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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Навчальний процес на кафедрі обліку і аудиту Національного 

університету водного господарства та природокористування 

передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», зокрема, виконання курсової роботи з 

дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування», рівень 

підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння 

студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та 

ерудицію. Курсова робота є важливою складовою частиною, 

елементом навчального процесу, самостійною письмовою роботою, 

видом науково-дослідницької роботи студентів у вищому учбовому 

закладі. 

Мета написання курсової роботи – поглибити здобуті теоретичні 

знання і сформовані практичні навички з методики та технології 

ведення обліку,  порядку підготовки, складання й подання податкової 

звітності за даними бухгалтерського обліку.  

Мета методичної розробки – допомогти студентам в написанні та 

оформленні курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з 

обліку і оподаткування». В основу покладено вимоги нормативних 

документів (державних стандартів) щодо оформлення складових 

роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних 

довідкових матеріалах. 

 
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Виконання курсової роботи передбачено навчальним планом 

підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Метою курсової роботи є поглиблене вивчення окремих проблем 

законодавства в частині оподаткування (механізму функціонування 

системи оподаткування в Україні та реалізації на практиці його 

окремих елементів), ознайомлення з організацією та веденням 

бухгалтерського обліку з метою нарахування податків, зборів та єдиного 

соціального внеску та методикою формування показників податкової 

звітності конкретного підприємства та оцінка її відповідності чинним 

нормативним вимогам. 

Курсова робота виконується на підставі вихідних даних суб’єкта 

господарювання (додаток 4). 
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При виконанні курсової роботи студенту необхідно вирішити 

наступні завдання: 

− закріпити і розширити набуті теоретичні знання з дисципліни 

«Навчальний тренінг з обліку і оподаткування»; 

− розвинути навички самостійної роботи при опрацюванні 

нормативних документів з питань бухгалтерського обліку 

оподаткування, формуванні висновків та пропозицій при 

вирішенні проблем удосконалення обліку та оподаткування; 

− вивчити діючу практику ведення бухгалтерського обліку з метою 

нарахування податків, зборів та єдиного соціального внеску на 

прикладі суб’єкта господарювання; 

− набути практичні навички підготовки, складання і подання 

основних форм фінансової та податкової звітності суб’єктів 

господарювання, а також виявлення недоліків з обліку та 

оподаткування діяльності підприємства, виявлення шляхів їх 

удосконалення. 

 
2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

2.1. Складання плану курсової роботи 
 

Курсову роботу з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і 

оподаткування» виконують на прикладі визначеного переліку питань, 

що обирається згідно із варіантом який залежить від порядкового 

номера студента у списку - Таблиця 1. 
Перелік питань для виконання курсової роботи 

№ з/п Тема для дослідження 
1 Облік операцій із необоротними активами 

2 Облік операцій із виробничими запасами 

3 Облік операцій із готовою продукцією 

4 Облік операцій із грошовими коштами 

5 Облік операцій із дебіторами 

6 Облік операцій із кредиторами за товари, роботи, послуги  

7 Облік розрахунків за виплатами працівникам 

8 Облік розрахунків за податками та іншими обов’язковими 

платежами 

9 Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості 

продукції 
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№ з/п Тема для дослідження 
10 Облік витрат діяльності 

11 Облік доходів та результатів діяльності 

12 Облік і звітність з податку на додану вартість  

13 Облік і звітність з податку на прибуток підприємств 

14 Облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб 

15 Облік і звітність на спрощеній системі оподаткування 

16 Облік і звітність єдиного соціального внеску 

17 Документальне оформлення операцій із необоротними 

активами 

18 Документальне оформлення операцій із виробничими 

запасами та МШП 

19 Документальне оформлення операцій із готовою 

продукцією  

20 Документальне оформлення касових операцій 

21 Документальне оформлення розрахунків за виплатами 

працівникам (адміністративний відділ) 

22 Документальне оформлення розрахунків за виплатами 

працівникам (відділ збуту) 

23 Документальне оформлення розрахунків за виплатами 

працівникам (виробничий відділ) 

24 Документальне оформлення розрахунків з дебіторами 
 

Таблиця 1 

Порядок вибору варіанту курсової роботи студентом 
№ з/п 

студента 

Номери 

питань 

№ з/п 

студента 

Номери 

питань 

№ з/п 

студента 

Номери 

питань 

1 1,12,18 11 11,12,19 21 1,12,24 

2 2,13,20 12 1,13,24 22 2,13,22 

3 3,14,21 13 2,14,23 23 3,14,21 

4 4,15,18 14 3,15,22 24 4,15,17 

5 5,16,22 15 4,16,21 25 5,16,19 

6 6,12,19 16 5,12,20 26 6,12,18 

7 7,13,24 17 6,13,17 27 7,13,20 

8 8,14,23 18 7,14,18 28 8,14,17 

9 9,15,17 19 8,15,19 29 9,15,23 

10 10,16,24 20 9,16,20 30 10,16,21 
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Наступний крок – складання плану курсової роботи. Він повинен 

передбачати наявність вступу, основної частини, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. 

 

Наприклад 

План  
Вступ 

1. Технологія облікового процесу в умовах ручної форми та 

автоматизованої форми ведення обліку операцій ________________. 

(Блок питань з 1 по11) 
2. Облік і звітність за ________________. 

(Блок питань з 12 по16) 
3. Шляхи вдосконалення технології обліку та оподаткування 

операцій________________(залежить від змісту розглянутих питань 

у розділі 1 та 2) 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки  

 

2.2. Підбір та опрацювання інформаційних джерел 
 

Наукове дослідження завжди передбачає пошук і відбір 

теоретико-інформаційних джерел інформації та їх опрацювання. 

Для виконання курсової роботи слід використовувати матеріали 

наукових видань до яких належать: монографії, автореферати 

дисертацій, а також матеріали наукових конференції, збірники 

наукових праць. 

Корисними будуть професійні видання такі як: «Бухгалтерський 

облік і аудит», «Вісник Міністерства доходів і зборів України», 

«Дебет-кредит», «Бізнес-бухгалтерія», «Все про бухгалтерський 

облік», «Податки та бухгалтерський облік» та інші. У цих виданнях 

наводяться нормативні документи та статті фахівців щодо 

проблемних питань обліку та оподаткування. 

При користуванні навчальними посібниками та підручниками, слід 

звертати увагу на рік видання. 

Обробку літературних джерел слід починати з ознайомлення зі 

змістом останніх нормативних документів, які визначають технологію 

обліку, порядок обчислення та сплати податків і зборів, методику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

складання і порядок подання податкової звітності підприємств, а 

потім переходити до коментарів науковців та практиків.  

Особливої уваги потребують ті позиції нормативних документів, 

які викликають неоднозначне їх тлумачення, або суперечать вимогам, 

що містяться в інших нормативних документах. 

 

2.3. Оформлення практичної частини 
 

Практичний матеріал для курсової роботи виконується у вигляді 

розв’язку наскрізної задачі, вихідні дані якої, наведені у додатку 4 та 

обираються за варіантом для кожного студента окремо, і залежить від 

порядкового номера студента у групі. Завдання передбачає відкриття 

регістрів синтетичного та аналітичного обліку із складанням усіх 

облікових регістрів, а також первинних документів за визначеним 

напрямком (Блок питань 17-24), за умови використання журнальної 

форми обліку. Складання первинних документів передбачає 

заповнення студентом усіх необхідних на його думку первинних та 

зведених документів, що випливають з умови задачі, а у разі потреби 

регістрів аналітичного обліку. Зокрема, 

- Питання «Документальне оформлення операцій із необоротними 

активами» передбачає оформлення актів приймання-передачі 

основних засобів, інвентарних карток обліку основних засобів; 

- Питання «Документальне оформлення операцій із виробничими 

запасами та МШП» передбачає складання карток складського обліку, 

прибуткових накладних, накладних-вимог, тощо; 

- Питання «Документальне оформлення розрахунків за виплатами 

працівникам (адміністративний відділ)» передбачає складання табелю 

обліку робочого часу, розрахункової відомості; 

Слід звернути увагу, що кожен студент має також скласти значну 

кількість розрахунків бухгалтера, що будуть оформлятись 31 грудня і 

будуть необхідні для обчислення фінансового результату (розрахунок 

собівартості відпущених у виробництво запасів, розрахунок 

амортизації необоротних активів, тощо).      

Завершення виконання практичного завдання передбачає 

заповнення оборотно-сальдової відомості, Головної книги, фінансової 

звітності (форма 1-м та 2-м). Податкова звітність включає 

декларації з ПДВ, податку на прибуток та Податкового розрахунку 
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сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум 

утриманого з них податку, форма 1-ДФ. 

 
2.4. Мова та стиль курсової роботи 
 

Текст курсової роботи повинен відповідати основним вимогам до 

наукової мови та наукового стилю викладення. 

Найбільш характерною особливістю письмового наукового 

мовлення є формально-логічний спосіб викладення матеріалу, що 

відображається в системі мовних засобів. Науковому тексту 

притаманна змістовна завершеність і цілісність. Важливим засобом 

передачі логічних взаємозв’язків є спеціальні функціонально-

синтаксичні засоби зв’язку, які вказують на послідовність розвитку 

думки (насамперед, спочатку, пізніше, по-перше, по-друге тощо), 

причинно-наслідкові відношення (отже, таким чином, завдяки цьому, 

внаслідок цього, до того ж, крім того, відповідно до цього, згідно з 

цим), суперечливі відношення (проте, однак, між тим, в той же час), 

перехід від однієї думки до іншої (звернемося до, розглянемо тепер, 

зупинимося на, перш ніж перейти до), підсумок, висновки (отже, 

таким чином, у підсумку зазначимо, наведене дає підстави зробити 

висновок). 

Основна риса наукового стилю – це об’єктивність викладу. 

Обов’язковою умовою об’єктивності є вказівка на джерела інформації, 

на те, ким висловлена та чи інша думка або наукове положення. 

У тексті це реалізується за рахунок таких ввідних слів і виразів, як «на 

думку», «за відомостями, що наводяться», «у працях», «за даними» 

тощо. 

Якостями, що визначають культуру викладення наукового або 

практичного матеріалу є точність, ясність, чіткість і стислість. 

Матеріал повинен викладатися доступно й дохідливо. Слід уникати 

багатослів’я, непотрібних повторів, зайвої деталізації, слів і 

словосполучень, що не несуть ніякого змістовного навантаження, не 

допускати тавтологій. 

Курсова робота виконується українською мовою.  
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3. СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ  
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Структура курсової роботи 
 

Курсова робота складається з: 

– титульної сторінки (додаток 2); 

– завдання на курсову роботу (додаток 3); 

– плану курсової роботи; 

– вступу; 

– основної частини; 

– висновків; 

– списку використаних джерел; 

– додатків. 

 

3.2. Методичні вказівки до змісту курсової роботи 
 
Вступ 
У вступі до курсової роботи слід розкрити такі питання: 

– актуальність теми; 

– мета та завдання курсової роботи;  

– коротка характеристика тих особливостей технології обліку 

та оподаткування за напрямком діяльності підприємства, які 

передбачені варіантом, що виконується студентом; 

– інформаційна база дослідження; 

– методи дослідження; 

– коротка характеристика змісту кожної структурної частини 

курсової роботи. 

Загальний обсяг вступу не повинен перевищувати 3 сторінок. 

1. Технологія облікового процесу в умовах ручної форми та 
автоматизованої форми ведення обліку операцій ________ (із 

необоротними активами, запасами, грошовими коштами, тощо) 

В даному розділі розглядаються теоретичні та практичні 

питання технології обліку, за напрямком, що досліджується 

(ретельно розглядаються аспекти первинного обліку, відображення в 

реєстрах обліку (поточний облік) та узагальнення даних у звітності). 

При цьому необхідно розлядати питання у порівнянні за умови 
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застосування ручної та автоматизованої форми обробки облікової 

інформації (за основу використовувати 1:С Бухгалтерія, версія 8.2). 

Результати порівняння доцільно проводити у вигляді таблиць, 

рисунків, супроводжувати відповідними висновками.   

Всі питання повинні розглядатися на підставі чинної нормативно-

правової бази. 

Рекомендований обсяг теоретичної частини 10-15 сторінок. 

2. Облік і звітність _____(податком на додану вартість, 

податком на прибуток, податком на доходи фізичних осіб, єдиним 

податком тощо) 
Розкривається коротка характеристика податку: платники, 

об’єкт та база оподаткування, ставки податку, пільги, методика 

нарахування та сплати. Документування розрахунку податку, збору 

(первинні документи, розрахунки бухгалтера, регістри). Порядок 

відображення нарахування податку в бухгалтерському обліку. 

Розглядається методика підготовки та подання відповідної 

податкової звітності за допомогою відповідних програм (типу 

М.Е.Dос)  

Рекомендований обсяг теоретичної частини 10-15 сторінок. 

 
3. Шляхи вдосконалення технології обліку та оподаткування 

операцій______________ (вказується тип операцій згідно з 

варіантом) 

Пропозиції з удосконалення технології обліку та оподаткування 

певного типу операцій повинні базуватися на недоліках, виявлених у 

попередніх розділах, та бути обґрунтованими. Доречно пояснити, які 

переваги отримає юридична особа – база дослідження внаслідок 

усунення цих недоліків. Може бути оформлений як витяг з наказу про 

облікову політику. 

Висновки 
У висновках необхідно чітко та послідовно, у тезисній формі 

викласти узагальнені результати дослідження та дати рекомендації 

за всіма його аспектами, виходячи із змісту роботи.  

Рекомендований обсяг висновків 2-3 сторінки. 

Список використаних джерел 
У списку використаних джерел розміщується наукова, 

методологічна література, а також нормативно-законодавчі 
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документи, що були використані під час написання курсової роботи. 

Повинен містити перелік усіх першоджерел, на які є посилання в 

тексті роботи.  

Додатки 
У додатках міститься інформація, яку студент вважає доцільним 

помістити в курсову роботу, але яка не увійшла до складу її основної 

частини. Окрім того у додатках наводиться розв’язок практичного 

завдання, а саме, первинні документи, журнали господарських 

операцій, облікові регістри а також відповідна фінансова та 

податкова звітність. Фінансова звітність складається у складі 

Фінансового звіту малого підприємства. Вихідні дані наведені у 

додатку 4. Додаткова інформація у додатках 5 та 6. 

 
3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи 
 

Курсова робота виконується українською мовою на одній стороні 

листа білого паперу формату А4 (210 х 297). 

Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: ліве 

– 30 мм; праве – 10 мм; верхнє та нижнє – по 20 мм. При 

комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту – 14 кегель. Відстань між рядками тексту 

складає один міжрядковий інтервал. Загальний обсяг тексту повинен 

складати не більше 35 сторінок. 

Текст поділяється на розділи та пункти. Рубрикація частин тексту 

здійснюється лише арабськими цифрами. Звертаємо увагу, що у кінці 

номера обов’язково ставиться крапка. Заголовок розділу (підрозділу) 

починається із великої літери. Крапка у кінці заголовку не 

проставляється. Відстань між заголовком частини тексту та наступним 

текстом дорівнює одному міжрядковому інтервалу.  

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається із титульної 

сторінки (додаток 2). Другою сторінкою є завдання на курсову роботу 

(додаток 3), а третьою – зміст. Номер сторінки на титульній сторінці 

та завданні не проставляється. На інших сторінках номер сторінки 

вказується арабськими цифрами у правому верхньому кутку. 

Схеми, графіки, діаграми, рисунки позначають словом «Рис.» і 

нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу за 

виключенням наведених у додатках. Номер рисунку складається із 

номера розділу і порядкового номера рисунку, розділених крапкою. 
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Наприклад, «Рис. 3.1.» Потім наводиться заголовок рисунку, в кінці 

якого крапка не проставляється.  

Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами у межах 

розділу (за виключенням наведених у додатках). У правому верхньому 

кутку над заголовком робиться надпис «Таблиця» і проставляється її 

номер. Крапка в кінці не проставляється. Кожна таблиця обов’язково 

повинна мати заголовок. Заголовок і слово «Таблиця» починаються з 

великої літери. Таблиця розташовується після першої згадки про неї у 

тексті таким чином, щоб її можна було прочитати без повороту роботи 

або з поворотом за годинниковою стрілкою. Заголовок таблиці 

повинен бути чітким та стисло розкривати її зміст.  

Посилання на джерело інформації у тексті повинне наводитись у 

вигляді порядкового номера цього джерела за списком використаної 

літератури у квадратних дужках. Якщо у курсовій роботі 

використовується цитата або цифрова інформація із літературного 

джерела, то після порядкового номера через кому зазначається номер 

сторінки, на якій вона містилась, наприклад: [1, с. 25]. Якщо 

описуються погляди різних авторів на вирішення спірних питань, то 

достатньо після прізвища та ініціалів автора у квадратних дужках 

навести лише порядковий номер. 

Список використаних джерел (до 30 джерел) починається із 

нормативних документів. Інші джерела інформації (посібники, 

монографії, підручники, статті) вказуються за алфавітом. Іноземні 

видання зазначаються в кінці списку, або весь список формується за 

алфавітом. Приклад оформлення списку використаних джерел подано 

у додатку 7. 

Сторінки, на яких розташовані додатки, нумеруються як 

продовження курсової роботи. Кожний додаток починається з нової 

сторінки, у правому верхньому кутку якої наводиться слово 

«Додаток» з порядковим номером арабськими цифрами. Заголовок 

додатку пишеться з великої літери, крапка у кінці заголовку не 

ставиться. Посилання у тексті роботи на додаток оформлюється таким 

чином: (додаток 11). 

 
4. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота оцінюється впродовж періоду виконання (до 60 

балів) та під час захисту (до 40 балів). 
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Курсову роботу студент захищає у присутності студентів 

навчальної групи та членів комісії. Тези доповіді студент готує 

заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-8 хвилин. 

У доповіді необхідно: назвати тему курсової роботи, показати її 

актуальність та значущість; сформулювати основну мету і завдання 

дослідження; стисло розкрити зміст структури роботи; доповісти про 

результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції. 

Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії. Під 

час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, 

рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння 

аналізувати діяльність підприємства, аргументовано викладати думку, 

відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору. 

Результати виконання та захисту курсової роботи оцінюються за 

чотирьох бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») та за шкалою ЕСТS (табл. 1-3).  
Таблиця 1 

Критерії оцінювання курсових робіт 
Рівень 
компе-

тентності 
Критерії оцінювання 

Максима-
льна кіль-
кість балів 

В
и

со
к

и
й

 
(т

в
ор

ч
и

й
) 

Виконання: 
- повна відповідність змісту курсової роботи завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- творча самостійність розв’язання поставленої задачі, 

виконання розрахунків та таблиць без помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- використання комп’ютерних технологій при виконанні 

всіх розрахунків та таблиць; 

- якісне оформлення звітів, графічних матеріалів. 

Захист: 
студент виявив глибокі знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, вміння творчо 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та творчі здатності аргументованого 

обґрунтування прийнятих рішень та розв’язків практичних 

задач й аналізувати достовірність одержаних результатів; 

продемонстрував глибокі знання Податкового кодексу 

України, П(С)БО та інших законодавчих актів, що 

регулюють ведення обліку та складання фінансової та 

податкової звітності. 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
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Рівень 
компе-

тентності 
Критерії оцінювання 

Максима-
льна кіль-
кість балів 

Д
ос

та
тн

ій
 

(к
он

ст
р

ук
ти

в
н

о-
в

ар
іа

ти
в

н
и

й
) 

Виконання: 
- повна відповідність змісту курсової роботи завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- самостійність розв’язання поставленої задачі, виконання 

розрахунків та таблиць з незначним відхиленням щодо 

вимог без помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- використання комп’ютерних технологій при виконанні 

всіх розрахунків та таблиць; 

- якісне оформлення звітів, графічних матеріалів. 

Захист: 
студент виявив достатні знання й розуміння навчального

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, вміння

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та здатності аргументованого 

обґрунтування прийнятих рішень та розв’язків практичних 

задач; продемонстрував достатні знання Податкового кодексу 

України, П(С)БО та інших законодавчих актів, що регулюють 

ведення обліку та складання фінансової та податкової 

звітності. 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Д
ос

та
тн

ій
 

(к
он

ст
р

ук
ти

в
н

и
й

) 

Виконання: 
- достатня відповідність змісту курсової роботи завданню 

та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- самостійність розв’язання поставленої задачі, виконання 

розрахунків та таблиць з незначним відхиленням щодо 

вимог та незначною кількістю помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- часткове використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення звітів, графічних матеріалів з незначними 

відхиленнями від вимог. 

Захист: 
студент виявив достатні знання й розуміння навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; продемонстрував знання окремих 

законодавчих актів, що регулюють ведення обліку та 

складання фінансової та податкової звітності. 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
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Рівень 
компе-

тентності 
Критерії оцінювання 

Максима-
льна кіль-
кість балів 

С
ер

ед
н

ій
 

(р
еп

р
од

ук
ти

в
н

и
й

) 
Виконання: 
- достатня відповідність змісту курсової роботи завданню 

та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, виконання розрахунків та 

таблиць з незначним відхиленням щодо вимог та значною 

кількістю помилок; 

- часткове використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення звітів, графічних матеріалів із значними 

відхиленнями від вимог. 

Захист: 
студент виявив середні знання основних положень 
навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач на репродуктивному рівні, на 

мінімальному рівні володіє знанням нормативних актів, що 

регулюють ведення обліку та складання фінансової та 

податкової звітності. 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

Д
ос

та
тн

ій
 

(р
еп

р
од

ук
ти

в
н

и
й

) 

Виконання: 
- значні відхилення змісту курсової роботи від завдання та 

вимог навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, виконання розрахунків із 

значними відхиленнями щодо вимог та значною кількістю 

помилок; 

- відсутність використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення звітів, графічних матеріалів із значними 

помилками та відхиленнями від вимог. 

Захист: 
студент виявив знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни на мінімальному рівні, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач на репродуктивному рівні, фрагментарно 

володіє знанням нормативних актів, що регламентують 

ведення обліку та складання фінансової та податкової 

звітності. 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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Рівень 
компе-

тентності 
Критерії оцінювання 

Максима-
льна кіль-
кість балів 

 Н
и

зь
к

и
й

 
(р

ец
еп

ти
в

н
о-

п
р

од
ук

ти
в

н
и

й
) 

Виконання: 
- значні відхилення змісту курсової роботи від завдання та 

вимог навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання; 

- виконання розрахунків та таблиць із значними 

відхиленнями щодо вимог та значною кількістю помилок; 

- відсутність використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- оформлення звітів, графічних матеріалів із значними 

помилками та відхиленнями від вимог. 

Захист: 
студент виявив знання за змістом навчальної дисципліни на 

рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу, не володіє вміннями застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 

на низькому рівні володіє знанням нормативних актів, що 

регламентують ведення обліку та складання фінансової та 

податкової звітності. 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Н
и

зь
к

и
й

 (
н

еп
р

од
ук

ти
в

н
и

й
) 

Виконання: 
- невідповідність змісту курсової роботи завданню та вимог 

навчально-методичних рекомендацій; 

- не вірне розв’язання поставленої задачі, виконання 

розрахунків та таблиць; 

- відсутність використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх розрахунків та таблиць; 

- невідповідність оформлення звітів, графічних матеріалів 

вимогам. 

Захист: 
студент не виявив знань за змістом навчальної дисципліни, 

не володіє вміннями застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, не володіє знанням 

нормативних актів, що регламентують ведення обліку та 

складання фінансової та податкової звітності. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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Таблиця 2 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та конвертація 

сумарної кількості набраних балів у підсумкові оцінки за національною 
шкалою 

Рівень компетентності  
та критерії оцінювання 

Кількість 
набраних балів 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
Високий (творчий) 90…100 Відмінно 

Достатній (конструктивно-варіативний) 82…89 
Добре 

Достатній (конструктивний) 74…81 

Середній (репродуктивний) 64…73 
Задовільно 

Достатній (репродуктивний) 60…63 

Низький (рецептивно-продуктивний) 35…59 
Незадовільно 

Низький (непродуктивний) 1…34 

 

Таблиця 3 
Шкала оцінювання курсової роботи для студентів  

денної та заочної форми навчання 
 

Модуль 2. Курсова робота 

Разом 
Вступ 

Основна 
частина 

Висновки 

Список 
викорис- 

таних 
джерел 

Додатки 
Захист 
роботи 

0-5 0-35 0-10 0-5 0-5 0-40 0-100 
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Додаток 2 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 
 

Навчально-науковий інституту економіки та менеджменту 
 

Кафедра обліку і аудиту 
 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
з дисципліни  

«Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» 

 

 

 

 

 

Виконала: 

студентка 1 групи 5 курсу 

Спеціальності 8.03050901  

«Облік і аудит» 

Муромова Т.О. 
 

Перевірив: 

Старший викладач  

кафедри обліку і аудиту 

Боровик О.М. 
 

 

 
Рівне – 2017 
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Додаток 3 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

   ННІ економіки та менеджменту  Кафедра обліку і аудиту 

 
ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу студентці 

Муромова Тетяні Олександрівні 
 

1. Тема курсової роботи «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи  «__»_______20__ року 

3. Вихідні дані до роботи – нормативно-законодавчі документи за темою 

курсової роботи, первинні документи, облікові реєстри, податкова 

звітність. 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які 

підлягають розробці): Вступ. 1. Технологія облікового процесу в умовах 

ручної форми та автоматизованої форми ведення обліку операцій із 

виробничими запасами. 2. Облік і звітність за податком на додану 

вартість. 3. Шляхи вдосконалення технології обліку та оподаткування 

операцій із виробничими запасами. Висновки. Список використаних 

джерел. Додатки. 

5. Дата видачі завдання «__»_____________20__ року 
 

Керівник_____________________/_________________/ 

Завдання прийняв до виконання ___________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

з/п 
Назва етапів курсової роботи 

Строк виконання 
етапів роботи 

1. Технологія облікового процесу в умовах ручної 

форми та автоматизованої форми ведення 

обліку операцій із виробничими запасами. 

 

2. Облік і звітність за податком на додану вартість  

3. Шляхи вдосконалення технології обліку та 

оподаткування операцій із виробничими 

запасами 

 

 

Студент ___________________________ 

Керівник _____________________________________ 
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Додаток 4 
Вихідні дані для розв’язку  практичного завдання 

 
       Завдання 1. Ознайомитись з організаційними документами ведення обліку підприємства. Відкрити 

головну книгу на підставі нижче наведених залишків по рахунках ТОВ  “Смакота”  станом  на  30.11. 

201_р. 

Залишки по рахунках ТОВ “Смакота” на 30.11.201_р. 
 

№ 
з/п 

Код рахунку 
Сальдо на 30.11.201_ ., грн 

Дебет Кредит 

1 10 3110900   

2 131   192220 

3 201 395150   

4 203 5100   

5 209 1400   

6 22 1900   

7 23 24152   

8 26 67346   

9 301 124   

10 311 145000   

11 361 234000   

12 372   1400 

13 40   2800000 

14 441   482257 

15 601   180000 

16 631   214000 

17 641   57700 

18 651   10370 

19 661   47125 

 Разом ? ? 

 
Довідкові дані: 

У задачі  використовуються  операції  ТОВ «Смакота» за  грудень 201_ р. 
ТОВ «Смакота» знаходиться в м. Рівне, вул. Соборна, 21, 33000, має  поточний  рахунок  № 

26000054813465  в  РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  Рівне, МФО  333391. 

Код ЄДРПОУ №13857445. Є платником ПДВ – ІПН: 138574450909. Інші відомості (додаток 
А, В) 

Прізвища  основних посадових осіб підприємства:  

директор – Хоменчук Олександр Вікторович,  головний  бухгалтер - Шевченко Людмила 
Борисівна, (з виконанням функцій касира),  завідувач складом - Омельчук Микола Васильович, 

менеджер (управитель) в оптовій торгівлі  - Макаров Сергій Павлович, менеджер (управитель) з 

логістики – Самолюк Тамара Олегівна. 
Загальна чисельність працівників – 11 чоловік в тому числі:  адміністративний апарат – 3 

чол., збутові працівники – 2 чол, виробничих робітників – 6 чол.,  

Інші  реквізити  проставляти  довільно. 
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Виписка  залишків по аналітичним рахункам до рахунків синтетичного обліку 
1) 10 “Основні засоби” 

№ 

з/п 
Назва  об’єктів 

Термін 

експлуатації 

Первісна 

вартість на 30.11 

Накопичений 

Знос 30.11 

1 Будівля підприємства 20 2244000,00 108400,00 

 Разом по субрахунку 103   2244000,00 108400,00 

2 

Виробнича лінія (конвеєр 

виробництва цукерок 
«Ромашка») 

10 289000,00 27200,00 

3 
Виробнича лінія (конвеєр 

виробництва цукерок «Ірис») 

10 168900,00 21200,00 

4 
Виробнича лінія (конвеєр 
виробництва печива «Топлене 

молоко») 

10 396000,00 34100,00 

 Разом по субрахунку 104  853900,00 82500,00 

5 Шафа-стінка 5 13000,00 1320,00 

 Разом по субрахунку 106  13000,00 1320,00 

 Усього  3110900,00 192220,00 

 

2) 201 “Сировина і матеріали” 

№ 

з/п 
Назва  аналітичних  рахунків 

Од. 

вим. 
Ціна Кількість Сума 

1 Молоко  згущене Тони 33000,00 5,0 165000,00 

2 Борошно Тони 7000,00 18,2 127400,00 

3 Какао порошок Тони 48000,00 0,325 15600,00 

4 Цукор Тони 12900,00 3,5 45150,00 

5 Масло вершкове Тони 42000,00 1,0 42000,00 

 Разом    395150,00 

 
3) 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” 

№ 

з/п 
Назва  аналітичних  рахунків 

Од. 

вим. 
Ціна Кількість Сума 

1 Робочий костюм працівника складу комплект 500,00 1 500,00 

2 Робочий костюм експедитора комплект 1400,00 1 1400,00 

 Разом    1900,00 

 

4) 23 "Виробництво" 
Виписка підсумкових даних з інвентаризаційних відомостей залишків НЗВ 

 

Статті витрат 

Сума по виробах, грн 

Цукерки “Ромашка” Печиво “Топлене молоко” 

На 30.11 На 31.12 На 30.11 На 30.12 

Основна сировина і матеріали 12440,00 - - 13200,00 

Основна та додаткова зарплата 9600,00 - - 7500,00 

Відрахування на соціальні заходи 2112,00 - - 1650,00 

Разом 24152,00 - - 22350,00 
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5) 26  «Готова  продукція» 

№ 

з/п 
Назва  аналітичних  рахунків 

Од. 

Виміру 
Ціна Кількість Сума 

1 Цукерки “Ромашка” кг 48,00 550 26400,00 

2 Цукерки “Ірис” кг 35,10 1000 35100,00 

3 Печиво “Топлене молоко” кг 15,80 370 5846,00 

 Разом    67346,00 

 

6) 361 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 

№ 

з/п 

Назва  аналітичних  

рахунків 

Адреса  ІПН  

 
Договір 

поставки 

Сума, грн 

Дт Кт 

1 

ТОВ “Артек” за 

печиво згідно 

рахунку № 544 від 
20.11 

04080, вул. 

Бажана 147, 

оф. 41, м. 
Київ 

134567124581 № 04/03 від 

04 березня 

20__ р. 
104000,00  

2 

ТОВ “Камея” за 

цукерки згідно 
рахунку № 545 від 

26.11 

81130, вул. 

Стрийська, 
30, м. Львів 

164982456314 № 20/02 від 

20 лютого 
20__ р. 

130000,00  

 Разом 234000,00 - 

 
7) 372 “Розрахунки з підзвітними особами” 

№ 
з/п 

Назва  аналітичних  рахунків 
Дата виникнення 

боргу 

Сума, грн 

Дт Кт 

1 Самолюк Тамара Олегівна 27.11.  1400,00 

 Разом   1400,00 

 

 
8) 631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 

№ 

з/п 

Назва  аналітичних  

рахунків 

Адреса  ІПН  Договір 

поставки 

Сума 

Дт Кт 

1 

ТОВ «Луцький 

Млинкомбінат» зг 
рах. № 112 від 10.11 

0400, м. 

Луцьк, вул. 
Вишнева, 3 

112563256478 № 225 від 

21.01.20__ р.  180000,00 

2 

ПАТ «Харчопостач» 

по рах. №    0141 від 
5.11 

43010, м. 

Київ, вул. 
Артема, 20 

126311254211 № 300 від 

12.02.20__ р.  34000,00 

3 

Приватне 

підприємство 

«Комптехсервіс» 

33028 м. 

Рівне, вул. 

Соборна, 1 

240571014038 № 15965 від 

10.12.20__ р.  - 

 Разом  214000,00 

 

9) 641 “Розрахунки з бюджетом” 

№ 
з/п 

Назва  аналітичних  рахунків 
Сума, грн 

Дт Кт 

1 Податок з доходів фізичних осіб  8490,00 

2 ПДВ  48500,00 

3 Військовий збір  710,00 

 Разом  57700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

Тема. Облік розрахунків з оплати праці 
Завдання 1.  Провести нарахування заробітної плати працівникам за грудень 201_р. 

Умовний календар за грудень. 
 

ПН       2    9    16   23   30 
ВТ        3   10   17   24   31 

СР        4   11   18   25   

ЧТ        5   12   19   26    
ПТ        6   13   20   27 

СБ        7   14   21   28 

НД   1   8   15  22   29 
Адміністративний апарат 

Т
аб

ел
ьн

и
й

 н
о

м
ер

 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

З
аг

ал
ьн

и
й

 с
та

ж
 

р
о

б
о

ти
 

М
іс

я
ч
н

и
й

 о
к
л
ад

 

П
о

са
д
а 

С
у

м
а 

за
р
п

л
ат

и
 з

а 

1
2
 м

іс
я
ц

ів
 

(г
р
у

д
ен

ь
-

л
и

ст
о

п
ад

).
 

В
ід

п
р

ац
ьо

в
ан

о
 

(к
ал

ен
д
ар

н
и

х
) 

д
н

ів
 

за
 р

о
зр

ах
у

н
к
о
в
и

й
 

п
ер

іо
д
 

Д
о

д
ат

к
о

в
і 

д
ан

і 
за

 

гр
у

д
ен

ь 
2
0
0

_
 р

. 

Сальдо на 
30.11 

9201 

Хоменчук 

Олександр 
Вікторович 

ІПН 
2536542532 

10 8440,00 Директор 64383,00 365 

Відпрацьова

ні всі робочі 
дні 7100,00 

9202 

Шевченко 

Людмила 

Борисівна 
ІПН 

8574963226 

3 6380,00 
Гол. 

бухгалтер 
31040,00 365 

Відпрацьова

ні всі робочі 

дні 4890,00 

9203 

Омельчук 
Микола 

Васильович 

ІПН 
2598635251 

7 4360,00 
Зав. 

складом 
29980,00 365 

 
Відпрацьова

ні всі робочі 

дні 

2990,00 

ВІДДІЛ  ЗБУТУ 

Т
аб

ел
ьн

и
й

 н
о

м
ер

 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
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ьн
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ж
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о

б
о
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н

и
й

 о
к
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о
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а 
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у
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за
р
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л
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и
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1
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іс
я
ц
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(г
р
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ь
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о
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) 

В
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р
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ьо

в
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о
 

(к
ал
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д
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и

х
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о

зр
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о
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іо
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Д
о

д
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к
о

в
і 

д
ан

і 
за

 

гр
у

д
ен

ь 
2
0
1

_
 р

. 

Сальдо на 
30.11 

9301 

Макаров Сергій 

Павлович  
ІПН 2569878778 

8 - 

Менеджер 

(управитель) 

в оптовій 

торгівлі  

33790,00 

365 (11 

днів 
святкови

х) 

Із  5 

грудня щорічна 
відпустка на 14 

днів 

3240,00 

9301 

Самолюк Тарас 

Олегович 
ІПН 4542434488 

6 4500,00 
Менеджер 

(управитель) 

з логістики 
- - 

Відпрацьовано 

всі робочі дні 2340,00 
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При обчисленні заробітної плати врахувати, що для нарахування заробітної плати менеджера 

(управителя) в оптовій торгівлі передбачено, у відповідності до штатного розкладу та трудового 

договору, застосування відрядної форми оплати праці. Розмір заробітної плати обчислюється із 
розрахунку 0,5% від обсягів реалізації продукції. 

 

Виробничий відділ 

Т
аб

ел
ьн

и
й

 

н
о

м
ер

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

З
аг

ал
ьн

и
й

 с
та

ж
 

р
о

б
о

ти
 

М
іс

я
ч
н

и
й

 

о
к
л
ад

 

П
о

са
д
а 

Д
о

д
ат

к
о

в
і 

д
ан

і 

за
 г

р
у

д
ен

ь
 2

0
1
_

 

р
. Сальдо на 

30.11 

2301 

Іванюк Руслана Валеріївна 

ІПН 2565326545 15 6500,00 

Технік-технолог з 

виробництва 

кондитерських виробів 

(Цукерок «Ромашка») 

Відпрацьовані всі 

робочі дні 5232,50 

2302 

Петрук Віктор Олексійович 

ІПН 2563986532 10 4500,00 

Оператор лінії у 

виробництві харчової 

продукції (Цукерок 

«Ромашка»)  

Відпрацьовані всі 

робочі дні 3622,50 

2303 
Мельник Юлія 
Григорівна 

ІПН 1256325987 

11 6500,00 

Технік-технолог з 

виробництва 

кондитерських виробів 

(Цукерок «Ірис») 

Відпрацьовані всі 
робочі дні 5232,50 

2304 
Плющ Ніна 
Вікторовна 

ІПН 1254632541 

10 4500,00 

Оператор лінії у 

виробництві харчової 

продукції (Цукерок 

«Ірис»)  

Відпрацьовані всі 
робочі дні 3622,50 

2305 
Тхорук Степан 
Павлович 

ІПН 7854663211 

16 6500,00 
Пекар-майстер (Печива 

«Топлене молоко»)  

Відпрацьовані всі 
робочі дні 5232,50 

2306 

Піскун Олексій Олегович 

ІПН 5123624251 9 4500,00 

Оператор лінії у 

виробництві харчової 

продукції (Печива 

«Топлене молоко»)  

Відпрацьовані всі 

робочі дні 3622,50 

 

На підставі вище наведених даних:  
1) скласти табель обліку робочого часу; 

2) нарахувати суми оплат за час щорічних відпусток; 

3) провести необхідні утримання та визначити суми до видачі. 
 

 

 
Для виконання завдання використати розрахунки наступних форм: 

Розрахунок бухгалтера № __ 

заробітної плати 
за ___________ 201_р. 

Вид оплати:_____________________________ 

Категорія персоналу:____________________________________ 

Таб. № ПІБ працівника Розрахунок належних 
сум 

Нарахована сума 
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Завдання 2. На підставі проведених розрахунків скласти розрахункові відомості № 17-19 на 

заробітну плату адмін. апарату, працівникам відділу збуту та виробництва ТОВ «Смакота» за 

грудень 20__р. та провести обов’язкові утримання враховуючи те, що всі працівники 
користуються соціальними пільгами передбаченими чинним законодавством.  

 

Завдання 3. Скласти платіжні відомості для виплати працівникам ТОВ «Смакота» заробітної 
плати за першу половину грудня 20__р.:  

Згідно платіжної відомості № 24 за 02.12. було виплачено заробітну плату за попередній 

місяць працівникам адміністративного апарату та робітникам виробництва. Врахувати, що згідно  
платіжної відомості № 25 за 02.12. було виплачено заробітну плату за попередній місяць та 

відпускні працівнику відділу збуту - Макаров С.П. (додаток Б).  

 
 

Завдання 4. Провести нарахування заробітної і утримань із заробітної плати робітників 

виробництва та інших категорій персоналу, відобразити операції на рахунках обліку та скласти 
довідку бухгалтера у вигляді Журналу операцій, яку наведено в додатку 5: 

 

Завдання 5. Внести дані по нарахованих податках і зборах до Відомості 3.6, а по нарахованій 
заробітній платі і єдиному соціальному внеску до журналу 5. 

 
Додаткові дані для складання податкової звітності за формою 1-ДФ  

за жовтень-листопад 201_ року. 

Табель-

ний 
номер 

ПІБ працівника 

Нарахована 

заробітна 
плата 

Утриманий 

ПДФО 

Утриманий 

військовий 
збір 

9201 Хоменчук Олександр Вікторович 16880,00 3038,40 253,20 

9202 Шевченко Людмила Борисівна 12760,00 2296,80 191,40 

9203 Омельчук Микола Васильович 8720,00 1569,60 130,80 

9301 Макаров Сергій Павлович  9000,00 1620,00 135,00 

9301 Самолюк Тарас Олегович 9000,00 1620,00 135,00 

2301 Іванюк Руслана Валеріївна 13000,00 2340,00 195,00 

2302 Петрук Віктор Олексійович 9000,00 1620,00 135,00 

2303 Мельник Юлія Григорівна 13000,00 2340,00 195,00 

2304 Плющ Ніна Вікторовна 9000,00 1620,00 135,00 

2305 Тхорук Степан Павлович 13000,00 2340,00 195,00 

2306 Піскун Олексій Олегович 9000,00 1620,00 135,00 
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Тема. Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами.  
 
Завдання 1. На підставі операцій по розрахунках постачальниками та підрядниками та іншими 
кредиторами за звітний період, скласти Довідку бухгалтерії (Журнал господарських операцій), 

яку наведено в додатку 5, здійснити записи до облікових регістрів (Відомості 3.1 та 3.6., 

Журналу 3, Журналу 5). 
Вважати всі комунальні послуги спожиті на адміністративні цілі. 

 

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ НА ОПРИБУТКУВАННЯ ТМЦ 
 

НАКЛАДНА № 318 
Від 5 грудня 201_ р. 

 

Постачальник: ТОВ «Луцький Млинкомбінат»  
Адреса: м. Луцьк, вул. Вишнева,3  

Одержувач: ТОВ "Смакота"  

через  кого 
Самолюк Т.О. 

 

за довіреністю  № 501 від 1.12.201_ р.     

Підстава: згідно договору № 225 від 21.01.201_ р.     

№ Найменування 
Одиниця 

К-ть Ціна Сума 
виміру 

1 Борошно т 9 7500,00 67500,00 

2 Цукор-пісок т 5 13400,00 67000,00 

     Разом без ПДВ: 134500,00 

     ПДВ: 26900,00 

Всього відвантажено:     161400,00 

              

 НАКЛАДНА № 0379   

Від 9 грудня 201_ р.  

Постачальник: ПАТ «Харчопостач»  
Адреса: м. Київ, вул. Артема, 20  

Одержувач: ТОВ "Смакота"  

через  кого Самолюк Т.О.    

за довіреністю № 502 від 6.12.201_ р.     
Підстава: згідно договору № 300 від 12.02.201_ р 

     

№ Найменування 
Одиниця 

К-ть Ціна Сума 
виміру 

1 Молоко згущене т 4 31500,00 126000,00 

2 Какао порошок т 1 46350,00 46350,00 

3 Масло вершкове т 2,5 41500,00 103750,00 

     Разом без ПДВ: 276100,00 

     ПДВ: 55220,00 

Всього відвантажено:   331320,00 
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 НАКЛАДНА № 1456     

 Від 20 грудня 201_ р.     

Постачальник: Приватне підприємство «Комптехсервіс» 
Адреса: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 1  

Одержувач: ТОВ "Смакота"  

через  кого Омельчук .В.    

за довіреністю № 505 від 18.12.201_ р.     

Підстава: згідно договору № 15965 від 10.12.201_ р.     

№ Найменування 
Одиниця К-

ть 
Ціна Сума 

виміру 
1 Моноблок Lenovo C20-00 (F0BB00Q 1UA) 

19.5", Intel Celeron Dual Core, 4 ГБ шт 1 6700,00 6700,00 

2 Багатофункціональний пристрій Canon i-

SENSYS MF226DN (9540B086) шт 1 8100,00 8100,00 

     Разом без ПДВ: 14800,00 

     ПДВ: 2960,00 

Всього відвантажено:    17760,00 

        

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ НА ОДЕРЖАННЯ ПОСЛУГ 

 

 

Попер.показ. Пот.показ. Спожито КВт*ч Сума без ПДВ

001245789 001247447 1658 3021,71

009785899 009790146 4247 7740,16

Сторони претензій одна до одної не мають.

Коментар:

Від Виконавця: Від Замовника:

31 Грудня 20__ р. 31 Грудня 20__ р.

 ПДВ - 2152,37 грн. (Дві тисячі сто п'ятдесят дві гривні 37 копійок)
 Загальна варість робіт (послуг) з ПДВ 12914,24 грн. (Дванадцять тисяч дев'ятсот 
чотирнадцять гривень 24 копiйки).

РФ №8326244777 від 02.12.20__ р.

ПАТ "Рівнеобленерго"
ЄДРПОУ - 05424874
р/р № 26031304879701
в ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТ 
ОЩАДБАНК М.РІВНЕ
МФО   333368, ІПН 054248717168
адреса:  33000, вул. Князя Володимира, 71, 
м. Рівне

ТОВ "Смакота"
ЄДРПОУ - 13857445
р/р № 26000054813465
в РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО   333391, ІПН 138574450909
адреса:  33000, м. Рівне, вул. Соборна, 21, 

       Ми, представники Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Смакота", з одного боку, та представники Виконавця ПАТ "Рівнеобленерго", з іншого 
боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі по

Лічильник № ЕЛ9874561 (Офісно-
складське приміщення)  

Лічильник № ЕЛ9874562 (Будівля цеху)  

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ - 10761,87 грн. (Десять тисяч сімсот 
шістдесят одна гривня 87 копiйок),

АКТ № 8326244777 від 31 грудня 20__ р.

здачі-прийняття робіт (надання послуг)
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Банк:
Одиниця

виміру

1 Активна енергія КВт*ч 1658 1,8225 3021,71

2 Активна енергія КВт*ч 4247 1,8225 7740,16

Разом без ПДВ 10761,87

ПДВ: 2152,37

12914,24

м.п.
Бухгалтер ____________________

Рахунок-фактура № 8326244777 від 02.12.20__ р.

Постачальник: ПАТ "Рівнеобленерго"

Адреса: вул. Князя Володимира, 71, м. Рівне,33000, ЄДРПОУ 05424874
Одержувач: ТОВ "Смакота"

ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТ ОЩАДБАНК М.РІВНЕ, р/р. 26031304879701, МФО 333368

№
Найменування 

товару
Кількість Ціна без ПДВ Сума

Всього до сплати:
Директор ____________________

 
 

Банк:
Одиниця

виміру

1 Природній газ тис. куб. м. 1,5 6406,5000 9609,75

2 Транспортування газу тис. куб. м. 1,5 4,5000 6,75

Разом без ПДВ 9616,50

ПДВ: 1923,30

11539,80

м.п.

ТОВ "Смакота"

Постачальник:

№
Найменування 

товару
Кількість Ціна без ПДВ Сума

Одержувач:
ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" м. Київ, р/р. 26009010057, МФО 300647

Адреса:
ТОВ "Рівнегаз збут"

вул. Івана Вишенського, 4, м. Рівне,33027, ЄДРПОУ 39589441

Директор ____________________

Бухгалтер ____________________

Всього до сплати:

Рахунок-фактура № 00011670 від 02.12.20__ р.

 

 

Банк:
Одиниця

виміру

1 Водопостачання м.куб. 162 5,50 891,00

2 Водовідведення м.куб. 162 4,76 771,12

Разом без ПДВ 1662,12

ПДВ: 332,42

1994,54

м.п.

Рахунок-фактура № 591245 від 02.12.20__ р.

ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТ ОЩАДБАНК М.РІВНЕ, р/р. 26001000564987, МФО 333368

Постачальник:

Одержувач:

№
Найменування 

товару
Кількість Ціна без ПДВ

РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”

Адреса: вул. Степана Бандери, 2, м. Рівне,33000
ТОВ "Смакота"

Сума

Всього до сплати:

Бухгалтер ____________________

Директор ____________________
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Попер.показ. Пот.показ. Спожито м.куб. Сума без ПДВ

0058963258 0058964758 1500 9616,50

Сторони претензій одна до одної не мають.

Коментар:

Від Виконавця: Від Замовника:

31 Грудня 20__ р. 31 Грудня 20__ р.
ТОВ "Рівнегаз збут"
ЄДРПОУ - 39589441
р/р № 26009010057
ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" м. Київ
МФО   300647, ІПН 39589441546235
адреса:  вул. Івана Вишенського, 4, м. 
Рівне,33027

ТОВ "Смакота"
ЄДРПОУ - 13857445
р/р № 26000054813465
в РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО   333391, ІПН 138574450909
адреса:  33000, м. Рівне, вул. Соборна, 21, 

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ - 9616,50 грн. (Дев'ять тисяч шістсот 
шістнадцять гривень 50 копiйок),

 ПДВ - 1923,30 грн. (Одна тисяча дев'ятсот двадцять три гривні 30 копійок)
 Загальна варість робіт (послуг) з ПДВ 11539,80 грн. (Одинанадцять тисяч п'ятсот 
тридцять дев'ять гривень 30 копiйки).

РФ №00011670 від 02.12.20__ р.

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

       Ми, представники Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Смакота", з одного боку, та представники Виконавця ТОВ "Рівнегаз збут", з іншого 
боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі по

Лічильник № ГЛ365252

АКТ № 00011670 від 31 грудня 20__ р.

 

 

 

Попер.показ. Пот.показ. Спожито м.куб. Сума без ПДВ

0024153 0024173 20 205,20

0958423 0958565 142 1456,92

Сторони претензій одна до одної не мають.

Коментар:

Від Виконавця: Від Замовника:

31 Грудня 20__ р. 31 Грудня 20__ р.

Лічильник № 030302 

ТОВ "Смакота"
ЄДРПОУ - 13857445
р/р № 26000054813465
в РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО   333391, ІПН 138574450909
адреса:  33000, м. Рівне, вул. Соборна, 21, 

 Загальна варість робіт (послуг) з ПДВ 1994,54 грн. (Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто 
чотири гривні 54 копiйок).

РФ від 02.12.20__ р. № 591245

Лічильник № 030301 

РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”
ЄДРПОУ - 03361678
р/р № 26001000564987
в ФРІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТ 
ОЩАДБАНК М.РІВНЕ
МФО   333368, ІПН 033616784545
адреса:  33000, М.РІВНЕ ВУЛ. СТЕПАНА 
БАНДЕРИ БУД. 2

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ - 1662,12 грн. (Одна тисяча шістсот 
шістдесят дві гривні 12 копiйок),
 ПДВ - 332,42 грн. (Триста тридцять двi гривнi 42 копiйок).

АКТ № 591245 від 31 грудня 20__ р.

здачі-прийняття робіт (надання послуг)

       Ми, представники Замовника Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Смакота", з одного боку, та представники Виконавця РОВКП ВКГ 
“Рівнеоблводоканал”, з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були 
проведені такі роботи (надані такі по
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Тема. Облік операцій із запасами.  

Завдання 1. Складський облік: Відкрити картки складського обліку до рахунків аналітичного 

обліку запасів. На підставі отриманий видаткових накладних сформувати прибуткові накладні 

(ордери) на оприбуткування ТМЦ на склад від постачальника та провести записи в картки 
складського обліку 
 

Завдання 2. Складський облік: Скласти накладні-вимоги на відпуск сировини у виробництво та 

провести записи в картки складського обліку. 
 

- відпущено у виробничий цех на виробництво цукерок «Ромашка» по накладній-вимозі № 01 від 

09.12. відпущено через Іванюк Р.В. 

№ 
з/п 

Найменування цінностей Од. вим. Кількість Сума 

1 Цукор т. 3,5  

2 Какао-порошок т. 1,225  

- відпущено у виробничий цех на виробництво цукерок «Ірис» по накладній-вимозі № 02 від 
10.12. відпущено через Мельник Ю.Г. 

№ 
з/п 

Найменування цінностей Од. вим. Кількість Сума 

1 Цукор т. 3  

2 Молоко-згущене т. 5  

3 Масло вершкове т. 1  

 

- відпущено у виробничий цех на виробництво печива «Топлене молоко» по накладній-вимозі № 

03 від 11.12. відпущено через Тхорука С.П. 

№ 
з/п 

Найменування цінностей Од. вим. Кількість Сума 

1 Молоко-згущене т. 4  

2 Цукор т. 1,5  

3 Борошно т. 22  

4 Масло вершкове т. 2,4  

 

Завдання 3. Визначити вартість запасів використаних у виробництво та іншому вибутті, в 
періодичній системі обліку та відобразити їх грошову оцінку в накладних-вимогах на відпуск 

сировини у виробництво, використовуючи наступні данні: 

Для виконання завдання використати розрахунки наступних форм: 
Розрахункова таблиця №__ 

Оцінки вибуття запасів 

Вид запасу____________________ 

Надійшло Витрачено Залишок 

Кількість Ціна Сума Кількість Ціна Сума Кількість Ціна Сума 

         

 

Завдання 5. Складський облік: Скласти накладні-вимоги на відпуск малоцінних та 

швидкозношуваних предметів й провести записи в картки складського обліку. 
- відпущено на збутові потреби по накладній-вимозі № 04 від 16.12. відпущено через Самолюка 

Т.О. 

№ 
з/п 

Найменування МШП 
Од. 

вим. 
Кількість Сума 

1 Робочий костюм експедитора т. 1  
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- відпущено на адміністративні потреби по накладній-вимозі № 05 від 16.12. відпущено через 

Омельчука М.П. 

№ 
з/п 

Найменування МШП 
Од. 

вим. 
Кількість Сума 

1 Робочий костюм працівника складу т. 1  

 

Завдання 4. Облік МШП в експлуатації.  На підставі даних з відпуску малоцінних та 

швидкозношуваних предметів скласти документи для оперативного обліку МШП в експлуатації: 
Скласти картки обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та скласти акт вибуття 

малоцінних та швидкозношуваних предметів № 1 від 16.12.20__ р. на завідуючого складу 

Омельчука М.В. для списання 1 шт. робочого костюму працівника складу, який за ним рахувався 
та не підлягає ремонту. 

 

Завдання 5. Відобразити операції з руху запасів на рахунках обліку, скласти довідку бухгалтерії 
(журнал господарських операцій), яку наведено в додатку 5 та здійснити записи в регістрах 

обліку (Журнал №5): 

 

Тема. Облік операцій з основними засобами 

 

Завдання 1. Скласти первинні документи з введення в експлуатацію основних засобів та відкрити 
інвентарну картку придбаних ТОВ «Смакота»  у грудня 201_ р.  

 

23.12 201_ р. на підставі наказу директора ТОВ «Смакота»  від 23.12. 201_ р. № 32/12 
складено акт №  1 приймання–передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 

введення в експлуатацію в бухгалтерії багато функціонального пристрою Багатофункціональний 

пристрій Canon i-SENSYS MF226DN (9540B086). 

Здавач – склад, зав.складом - Омельчук Микола Васильович, приймач – бухгалтерія, МВО - 

Шевченко Людмила Борисівна.  В момент передачі знаходиться в бухгалтерії. 

Первісна вартість – ?  

Паспорт № w27c11B087, заводський № 2711B087.  

Коротка характеристика: А4//22 стор/хв//Факс//Дуплекс//USB//250 лист//32 Мб//Принтер 600 х 
600//Сканер 9600 x 9600//Копир 600 х 600//Картриджів, шт. 1//650 Вт//64 - 163 г/м2//390 x 432 x 

455 мм//12.7 кг 

 
Акт № 1 затверджено 23.12.201_ р. Об’єкту присвоєно інвентарний номер 1049203 та складена 

інвентарна картка № 007. Визначений строк корисної експлуатації – 4 роки. 

 

23.12 201_ р. на підставі наказу директора ТОВ «Смакота»  від 23.12. 201_ р. № 32/12 
складено акт №  2 приймання–передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 

введення в експлуатацію в бухгалтерії Моноблок Lenovo C20-00 (F0BB00Q1UA) 19.5", Intel 
Celeron Dual Core, 4 ГБ 

 
Здавач – склад, зав.складом - Омельчук Микола Васильович, приймач – бухгалтерія, МВО - 
Шевченко Людмила Борисівна.  В момент передачі знаходиться в бухгалтерії. 

Первісна вартість – ?  

Паспорт № w124S12454, заводський № TD212454.  
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Коротка характеристика: Процесор: Intel Celeron Dual Core, Кількість ядер процесора: 2-ядерний, 

Частота: 1.6, Діагональ екрану: 19.5", Роздільна здатність екрану: 1600×900, Операційна система: 

Windows 8, Об'єм накопичувача: 500 ГБ,  Кількість USB портів: 4 шт. 

 

Акт № 2 затверджено 23.12.201_ р. Об’єкту присвоєно інвентарний номер 1049204 та складена 

інвентарна картка № 008. Визначений строк корисної експлуатації – 4 роки. 

 
Завдання 2. На підставі первинних документів з обліку надходження, внутрішнього переміщення 

основних засобів ТОВ «Смакота» за грудень 201_ р., відобразити операції на рахунках обліку, 
скласти довідку бухгалтерії (журнал господарських операцій), яку наведено в додатку 5 та 

провести записи в облікові регістри (Журнал 4). 

 
Завдання 3. Використовуючи аналітичні дані провести нарахування сум амортизації основних 

засобів за грудень 201_р. використовуючи податковий метод: 

Для виконання завдання використати розрахунки наступних форм: 
Розрахунок бухгалтера №___ 

Амортизації по об’єктах основних засобів за грудень 201_р. 

Назва 

об’єкту 

Група 

об’єкту 

Первісна 

вартість 

Сума 

амортизації 

Балансова 

вартість 

Норма 

амортизації 

Сума 

амортизації 

       

       

Завдання 2. Відобразити операції по нарахуванню амортизації на рахунках обліку, скласти 

довідку бухгалтерії (журнал господарських операцій), яку наведено в додатку 5. 

Завдання 3. Підрахувати підсумки та здійснити записи до регістру синтетичного обліку Журнал 

4. 

Тема. Облік готової продукції. 

Завдання 1. На підставі вище розглянутих даних по виробництву продукції провести записи та 

закриття Розділу ІІІ. Витрати діяльності Журналу 5.: 

Завдання 2.  Провести розрахунок собівартості виробів. 

Для виконання завдання використати розрахунки наступних форм: 

Розрахунок собівартості виробів 

ТОВ «Смакота»  за ___________ 201_р. 
Вид виробу____________________________________ 

 

Статті калькуляції 
Залишок 
НЗВ на 

30.11 

Затрати 

за місяць 
Разом Собівартість 

Залишок 
НЗВ на 

31.12 

Сировина і матеріали      

Основна та додаткова 
заробітна плата робітників 

     

Відрахування на соціальні 

заходи 

     

Інші прямі витрати      

РАЗОМ:      
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Завдання 2. На підставі виписки по надходженню готової продукції та розрахунку собівартості 

продукції за грудень 201_р. скласти накладні на оприбуткування готової продукції з 

виробництва та Відомість відпуску готової продукції, а також визначити кореспонденцію 
рахунків та скласти довідку бухгалтерії (журнал господарських операцій), яку наведено в 

додатку 5, провести записи до облікових регістрів (Журналу 5): 

Виписка з документів по надходженню готової продукції за грудень 201_р. 

Дата 
№ 

накладної 

Вид виробу 

Цукерки „Ромашка”, кг Цукерки „Ірис” ,кг 
Печиво „Топлене 

молоко” , кг 

12.12 44 1100 2100 7200 

13.12 45 1200 2500 6900 

23.12 46 1300 1800 7500 

24.12 47 900 2100 7400 

 
Для виконання завдання використати розрахунки наступних форм: 

 

Відомість випуску готової продукції 

ТОВ «Смакота»  за ___________ 201_ р. 
 

Дата 

Цукерки 
„Ромашка” 

Цукерки  „Ірис” 
Печиво „Топлене 

молоко” 

кількість 
№ 

накл. 
кількість 

№ 
накл. 

кількість 
№ 

накл. 

       

       

       

Разом        

Фактична собівартість        

 

 

Завдання 3.  Скласти виробничу та повну калькуляцію собівартості продукції. 
Для виконання завдання використати розрахунки наступних форм: 

Калькуляційна відомість готової продукції  

№ 

ст
а-

тт

і 

Статті калькуляції 

Вид виробів 

Цукерки 
„Ромашка” 

Цукерки  „Ірис” 

Печиво 

„Топлене 

молоко” 

на весь 

випуск 

на 1 

кг 

на весь 

випуск 

на 1 

кг 

на весь 

випуск 

на 1 

кг 

Фактичний  випуск готової продукції       

1 Основна сировина і матеріали       

2 
Основна та додаткова заробітна 
плата робітників 

      

3 

Відрахування на соціальні 

заходи 

      

4 Інші прямі витрати       

  Всього прямих витрат       

  Разом виробнича собівартість       
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Тема. Облік реалізації готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками 

Завдання 1.  Розрахувати оптову ціну продажу, використовуючи наступний розрахунок та ділі 

попереднього місяця: 
Розрахунок оптової ціни ТОВ «Смакота» за листопад 201_ р. 

 

№ 
з/п 

Показник 

Вид виробів 

Цукерки 
„Ромашка” 

Цукерки  
„Ірис” 

Печиво 
„Топлене 
молоко” 

1 Сировина і матеріали 25,85 24,74 11,44 

2 

Основна та додаткова заробітна плата 

робітників 

4,64 1,10 0,10 

3 Відрахування на соціальні заходи 1,02 0,24 0,02 

4 Інші прямі витрати 0,54 0,14 0,10 

  Разом виробнича собівартість    

5 Адміністративні витрати 2,24 1,84 0,81 

6 Збутові витрати 0,96 0,79 0,35 

  Разом повна собівартість    

  Рентабельність, % 
Згідно 

варіанту * 

Згідно 

варіанту* 
Згідно 

варіанту* 
  Оптова ціна, без ПДВ    
  ПДВ, 20%    
  Оптова ціна з ПДВ    

 

* передбачає збільшення на 1% рівня рентабельності, від базового залежно від порядкового № 
студента у списку.  

Базовий рівень рентабельності 16% для кожного виду виробів. Тобто студент, який є 1 у списку 

визначає ціну виходячи із рівня рентабельності 17%. 
 

Завдання 2. Скласти первинні документи (Видаткові та податкові накладні) на реалізацію готової 

продукції покупцям, провести їх опрацювання.  

№ 

з/п 
Назва  документу  і зміст  господарської  операції 

1 20.12. Видаткова накладна № 546. Товарно- транспортна  накладна № 546, Податкова  

накладна № 546. Відвантажена  ТОВ “Камея ” в т.ч. ПДВ. 
- цукерки “Ромашка” - 1200 кг 

- цукерки “Ірис”     -        3100 кг 

- печиво  “Топлене молоко”    -    11870 кг 

2 25.12. Видаткова накладна № 547. Товарно- транспортна  накладна № 547, Податкова  

накладна № 547. Відвантажена  ТОВ “Артек ” в т.ч. ПДВ. 

- цукерки “Ромашка”  - 1680 кг  
- цукерки “Ірис”           -  4100 кг  

- печиво  “Топлене молоко”   -    13600 кг  

3 26.12. Видаткова накладна № 548. Товарно- транспортна  накладна № 548, Податкова  

накладна № 548. Реалізовано ФОП Степанюку Петру Олексійовичу в т.ч. ПДВ.  -    
печиво  “Топлене молоко” - 500 кг  

 

Скласти довідку бухгалтерії (журнал господарських операцій), яку наведено в додатку 5. На 
підставі опрацьованих документів, здійснити записи до облікових регістрів (Відомості 3.1 та 3.6. 

та Журналу 3): 
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Завдання 3. Провести оцінку готової продукції при вибутті. Для розрахунку собівартості 

реалізації, врахувати, що ТОВ «Смакота», згідно облікової політики використовує такий метод 

оцінки при вибутті запасів як «FIFO» в періодичній системі обліку, використовуючи наступні 
дані. 

Для виконання завдання використати розрахунки слідуючих форм: 

Розрахунок бухгалтера №__ Оцінки вибуття готової продукції 
Вид виробу____________________ 

 

Показники Кількість Ціна Сума 

Залишок на    

Надійшло:    

    

Вибуло, в т.ч.:    

    

Залишок на    

    

 

Тема. Облік касових операцій 
Завдання 1. На  підставі  наведених нижче даних визначити кореспонденцію рахунків та 

здійснити записи до облікових регістрів по  обліку  касових  операцій  за  грудень 20__р. 
(Відомість 1.2. та Журнал 2). 

Виписка з касової книги ТОВ «Смакота» за грудень 20__р. 
 

№ 

кас. 
орде

ра 

Від кого одержано або кому видано 
Коресп. 

рахунків 

Сума, грн. 

прибуток видаток 

 

 

Звіт касира за 2 грудня 

Залишок на початок дня 

  

124,00 

 

 

203 Поступило  з рахунку  по  чеку  №   765321: 

-на виплату заробітної плати 

-на  господарські  потреби та відрядження 

  

48461,00 

1300,00 

 

233 По  платіжній  відомості №  24 виплачена  
зарплата за листопад 

  47125,00 

234 По  платіжній  відомості №  25 Виплачено оплату 

за час щорічної відпустки Макарову С. П. 

  1336,00 

235 Видана  перевитрата  по звіту про використання 

коштів №   34 Самолюк Т.О. 

  1300,00 

 Разом за день    

 Залишок на кінець дня  ?  

 
 

Звіт касира за 30 грудня 
Залишок на початок дня 

   

204 Одержано оплату від ФОП Степанюка П.О., 

згідно видаткової накладної № 548 

 7750,00  

236 Внесена виручка на поточний рахунок   7750,00 

 Разом за день    

 Залишок на кінець дня  ?  
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Тема. Облік операцій на поточному рахунку 
 

Завдання 1. Опрацювати  виписку  банку  з  поточного  рахунку ТОВ “Смакота” за грудень 
20__р. та здійснити записи до облікових регістрів (Відомість 1.2. та Журнал 2) 

Виписка банку ТОВ  «Смакота» за грудень 201_р. 

№   

вип 
Зміст  господарської  операції 

Сума /грн\ Кор.рах. 

Д-т К-т Д-т К-т 

 
21 

Виписка за 2.12.  
Залишок  коштів  на  поточному  рахунку 

 
 

 
145000,00 

  

По  чеку № 765321 49761,00  

ТОВ «Луцький Млинкомбінат» згідно ВН. № 

112 

180000,00 

 

 

 

  

ПАТ «Харчопостач» згідно ВН № 0141  34000,00    

ТОВ “Камея” за продукцію згідно ВН № 545  130000,00   

ТОВ “Артек” за продукцію згідно ВН № 544  104000,00   

Податок з доходів фізичних осіб 8606,52    

Військовий збір 730,04    

Єдиний соціальний внесок 10663,99    

ПДВ за листопад 20__ р. 48500,00    

ПАТ «Рівнеобленерго» згідно РФ № 

8326244777    

 

12914,24 

   

ТОВ «Рівнегаз-збут» згідно РФ № 00011670    11539,80    

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» згідно РФ 
№ 591245   

 
1994,54 

   

Списано за банківське обслуговування 196,76    

Разом за день 

Залишок на 2.12. 

? ? 

? 

22 Виписка за  30.12.  

Залишок  коштів  на  поточному  рахунку      

 

 

? 

 

  

По квитанції  з  каси   7750,00 

ТОВ «Луцький Млинкомбінат» згідно ВН № 
318 

 
161400,00 

 
 

  

ПАТ «Харчопостач» згідно ВН № 0379  200000,00    

ПП «Комптехсервіс» згідно ВН № 1456  17760,00    

Короткострокова позика Приватбанку 180000,00    

ТОВ “Камея” за продукцію згідно ВН № 546  350000,00   

ТОВ “Артек” за продукцію згідно ВН № 547  450000,00   

На поповнення електронного рахунку ПДВ 25000,00    

Списано за банківське обслуговування 21,75    

Разом за день 

Залишок на 31.12 

? ? 

? 
 

Тема. Облік фінансових результатів 

Завдання 1.  Визначити остаточний фінансовий результат, скласти довідку бухгалтерії (журнал 

господарських операцій), яку наведено в додатку 5 та здійснити записи до відомості 3.6. та до 

журналів № 3, 5, 6, 7. 

Тема. Заключний етап облікових робіт: 
Завдання 1. Провести закриття та зустрічну звірку регістрів обліку, головної книги. 
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Завдання 3. З метою контролю правильності записів та достовірності бухгалтерського обліку 

скласти оборотно-сальдову відомість.  

Завдання 4. На підставі рахунків обліку скласти фінансову звітність за грудень 20__ р. в складі 
форми № 1-м «Баланс» та форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» інші податкову 

звітність. (по ПДВ, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ). 
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Додаток А 
НАКАЗ 

 
по _ ТОВ «Смакота»__  

 

від _____03.01.201  р № _2_                                                   м. Рівне 
 

Про структуру та штатний розклад підприємства 
 
З метою вдосконалення організації роботи, спрямованої на здійснення підприємством 

передбачених Статутом, наказую: 

 
1. Затвердити організаційну структуру підприємства (додаток А1).  

 

2. Відповідно до затвердженої організаційної структури підприємства затвердити штатний 
розклад підприємства (Додаток А2). 

 

 
 

Директор  

 

_____________ 

(підпис)  
 

Додаток А1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор:  

________    
_______________________ 

 (підпис)                      (П.І.Б.) 

“___”   _____________  _______р. 
 

 

 
Організаційна структура ТОВ «Смакота» 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Додаток А2 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

штат у кількості _12_ штатних одиниць  

з місячним фондом заробітної плати 
______________________________________ 

 
Директор 

 

Виробничий відділ 

 

Загальногоспо-

дарський відділ 

 

Відділ збуту 

 

Бухгалтерія 

Технік-технолог з 
виробництва 

кондитерських виробів,  

2 чол. 

Пекар-майстер  

Оператор лінії у 
виробництві харчової 

продукції, 3 чол.  

Завідувач складом Менеджер (управитель) 

в оптовій торгівлі  

Менеджер (управитель) 

з логістики 

Головний бухгалтер 
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ПІДСТАВА: 
Наказ №  2  від 03 січня 20__ р. 
 

Директор:  

________    _______________________ 

 (підпис)                      (П.І.Б.) 
“___”   _____________  _______р 

 

Штатний розпис  
ТОВ «Смакота» 

на ___________  201_ року 
 

№ 

з\п 
Назва структурного підрозділу / посади 

К-ть 

оди-
ниць 

Оклад/ 

Тарифна ставка/ 
Розцінка 

Адміністративний відділ 

1 Директор 1 8440,00 

2 Головний бухгалтер 1 6380,00 

3 Завідуючий складом сировини і матеріалів 1 4360,00 

 Разом 4  

Відділ збуту 

1 Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі  1 0,5% 

2 Менеджер (управитель) з логістики 1 4500,00 

 Разом 2  

Відділ виробництва 

1 Технік-технолог з виробництва кондитерських 
виробів  

2 
6500,00 

2 Пекар-майстер  1 6500,00 

3 Оператор лінії у виробництві харчової продукції 3 4500,00 

 Разом 6  

 Усього 12  

 

Директор:  _________________                                            /________________/ 
 

Додаток Б 
НАКАЗ 

по _ ТОВ «Смакота»__  
 

від _____29.11.201__р.______ № _131_                                                     м. Рівне 
3 

Про надання відпустки 
 

Надати щорічну основну відпустку Макарову Сергію Павловичу, менеджеру (управителю) в 

оптовій торгівлі  на 14 календарних днів на період відпустки з 05.12.20__ р. по 18.12.20__ р. за 

період роботи 01.03.20__ р. по 01.03.20__ р.  
 

Підстава: заява працівника від 29.11.20__ р. 
 

Директор  
 

_____________  
(підпис)  
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Додаток В 
НАКАЗ  

по _ТОВ «Смакота»__  
 

від _____03.01.20__р  № _1_                                                                                              м. Рівне 

         (дата і номер наказу)  
 

Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства  
 
На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою 
забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних 

операцій в обліку та складанні фінансової звітності у 20__ році, наказую:  

 
1. Застосовувати при обліку господарських операцій необхідні норми відповідних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), затверджених Міністерством фінансів України на 

виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.  

 

2. На підставі терміна «національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку», наведеного у 
статті 1 вищезазначеного Закону, за відсутності доречно-необхідних норм П(С)БО застосовувати 

належні норми системи міжнародних стандартів обліку та звітності МСБО-МСФО (IAS-IFRS).  

 
3. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покласти на бухгалтерську службу 

підприємства на чолі з головним бухгалтером, згідно затвердженого положення про бухгалтерію 

(Додаток В1).  
 

4. Застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій та з метою забезпечення необхідної деталізації 
обліково-економічної інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням 

вводити додаткову систему субрахунків, для чого затвердити робочий план рахунків 

бухгалтерського обліку (Додаток В2).   
 

5. Бухгалтерський облік ведеться за ручним способом опрацювання облікової інформації, для 

чого застосовувати журнально-ордерну систему обліку: 

Порядковий номер Номер Журналу/Відомості Код рахунку 

1 

Журнал 1 30, 31, 33 

Відомість 1.1 30 

Відомість 1.2 31 

Відомість 1.3 33 

2 Журнал 2 50, 60 

3 

Журнал 3 
16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 

54, 55, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69. 

Відомість 3.1 36 

Відомість 3.2 37 

Відомість 3.3 63 

Відомість 3.4 16, 34, 51, 62 

Відомість 3.5 67 

Відомість 3.6 64 

4 Журнал 4 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35 
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Порядковий номер Номер Журналу/Відомості Код рахунку 

Відомість 4.1 15 

Відомість 4.2 18 

Відомість 4.3 12 

5 
Журнал 5 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 

66, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99  

Відомість 5.1 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 

6 Журнал 6 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 

7 

Журнал 7 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

Відомість 7.1 42 

Відомість 7.2 44 

Відомість 7.3 47 

8 
Відомість позабалансового 

обліку  

 

9 Головна книга   

10 
Реєстр депонованої заробітної 

плати  
 

11 Бухгалтерська довідка   

12 Аркуш-розшифровка   

 

6. Дані регістрів обліку майна підприємства, інших облікових регістрів і додаткових довідок 
відображати в Головній книзі підприємства, що є підставою для складання фінансової звітності.  

7. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей:  

– у бухгалтерії – у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному виразі;  
– на складах – у картках складського обліку в кількісному виразі.  

8. Вести податковий облік відповідно до законодавства України.  

9. Працівникам відділів збуту, виробничого відділу, які оформляють первинні документи, 
дотримуватись порядку їх заповнення відповідно до вимог головного бухгалтера. Перелік 

типових форм первинних документів, що застосовуються підприємством, перелік бланків 

суворої звітності, що використовуються підприємством, перелік не типових форм первинних 
документів, що застосовуються підприємством, перелік посадових осіб, що мають право на 

оприбуткування і відпуск цінностей, перелік посадових осіб, що мають право виписувати і 

підписувати документи на відпуск затвердити окремим наказом. 
10. Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію активів та 

зобов’язань підприємства станом на 1 грудня поточного року. Крім того, проводити 

інвентаризацію у разі зміни матеріально відповідальної особи та при встановленні фактів 
розкрадань. Для проведення інвентаризації створюються тимчасові комісії згідно наказу 

керівника.  
11. Провадити один раз на квартал раптову ревізію каси.  

12. З метою розрахунку фактичної виробничої собівартості готової продукції проводити 

інвентаризацію залишків незавершеного виробництва один раз в місяць станом на останній 
робочий день.  

13. Установити межу суттєвості при складанні фінансової звітності у розмірі 1000 грн.  

14. Для визнання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних 
активів такими, визначення строку корисного використання об’єктів та вибору методу 

нарахування амортизації створити постійно діючу експертну технічну комісію у складі:  

 
Голова комісії:      директор  

Члени комісії:       головний бухгалтер;  

завідувач складу.  
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16. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один 

рік вартістю менше 6000 грн. необоротними малоцінними матеріальними активами.  
17. Застосовувати такі методи нарахування амортизації для;  

– об’єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних 

необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів) – метод амортизації передбачений 
статтею 8, Закону України «Про оподаткування підприємств»;  

– малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100 % їх 

вартості у першому місяці використання таких об’єктів;  
– нематеріальних активів – прямолінійний метод.  

18. Ліквідаційну вартість необоротних активів не встановлювати. 

19. Застосовувати для оцінки запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому вибутті 
метод списання перших за часом надходження (ФІФО) – при відпуску запасів у виробництво та 

реалізації готової продукції. 

20. Суму резерву сумнівних боргів формувати виходячи з платоспроможності окремих 
(конкретних) дебіторів.  

21. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, 

забезпечення гарантійних зобов’язань, інших витрат і платежів не провадити.  
22. Вести бухгалтерський облік витрат з використанням рахунків тільки класу 9 «Витрати 

діяльності» 

23. Застосовувати в основному виробництві простий по передільний метод обліку витрат на 
виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції.  

24. Аналітичний облік виробничих витрат в основному виробництві вести за видами виробів, в 

допоміжному виробництві вести за статтями витрат. 
25. Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, 

послуг), що додаються (додаток В3).  

26. Вважати всі виробничі витрати прямими, загальновиробничі витрати не відображати. 
27. Затвердити перелік і склад адміністративних та витрат на збут, що додаються (додаток В3).  

28. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора і головного бухгалтера 

підприємства відповідно.  
 

 

 
 

Директор  

 

 

 
 

_____________ 

(підпис)  
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Додаток В1 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БУХГАЛТЕРІЮ 

ТОВ «Смакота» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор 

________    ____________________ 

 (підпис)                      (П.І.Б.) 

“___”   _____________  _______р. 

1. Загальні положення 
1.1. Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, права й відповідальність 

бухгалтерії, порядок проведення робіт із підбору та розміщення кадрів, кадрового обліку, 
керування трудовою дисципліною у підрозділі, а також взаємовідносини підрозділу з іншими 

структурними підрозділами підприємства. 

1.2. Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується 
безпосередньо директору підприємства.  

1.3. Бухгалтерія утворюється та ліквідується наказом директора підприємства. 

1.4. Штатна чисельність і структура бухгалтерії визначаються відповідними наказами 
директора підприємства. 

1.5. Бухгалтерія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом 

підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами й стандартами 
документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами. 

1.6. Безпосереднє керівництво роботою бухгалтерії здійснює головний бухгалтер, на посаду 

якого наказом директора призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму 
підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та стаж 

бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 

років, спеціаліста — не менше 3 років. 
1.7. На період відсутності головного бухгалтера (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його 

обов'язки  покладаються  на бухгалтера (чи особу, яка визначається відповідним чином), який 

набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання обов'язків, визначених цим  
положенням, посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими 

нормативними документами. 

1.8. Зміни й доповнення до цього положення узгоджуються з головним бухгалтером, а також 
із керівниками тих підрозділів (відділів), із якими взаємодіє бухгалтерія, і вносяться в положення 

на підставі наказу директора підприємства. 

2. Завдання 
Основними завданнями бухгалтерії є: 

2.1. Організація ведення обліку фінансово-господарської діяльності підприємства. 

2.2. Контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей,  правильними та економними 
витратами коштів і матеріальних цінностей. 

3. Структура 

3.1. Структуру підрозділу затверджує директор підприємства за поданням головного 
бухгалтера. 

3.2. Структура бухгалтерії узгоджується з заступником директора по кадрам. 

3.3. Бухгалтерія товариства має таку структуру: 
— головний бухгалтер; 

— бухгалтер 1 категорії. 

3.4. Положення про внутрішні підрозділи затверджуються директором підприємства, а 

розподіл обов'язків між співробітниками підрозділів здійснюється головним бухгалтером, що 
оформлюється посадовими інструкціями, що додаються. 
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4. Функції 
У процесі здійснення діяльності бухгалтерія виконує наступні функції: 

4.1. Визначення, формулювання, планування, здійснення й координація організації 
бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової  діяльності підприємства, здійснення контролю 

за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

4.2. Раціональна організація ведення обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на 
основі автоматизації облікових робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і 

контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання дисципліни. 

4.3. Складання балансу та інших форм звітності підприємства. 
4.4. Організація та контроль за складанням розрахунків щодо використання прибутків, витрат 

на виробництво, платежів до бюджету, своєчасністю й правильністю складання звітності.  

4.5. Контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, 
розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових 

окладів, за проведенням інвентаризацій активів, розрахунків, капіталу, доходів та витрат. 

4.6. Контроль за правильністю відображення в результатів інвентаризацій (нестачі, надлишки, 
пересортиці), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків. 

4.7. Регулювання розходження фактичної наявності матеріальних  цінностей з даними 

бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризацій. 
4.8. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними 

бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів,  

усунення непродуктивних витрат. 
4.9. Заходи щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних 

цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства. 

4.10. Участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контроль за 
поданням в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи. 

4.11. Робота, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і 

касової дисципліни, кошторисів витрат, додержання законності списання з бухгалтерських 
балансів дебіторської заборгованості, недостач та інших втрат, контроль за зберіганням 

бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву. 

4.12. Участь у роботі з удосконалення й розширення сфери дії внутрішньогосподарського 
розрахунку, в розробленні раціональної планової та облікової документації, в організації 

впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт. 

4.13. Забезпечення на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів 
своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим 

порядком відповідним органам. 

4.46. Надання методичної допомоги працівникам підрозділів підприємства з питань 
бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу. 

 
5. Права 

5.1. Бухгалтерія має право: 

5.1.1. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів (планів, звітів, 

довідок тощо), необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію бухгалтерії. 
5.1.2. Підписувати бухгалтерські звіти і баланси підприємства, статистичні звіти про 

виконання планів за найважливішими показниками виробничо-господарської діяльності 

підприємства, документи, що служать підставою для прийому і видачі грошей, матеріальних і 
інших цінностей, а також змінюють кредитні і розрахункові зобов'язання підприємства. 

5.1.3. Розглядати  і  візувати договори й угоди, укладені підприємством, накази про 

встановлення і зміну умов оплати праці і преміювання, про прийом, звільнення і переміщення 
матеріально відповідальних осіб на підприємстві, про списання цінностей. 

5.1.4. Не приймати до виконання й оформлення документи за операціями, що порушують 

чинне законодавство України  і встановлений порядок прийому, оприбуткування, зберігання й 
витрати коштів, устаткування, матеріальних і інших цінностей. 
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5.1.5. Представляти керівництву підприємства пропозиції про накладення стягнень на осіб, 

що допустили недоброякісне оформлення і складання документів, несвоєчасну передачу їх для 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку і звітності, а також допустили недостовірність 
даних в документах. 

5.1.6. Здійснювати зв'язок з іншими організаціями з питань, що входять до компетенції 

бухгалтерії. 
5.2. Конкретні права та обов’язки головного бухгалтера та працівників підрозділу 

встановлюються відповідними посадовими інструкціями. 

 
6. Відповідальність 

6.1. Бухгалтерія несе колективну відповідальність за:  

- якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на підрозділ, а також за 
повну реалізацію прав, наданих підрозділу; 

- дотримання вимог нормативних правових документів із праці; 

- правильність, повноту і якість проведення заходів щодо реалізації політики підприємства в 
галузі господарсько-фінансової діяльності; 

6.2. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за: 

- дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва підрозділом; 
- своєчасне виконання наказів керівництва; 

6.3. Персональна відповідальність інших працівників підрозділу встановлюється 

відповідними посадовими інструкціями. 
 

 

УЗГОДЖЕНО:                                                     

Директор                                                                                                                                                   

/_____________/ 

“__”____________20__р. 
 
 
 
З Положенням ознайомлений: 
  
Головний бухгалтер   
/_____________/ 
“___”________20__р. 
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Додаток В2 

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій ТОВ «Смакота»  

Код Найменування 
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Клас 1. Необоротні активи 
10 Основні засоби       А 

100 Інвестиційна нерухомість       А 

101 Земельні ділянки       А 

102 Капітальні витрати на поліпшення  земель       А 

103 Будинки та споруди       А 

104 Машини та обладнання       А 

105 Транспортні засоби       А 

106 Інструменти, прилади та інвентар       А 

109 Інші основні засоби       А 

11 Інші необоротні матеріальні активи   +   А 

111 Бібліотечні фонди   +   А 

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи   +   А 

113 Тимчасові (нетитульні) споруди   +   А 

117 Інші необоротні матеріальні активи   +   А 

12 Нематеріальні активи   +   А 

121 Права користування природними ресурсами   +   А 

122 Права користування майном   +   А 

127 Інші нематеріальні активи   +   А 

13 Знос (амортизацiя) необоротних активів       П 

131 Знос основних засобів       П 

132 Знос інших необоротних матеріальних активів       П 

133 Накопичена амортизацiя нематеріальних активів       П 

134 

Накопичена амортизація довгострокових біологічних 

активів        П 

14 Довгострокові фінансові інвестиції       А 

141 
Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку 
участі в капіталі       А 

142 Інші інвестиції пов’язаним сторонам       А 

143 Інвестиції непов’язаним сторонам       А 

15 Капітальні інвестиції       А 

151 Капітальне будівництво       А 

152 Придбання (виготовлення) основних засобів       А 

153 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів       А 

154 Придбання (створення) нематеріальних активів       А 

155 
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів        А 

17 Відстрочені податкові активи       А 

18 

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи        А 
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181 

Заборгованість за майно, що передано у фінансову 

оренду        А 

182 Довгострокові векселі одержані        А 

183 Інша дебіторська заборгованість       А 

184 Інші необоротні активи   +   А 

19 Гудвіл при придбаннi   +   АП 

191 Гудвіл   +   А 

192 Негативний гудвіл   +   П 

193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)   +   АП 

Клас 2. Запаси 
20 Виробничі запаси   +   А 

201 Сировина й матеріали   +   А 

202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби   +   А 

203 Паливо   +   А 

204 Тара й тарні матеріали   +   А 

205 Будівельні матеріали   +   А 

206 Матеріали, передані в переробку   +   А 

207 Запасні частини   +   А 

208 Матеріали сільськогосподарського призначення   +   А 

209 Інші матеріали   +   А 

21 Поточні біологічні активи   +   А 

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети   +   А 

23 Виробництво       А 

24 Брак у виробництві   +   А 

25 Напівфабрикати   +   А 

26 Готова продукція   +   А 

27 Продукція сільськогосподарського виробництва   +   А 

28 Товари       А 

281 Товари на складі   +   А 

282 Товари  в торгівлі   +   А 

283 Товари на комісії   +   А 

284 Тара під товарами   +   А 

285 Торгова націнка       П 

286 Необоротні активи, призначені для продажу       А 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи  
30 Каса       А 

301 Каса в національній валюті       А 

302 Каса в іноземній валюті +     А 

31 Рахунки в банках       А 

311 Поточні рахунки в національній валюті       А 

312 Поточні рахунки в іноземній валюті +     А 

313 Інші рахунки в банку в національній валюті       А 

314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті +     А 

33 Інші кошти       А 

331 Грошові документи в національній валюті       А 

332 Грошові документи в іноземній валюті +     А 

333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті       А 

334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті +     А 

34 Короткострокові векселі одержані       А 
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35 Поточні фінансові інвестиції       А 

351 Еквіваленти грошових коштів       А 

3511 Еквіваленти грошових коштів (у національній валюті)       А 

3512 Еквіваленти грошових коштів (в іноземній валюті) +     А 

352 Інші поточні фінансові інвестиції       А 

36 Розрахунки з покупцями та замовниками       А 

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями       А 

362 Розрахунки з іноземними покупцями +     А 

363 Розрахунки з учасниками ПФГ       А 

37 Розрахунки з різними дебіторами       А 

371 Розрахунки за виданими авансами       А 

372 Розрахунки з підзвітними особами       А 

373 Розрахунки за нарахованими доходами       А 

374 Розрахунки за претензіями       А 

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків       А 

377 Розрахунки з іншими дебіторами       А 

38 Резерв сумнівних боргів       П 

39 Витрати майбутніх періодів       А 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань  
40 Статутний капітал       П 

41 Пайовий капітал       П 

42 Додатковий капітал       П 

421 Емісійний дохід       П 

422 Інший  вкладений капітал       П 

423 Дооцінка  активів       П 

424 Безоплатно одержані необоротні активи       П 

425 Інший додатковий капітал       П 

43 Резервний капітал       П 

44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)       АП 

441 Прибуток нерозподілений       П 

442 Непокриті збитки       А 

443 Прибуток, використаний у звітному періоді       А 

45 Вилучений капітал       А 

451 Вилучені акції       А 

452 Вилучені вклади й паї       А 

453 Інший вилучений капітал       А 

46 Неоплачений капітал       А 

47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів       П 

471 Забезпечення виплат відпусток       П 

472 Додаткове пенсійне забезпечення       П 

473 Забезпечення гарантійних зобов’язань       П 

474 Забезпечення інших витрат і платежів       П 

475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)       П 

48 Цільове фінансування і цільові надходження       П 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання  
50 Довгострокові позики       П 

51 Довгострокові векселі видані       П 

52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями       П 

53 Довгострокові зобов’язання з оренди       П 
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54 Відстрочені податкові зобов’язання       П 

55 Інші довгострокові зобов’язання       П 

Клас 6. Поточні зобов'язання  
60 Короткострокові позики       П 

601 Короткострокові кредити банків у національній валюті       П 

602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті +     П 

603 

Відстрочені короткострокові кредити банків у 

національній валюті       П 

604 

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній 

валюті +     П 

605 Прострочені позики в національній валюті       П 

606 Прострочені позики в іноземній валюті +     П 

61 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями       П 

62 Короткострокові векселі видані       П 

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками       П 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками       П 

632 Розрахунки з іноземними постачальниками +     П 

64 Розрахунки за податками й платежами       П 

641 Розрахунки за податками       П 

642 Розрахунки за обов’язковими платежами       П 

643 Податкові зобов’язання       П 

644 Податковий кредит       П 

65 Розрахунки за страхуванням       П 

651 За пенсійним забезпеченням       П 

652 За соціальним страхуванням       П 

653 За страхуванням на випадок безробіття       П 

654 За індивідуальним страхуванням       П 

656 За страхуванням від нещасних випадків       П 

66 Розрахунки з оплати праці       П 

661 Розрахунки за заробітною платою       П 

662 Розрахунки з депонентами       П 

663 Розрахунки за іншими виплатами       П 

67 Розрахунки з учасниками       П 

671 Розрахунки за нарахованими дивідендами       П 

672 Розрахунки за іншими виплатами       П 

68 Розрахунки за різними операціями       П 

681 Розрахунки за авансами одержаними       П 

682 Внутрішні розрахунки       П 

683 Внутрішньогосподарські розрахунки       П 

684 Розрахунки за нарахованими відсотками       П 

685 Розрахунки з іншими кредиторами       П 

69 Доходи майбутніх періодів       П 

Клас 7. Доходи і результати діяльності  
70 Доходи від реалізації       П 

701 Дохід від реалізації готової продукції       П 

702 Дохід від реалізації товарів       П 

703 Дохід від реалізації робіт і послуг       П 

704 Вирахування з доходу       А 
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71 Інший операційний дохід       П 

710 

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості 

активів, які обліковуються за справедливою вартістю       П 

711 Дохід від реалізації іноземної валюти       П 

712 Дохід від реалізації інших оборотних активів       П 

713 Дохід від операційної оренди активів       П 

714 Дохід від операційної курсової різниці       П 

715 Одержані штрафи, пені, неустойки       П 

716 Відшкодування раніше списаних активів       П 

717 Дохід від списання кредиторської заборгованості       П 

718 Дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних активiв       П 

719 Інші доходи від операційної діяльності       П 

72 Дохід від участі в капіталі       П 

721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства       П 

722 Дохід від спільної діяльності       П 

723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства       П 

73 Інші фінансові доходи       П 

731 Дивіденди одержані       П 

732 Відсотки одержані       П 

733 Інші доходи від фінансових операцій       П 

74 Інші доходи       П 

741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій       П 

742 Дохід від відновлення корисності активів        П 

743 Дохід від реалізації майнових комплексів       П 

744 Дохід від неопераційної курсової різниці       П 

745 Дохід від безоплатно одержаних активів       П 

746 Інші доходи від звичайної діяльності       П 

75 Надзвичайні доходи       П 

751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій       П 

752 Інші надзвичайні доходи       П 

76 Страхові платежі       П 

79 Фінансові результати       АП 

791 Результат операційної діяльності       АП 

792 Результат фінансових операцій       АП 

793 Результат іншої звичайної діяльності       АП 

794 Результат надзвичайних подій       АП 

Клас 9. Витрати діяльності  
90 Собівартість реалізації       А 

901 Собівартість реалізованої  готової продукції       А 

902 Собівартість реалізованих товарів       А 

903 Собівартість реалізованих робіт і послуг       А 

904 Страховi виплати       А 

91 Загальновиробничі витрати       А 

92 Адміністративні витрати       А 

93 Витрати на збут       А 

94 Інші витрати операційної діяльності       А 

940 

Витрати від первісного визнання та від змін вартості 

активів, які обліковуються за первісною вартістю       А 

941 Витрати на дослідження і розробки       А 
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942 Собівартість реалізованої іноземної валюти       А 

943 Собівартість реалізованих виробничих запасів       А 

944 Сумнівні та безнадійні борги       А 

945 Втрати від операційної курсової різниці       А 

946 Втрати від знецінення запасів       А 

947 Нестачі і втрати від псування цінностей       А 

948 Визнані штрафи, пені, неустойки       А 

949 Інші витрати операційної діяльності       А 

95 Фінансові витрати       А 

951 Відсотки за кредит       А 

952 Інші фінансові витрати       А 

96 Втрати від участі в капіталі       А 

961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства       А 

962 Втрати від спільної діяльності       А 

963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства       А 

97 Інші витрати       А 

971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій       А 

972 Собівартість реалізованих необоротних активів       А 

973 Собівартість реалізованих майнових комплексів       А 

974 Втрати від неопераційних курсових різниць       А 

975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій       А 

976 Списання необоротних активів       А 

977 Інші витрати звичайної діяльності       А 

98 Податок на прибуток       А 

981 Податок на прибуток від звичайної діяльності       А 

982 Податок на прибуток від надзвичайних подій       А 

99 Надзвичайні витрати       А 

991 Втрати від стихійного лиха       А 

992 Втрати від техногенних катастроф і аварій       А 

993 Інші надзвичайні витрати       А 

Клас 0. Позабалансові рахунки  

01 Орендовані необоротні активи   + + А 

02 Активи на відповідальному зберіганні   + + А 

021 Устаткування, прийняте для монтажу   + + А 

022 Матеріали, прийняті для переробки   + + А 

023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні   + + А 

024 Товари, прийняті на комісію   + + А 

025 Майно в довірчому управлінні   + + А 

03 Контрактні зобов`язання     + П 

04 Непередбачені активи й зобов‘язання     + АП 

041 Непередбачені активи     + А 

042 Непередбачені  зобов’язання     + П 

05 Гарантії та забезпечення надані     + А 

06 Гарантії за забезпечення отримані     + А 

07 Списані активи     + А 

071 Списана дебіторська заборгованість     + А 

072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей     + А 

08 Бланки суворого обліку   + + АП 

09 Амортизаційні відрахування     + АП 
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Додаток В3 

  
Статті калькуляції собівартості готової продукції  

 

1. Основна сировина і матеріали; 

2. Основна та додаткова заробітна плата; 
3. Відрахування на соціальні заходи; 

4. Інші прямі витрати; 

5. Загальновиробничі витрати. 

 
Статті адміністративних витрат 

 
1. Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого 

загальногосподарського персоналу;  

2. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 
загальногосподарського використання;  

3. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона, зв’язок;  

4. Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);  
5. Амортизація необоротних активів загальногосподарського використання;  

6. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів 

та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);  
7. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

8. Інші витрати загальногосподарського призначення.  

 
Статті витрати на збут 

 
1. Витрати пакувальних матеріалів готової продукції;  
2. Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам 

підрозділів, що забезпечують збут, відрядження працівників, зайнятих збутом;  

3. Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);  
4. Витрати на утримання необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, 

послуг;  

5. Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової;  
6. Інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.  
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Додаток 5 

Довідка бухгалтера (Журнал-господарський операцій)  

№ ___від  ________ 20__ р. 

 

за обліковим напрямком: __________________________________________ 

ТОВ «Смакота» за грудень 20__р. 

 

№ 

з\п 

Назва  документу  і  зміст  

господарської  операції 

Кореспонденція 

рахунків 
Сума 

Дебет Кредит 
Частк

ова 

Загаль

на 

      

      
 

 
Додаток 6 

 

Додаткові дані для складання податкової звітності по податку на прибуток, 

наростаючим підсумком за січень-листопад 201_ року. 

Рахунок 

обліку 
Назва Сума 

701 Дохід від реалізації готової продукції 11745500,00 

901 Собівартість реалізованої продукції 8813600,00 

92 Адміністративні витрати 667850,00 

93 Збутові витрати 314640,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54

Додаток 7 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ  

СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  
 

1. Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник. – 7-е вид., 

перероб. і доп.] /  Під заг. ред. професора Ф. Ф. Бутинця.  – Житомир : 

ПП «Рута», 2006. – 832 с. 

2. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства : навч. посіб. / 

Ю. А. Верига. – К. : ЦУЛ, 2015. – 315 с. 
3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації 

бухгалтерського обліку та аудиту: [навч. посіб.] / С.В. Івахненков.– К.: 

Знання-Прес, 2003.- 349 с. 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України 30 

листопада 1999 року №291 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99/page. 

5. Левицька С.О. Облік і звітність в оподаткуванні: Підручник 

/ С.О. Левицька, С.В. Свірко, О.О. Осадча. –  НУВГП, 2013. – 298 с. 

6. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого 

документа про облікову політику підприємства, затв. наказом 

Мінагрополітики №921 від 17.12.2007. 

7. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку, затв. наказом Мінфіну України від 29 грудня 

2000 р. N 356 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності”: наказ Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року №73 // //  [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: 

http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/npsbu1/ 

9. Податковий Кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

10. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку від 24 травня 1995 року №88 : наказ 

Міністерства фінансів України / [Електронний ресурс] // Режим 

доступу : http://www.minfin.gov.ua. 
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11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : 

Закон України від 16 липня 1999 року №996-ХІV / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua. 

12. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на 

доходи фізичних осіб: наказ ДПА України від 31 січня 2011 року №58 

/ [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua. 

13. Про електронні документи та електронний документообіг: 

Закон України №851-IV від 22.05.2003 р. зі змінами та доповненнями. 

//  [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://search.ligazakon.ua. 

14. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування : Закон України від 08 липня 2010 

року №2464-VІ / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

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

15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, 

оподаткування і звітність: Підручник / Н.М. Ткаченко – 6-те вид. 

допов. і перероб. – К. : Алерта, 2013. – 982 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


