф № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу 
Ф № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки 

Ф № П-8 Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди 

Ф № П-13 Табель обліку використання робочого часу 
ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ 

Ф № П-49 Розрахунково-платіжна відомість 
Ф № П-51 Розрахункова відомість 
Ф № П-54 Особовий рахунок 

ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер 
Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер 
Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів 
Ф № КО-4 Касова книга 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ 13 ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ 

Ф № 807 авансовий звіт 
ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

Ф № 869 Рахунок-фактура 
код 040 1001 Платіжна вимога 
код 040 1002 Платіжне доручення 
код 040 1003 Зведене платіжне доручення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



код 040 1004 Заява про відмову від акцепту 
код 040 1007 Реєстр чеків 
код 040 1008 Зведена вимога 

ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ 

Ф № М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли 

Ф № М-2 Доручення 
Ф № М-2а Акт списання бланків доручень 
Ф № М-3 Журнал реєстрації виданих доручень 
Ф № М-4 Прибутковій ордер 
Ф № М-7 Акт приймання матеріалів 
Ф № М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазо-

вий відпуск) 
Ф № М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п'яти на-

йменувань матеріалів) 
Ф № М-10 Акт -вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів 

 Ф № М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів 

Ф № М-12 

 

Картка складського обліку матеріалів 

Ф № М-13 Реєстр приймання-здавання документів 

Ф № М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі 
Ф № М-15 Акт про прийняття устаткування 

Ф № М-15 а Акт приймання - передавання устаткування до монтажу 
Ф № М-16 Матеріальний ярлик 
Ф № М-17 Акт № про виявлені дефекти устаткування 
Ф № М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від 

визначених норм запасу 
Ф № М-19 Матеріальний звіт 
Ф № М-21 Інвентаризаційний опис 
Ф № М-22 Акт № ____на списання матеріалів відкритого зберігання 

Ф № М-23 Акт № ___про витрату давальницьких матеріалів 
Ф № М-26 Карка обліку устаткування для встановлення 
Ф № М-2 8 Лімітно-забірна картка № ____ для будівельних організацій 

Ф № М-28а Лімітно-забірна картка № ____ 

7) ОБЛІК МАЛОЦІННИХ 1 ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Ф№ МШ-1 Відомість про поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів 

Ф № МШ-2 Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів 

Ф № МШ-4 Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів 

Ф № МШ-5 Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придбані 
для використання 

Ф № МІП-6 Особиста картка спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф № МШ-7 Відомість обліку (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних 
пристосувань 

Ф № МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів 
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Ф № 03-1 Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних за-
собів 

Ф № 03-2 Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та моде-
рнізованих об'єктів 

Ф № 03-3 Акт на списання основних засобів 
Ф № 03-4 Акт на списання автотранспортних засобів 
Ф № 03-5 Акт № ___ про встановлення, пуск та демонтаж будівельної техніки 

Ф № 03-6 Інвентарна картка обліку основних засобів 
Ф № 03-7 Опис інвентарних карток обліку основних засобів 
Ф № 03-8 Картка обліку руху основних засобів 

Ф № 03-9 Інвентарний список основних засобів 
Ф № 03-14 Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підпри-

ємств) 
Ф № 03-15 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) 

Ф № 03-16 Розрахунок амортизації автотранспорту 

 

Додаток Б 

Перелік регістрів бухгалтерського обліку 
Номери 

Найменування та призначення регістрів 
журналів відомостей 

1 2 3 

  Облік грошових коштів та грошових документів 

1 - Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33 

- 1.1 Відомість за дебетом рахунку 30 

- 1.2 Відомість за дебетом рахунку 31 

- 1.3 Відомість за дебетом рахунку 33 

  Облік довгострокових та короткострокових позик 
2 - Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60 

  Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань 

 

3 

 

 

Розділ 1 Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, пос-
луги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за креди-

том рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68) 

  Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік дов-
гострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 17, 

52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69) 

 3.1 Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та за-
мовниками 

 3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебітора-
ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками 

та підрядниками 

 3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів 
 3.5 Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операція-

ми 

 3.6 Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 

  Облік необоротних активів та фінансових інвестицій 

4 

 

- 

 

Розділ 1 Журналу 4. Облік основних засобів, інших необорот-
них матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу не-
оборотних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19) 

 - Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій 

та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 

35) 

 4.1 Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій 

 4.2 Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій 

 4.3 Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів 
  Облік витрат 

5,5А* 

 

- 

 

Розділ 1 Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і Журналу 5 А за 
кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 

 - Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 39, 65, 66, 91 

 - Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91 

 

 

- 

 

Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66 

Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5 А Аналітичні дані до рахунку 
28 "Товари" 

 5.1 Відомість аналітичного обліку запасів 
6  Облік доходів і результатів діяльності 

 . Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 

 - Розділ II "Аналітичні дані про доходи" 

  Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань 

7 - Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49 

 7.1 Відомість аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал" 

 

 

7.2  

7.3 

Відомість аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибу-
тки (непокриті збитки)"  

Відомість аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбу-
тніх витрат і платежів" 

- 8 Відомість позабалансового обліку 
-  Головна книга 
  Реєстр депонованої заробітної плати 

-  Бухгалтерська довідка 
-  Лист - розшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


