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3  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ», «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1, 2»  Мета курсової роботи для студентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – закріплення теоретич-них знань, отриманих під час вивчення дисциплін «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Фінансовий облік 1, 2» і набуття навичок практичної роботи. Завдання курсової роботи з фінансового обліку полягає у наступ-ному: 
• систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час ви-вчення курсів “Фінансовий облік І” і “Фінансовий облік ІІ” або «Фі-нансовий облік 1, 2» (для студентів скороченої форми навчання); 
• перевірити вміння застосувати ці знання для оцінки постанов-ки обліку на конкретному підприємстві, установі, організації і розроб-ки пропозицій щодо її вдосконалення;  
• розвинути навички самостійної роботи і використання отри-маних знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі. Результатами виконання студентами курсової роботи відповідно до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальнос-ті 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають стати: усвідомлення сутності об’єктів обліку та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; володіння методичним інструментарієм обліку господарської дія-льності підприємств; розуміння особливостей здійснення обліку та оподаткування діяль-ності підприємств, установ та організацій;  застосовування спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку та оподаткування; знання місця і значення облікової, податкової та статистичної сис-тем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і еко-логічної відповідальності підприємств, установ, організацій. 

       

      



4  2.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІН «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ»,  «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1, 2»  Вибір теми курсової роботи здійснюється студентами з тематики, рекомендованої кафедрою обліку та аудиту. Студент може виконати курсову роботу на замовлення підприємства або запропонувати тему сам та погодити її з керівником курсової роботи. При цьому слід на-магатись, щоб обрана тема була узгоджена з темою науково-дослідної роботи. Наступний етап – підбір літератури. В першу чергу вивчаються нормативні документи що стосуються обраної теми. Потім досліджу-ються монографії та статті, присвячені вирішенню окремих проблем-них питань, а також висвітленню зарубіжного досвіду за темою курсо-вої роботи. Відповідальним етапом курсового проектування є розробка плану курсової роботи. План повинен повністю відповідати темі і розкрива-ти її особливості, бути логічним і методично правильним. У плані пе-редбачаються вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури і додатки. Збір практичного матеріалу з теми курсової роботи здійснюється під час практики з бухгалтерського обліку. Перед виїздом слід зазда-легідь визначитись, яка саме інформація з бази практики необхідна для розкриття кожного пункту розробленого плану курсової роботи. Разом з керівником курсової роботи формуються індивідуальні за-вдання, таблиці для збору даних. Під час написання курсової роботи слід дотримуватись ряд обов’язкових вимог. У першому розділі наводиться організаційно – правова характерис-тика підприємства відповідно до статуту та засновницьких докумен-тів, дозволів на здійснення певних видів діяльності. Визначається вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності (форма організації обліку, облікова політика, форма обліку та спосіб обробки інформації). За наказом про облікову політику слід описати: організаційну форму бухгалтерського обліку (ведення обліку під-розділом, штатним працівником або інші варіанти); 

       

      



5  основні положення, процедури, методи, які застосовує підприємст-во, організація, установа в бухгалтерському обліку та фінансовій звіт-ності; спосіб обробки інформації та форма обліку, які застосовується на базі практики (комп’ютеризована або ручна).  При цьому потрібно звернути увагу на чинні вимог до наказів з об-лікової політики, визначені Міністерством фінансів України для підп-риємств та суб’єктів державного сектору. Студент надає характеристику комп’ютерної програми, що викори-стовується підприємством для ведення обліку, вказує назву програми, господарські операції, які вона дозволяє автоматизувати, та об’єкти, що в ній використовуються. Об’єктами програмного продукту мо-жуть бути: довідники; документи; операції; стандартні звіти; звітність. Довідники призначені для зберігання списку однотипної інформа-ції, наприклад, даних про власну організацію, матеріальні цінності, працівників, постачальників і покупців, податки тощо. Документи призначені для відображення в програмі фактів госпо-дарської діяльності, наприклад отримання коштів на рахунок в банку від покупця, отримання запасів від постачальника, видачі готівки під звіт тощо. Документи в програмі за змістом та призначенням відпові-дають документам первинного обліку. Документи реєструються і збе-рігаються у відповідних розділах – журналах документів. Операції - записи про господарські операції на рахунках бухгал-терського обліку. Операції в програмі зберігаються в журналі опера-цій. Дані, що містяться в документах, є основою для створення опера-цій (додаток В). Звітність – документи, що формуються на етапі підсумкового об-ліку і в яких узагальнюються данні стандартних звітів (облікових ре-єстрів). До складу звітності в програмі входять фінансова, податкова та статистична звітність. В курсовій роботі буде розглядатися лише фінансова звітність. У додатках 3, 4 наведено склад об’єктів програмного продукту з бухгалтерського обліку підприємства та бюджетної установи. Дані на-ведені у розрізі об’єктів бухгалтерського обліку (активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат) У додатках до курсової роботи слід навести робочий план рахунків (табл. 1).   

       

      



6  Таблиця 1 Робочий план рахунків (назва підприємства, установи) Синтетичні рахунки Субрахунки Код Назва Код Назва У другому розділі зазначається економічна характеристика об’єкту обліку, наводяться визначення об’єкту обліку відповідно до чинних нормативних документів – положень (стандартів) бухгалтерського об-ліку.  У розділі наводяться вимоги до визнання, підходи до класифікації та оцінки відповідних статей з обраної теми у обліку та фінансовій звітності (табл. 2). Класифікацію об’єкту обліку доцільно відобразити у вигляді схеми, а оцінку статей узагальнити у вигляді таблиці, в якій порівнюються різні види оцінок у обліку та звітах.  Таблиця 2 Вимоги до оцінки в обліку та звітності Вид (клас, група)об’єкта обліку Оцінка в обліку в звітності 1 2 3  Далі описується порядок відображення господарських операцій з об’єктом обліку у первинних документах та облікових регістрах (табл. 3). Слід оцінити дотримання вимог до оформлення первинних доку-ментів на підприємстві, на прикладі якого виконується курсова робо-та. Перелік первинних документів наведений у додатку 1  Таблиця 3 Перелік форм первинної облікової документації (назва підприємства) Зміст господарської операції (призначен-ня документа) Назва до-кумента Код Організаційно розпорядчі документи, які є підста-вою для оформлення до-кумента 1 2 3 4  

       

      



7  Описується організація аналітичного та синтетичного обліку об’єктів обліку. В окремій таблиці показується взаємозв’язок реєстрів аналітичного і синтетичного обліку (табл. 4).   Таблиця 4 Регістри аналітичного та синтетичного обліку Зміст господарської операції Назва регістру синте-тичного обліку Назва регістрів аналі-тичного обліку 1 2 3 Облік касових опе-рацій Відомість №1 Журнал - ордер №1 Касовий звіт Касова книга  Оцінюється відповідність призначення і порядку ведення рахунків бухгалтерського обліку обраного об’єкта чинним нормативним доку-ментам. Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій даного підприємства узагальнюється та аналізується на відповідність економічному змісту цих операцій (табл. 5).  Таблиця 5 Облік господарських операцій  Зміст господарської операції Кореспонденція рахун-ків дебет кредит 1 2 3  Слід вказати, чи відповідають регістри аналітичного і синтетичного обліку своєму призначенню, дозволяють оперативно і без помилок узагальнити інформацію, отриману з первинних документів. У проти-лежному випадку необхідно надати пропозиції щодо їх удосконален-ня. Аналогічний висновок повинен бути підготовлений і щодо корес-понденції рахунків бухгалтерського обліку.  Облік розрахунків з бюджетом та цільовими державними фондами показати у табл. 6.    

       

      



8  Таблиця 6 Облік розрахунків по податках, зборах, платежах 
Вид по- датку, платежу,

 Об’єкт оподат- кування Джерело
 нараху- вання Ставка  Строки сплати Форма звітності
 Строки подання Місце подання  У третьому розділі курсової роботи вивчається порядок форму-вання відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку. Організація фінансової звітності розкривається відповідно до НПСБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Студентам про-понується скласти таблиці на прикладі даних конкретного підприємс-тва (табл. 7).  Таблиця 7 Техніка заповнення показників фінансової звітності за даними обліку Стаття звіту Код ря-дка Підстава для заповнення (дані обліку) 1 2 3     В четвертому розділі студентом виконується індивідуальне за-вдання, яке передбачає: 

• складання на підставі головної книги підприємства за місяць (квартал) Журналу господарських операцій за даний період або 
• складання на підставі даних головної книги про окремі рахунки за місяць Журналу господарських операцій (стосується підприємств, на яких проходять виробничу практику декілька студентів). Викладач вказує кожному студенту обсяг індивідуального завдання перед напи-санням курсової роботи.  Висновки до курсової роботи повинні бути узгоджені з поставле-ними у вступі завданнями. У висновках визначаються основні поло-ження організації методики і техніки бухгалтерського обліку та фінан-сової звітності відповідно до наведених у методичних вказівках реко-мендацій. 

       

      



9   У списку літератури вказуються використані нормативні докумен-ти, методичні рекомендації, підручники, посібники, статті.  У додатках до курсової роботи наводяться установчі, організацій-но-розпорядчі документи, первинні документи, облікові регістри, фі-нансова звітність підприємства, організації, установи.   3. ТЕМИ ТА ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ  ТЕМА. 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КРІМ БЮДЖЕТНИХ ТА КРЕДИТНИХ УСТАНОВ) НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА                                                                 ВСТУП  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ  Описати підприємство, види діяльності, кількість працівників, об-сяги діяльності за три роки, систему оподаткування (загальна чи спрощена), документи на здійснення діяльності (ліцензії, патенти).  Навести організаційну структуру підприємства; структуру бух-галтерії та розподіл обов’язків у бухгалтерії.  Розкрити облікову політику (за наказом підприємства). Вказати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, графік документообороту, призначення первинних документів. Описати форму обліку, яку застосовує підприємство. Вказати, повна чи скорочена фінансова звітність підприємства.  2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПЕРВИННОГО, АНАЛІТИЧНОГО ТА СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ  2.1. Облік активів 

       

      



10   2.1.1. Облік необоротних активів 2.1.2. Облік оборотних активів  2.2. Облік зобов’язань 2.2.1. Облік довгострокових зобов’язань і забезпечень 2.2.2. Облік поточних зобов’язань і забезпечень  2.3. Облік власного капіталу  2.4. Облік доходів і витрат 2.4.1. Облік доходів і витрат операційної діяльності 2.4.2. Облік доходів і витрат фінансової діяльності 2.4.3. Облік доходів і витрат іншої діяльності  У кожному розділі розкрити сутність об’єкту обліку, класифіка-цію і його оцінку в обліку та фінансовій звітності. Навести первинні документи, регістри аналітичного і синтетич-ного обліку. Вказати кореспонденцію рахунків господарських опера-цій.  3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ  Навести склад, вимоги до заповнення фінансових звітів підприєм-ства.  4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  Скласти журнал господарських операцій підприємства за обраний період його діяльності.  ВИСНОВКИ  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   ДОДАТКИ  

       

      



11  Статут чи положення Довідка зі статистики про види діяльності Наказ про облікову політику Наказ про інвентаризацію Положення про бухгалтерію Посадові інструкції бухгалтерів Робочий план рахунків Кошторис, калькуляція Господарські договори Первинні документи за місяць Облікові регістри (журнали, відомості) Оборотна відомість та головна книга за місяць  Фінансова звітність за рік та квартал.   ТЕМА. 2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БЮДЖЕТОЇ УСТАНОВИ) НА ПРИКЛАДІ                                                                  ВСТУП  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ  Описати установу, види діяльності, кількість працівників, обсяги діяльності за три роки, систему оподаткування, документи на здійс-нення діяльності (ліцензії, патенти).  Навести організаційну структуру установи; структуру бухгалте-рії та розподіл обов’язків у бухгалтерії.  Розкрити облікову політику (за наказом).  Вказати вимоги до первинного обліку, організацію документообігу, графік документообороту, призначення первинних документів. Описати форму обліку, яку застосовує підприємство. Вказати фінансову та бюджетну звітність установи.  

       

      



12  2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПЕРВИННОГО, АНАЛІТИЧНОГО ТА СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ  2.1. Облік активів  2.1.1. Облік фінансових активів 2.1.2. Облік нефінансових активів  2.2. Облік зобов’язань 2.2.1. Облік довгострокових зобов’язань 2.2.2. Облік поточних зобов’язань  2.3. Облік власного капіталу та фінансових результатів  2.4. Облік доходів і витрат 2.4.1. Облік доходів і витрат від обмінних операцій 2.4.2. Облік доходів і витрат від необмінних операцій  У кожному розділі розкрити сутність об’єкту обліку, класифіка-цію і його оцінку в обліку та фінансовій звітності. Навести первинні документи, регістри аналітичного і синтетич-ного обліку. Вказати кореспонденцію рахунків господарських опера-цій.  2. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ  Навести склад, вимоги до заповнення фінансових звітів підприєм-ства.  4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  Скласти журнал господарських операцій підприємства за обраний період його діяльності.  ВИСНОВКИ  

       

      



13  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  ДОДАТКИ  Положення Довідка зі статистики про види діяльності Наказ про облікову політику Наказ про інвентаризацію Положення про бухгалтерію Посадові інструкції бухгалтерів Робочий план рахунків Господарські договори Первинні документи за місяць Облікові регістри за місяць Оборотна відомість та головна книга за місяць Фінансова звітність за рік та квартал.  4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  Курсова робота виконується українською мовою на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм). Текст розташовується на сторінці із дотриманням полів : ліве - 30мм; праве - 10мм; верхнє - 20мм, нижнє - 20мм. Писати текст допу-скається лише чорним, синім або фіолетовим чорнилом чи кульковою ручкою названих кольорів. У тексті допускається лише загальноприй-няті скорочення. Курсова робота складається з титульної сторінки, завдання, змісту, текстової частини, списку використаної літератури. Завдання на курсову роботу розробляється студентом разом з кері-вником. Зміст курсової роботи - це послідовний перелік заголовків всіх роз-ділів, пунктів текстової частини, списку використаної літератури, назв і номерів додатків з відміткою сторінки, на якій вони розташовані. За-гальний обсяг текстової частини - 30-40 сторінок. Рубрикація частин тексту здійснюється лише арабськими цифрами за таким правилом: номер розділу складається з арабських цифр із крапкою у кінці; номер підрозділу складається з номера розділу і власного номера, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу теж ставлять крапку. 

       

      



14  Заголовок розділу позначається з великої літери. Номер розділу, пі-сля чого міститься заголовок, пишеться з абзацу. Відстань між заголо-вками і наступним текстом - 2 міжрядкових інтервали. У кінці назви заголовку крапка не ставиться. Підкреслення, перенос слів у заголов-ках не допускається. Нумерація сторінок тексту наскрізна: перша сторінка - титульна, друга - завдання, третя - зміст і т.д. і  номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку з  крапкою на кінці. Титульна сторінка і завдання не нумеруються. Ілюстрації (таблиці, схеми, графіки), які розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації  сторінок. Ілюстрації (крім таблиць) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу, за виключенням тих, що наво-дяться у додатках. Номер ілюстрації (крім таблиць) складається з но-мера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Потім розташовується назва ілюстрації. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами (крім роз-ташованих у додатках) в  межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком робиться напис «Таблиця» і вказується її номер. Номер таблиці складається з номера розділу і її власного, роз-ділених крапкою. Кожна таблиця повинна мати заголовок. Заголовок і слово «Таблиця» починається з великої літери. Заголовок  не підкрес-люється. Таблиця розташовується після першої згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було прочитати без повороту курсової ро-боти або з поворотом за годинниковою стрілкою. Посилання у тексті на джерело можуть наводитись у вигляді вказа-ного порядкового номера, за списком використаної літератури, виді-леного квадратними дужками. Список літератури розташовується після висновків. Як правило, дотримуються наступної послідовності: закони України, декрети, пос-танови Верховної Ради України, Укази Президента, постанови, поло-ження, інструкції міністерств і відомств України. Усі нормативні до-кументи записуються у хронологічній послідовності. Інші літературні джерела розташовуються за алфавітом (підручни-ки, посібники, монографії, журнали і газетні статті). Додатки оформляються як продовження курсової роботи на насту-пних її сторінках у порядку згадки про них у тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки з відміткою у правому верхньому кутку 

       

      



15  слова «Додаток» і заголовку. Додатки нумеруються послідовно араб-ськими цифрами.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  Для теми курсової роботи на прикладі  суб’єктів господарювання, крім бюджетних і кредитних установ  Базова література 1. Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. Фінансовий облік. Частина 1 : Навч. посібник. / Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. — К.: Видавни-чий дім «Кондор», 2017. – 274 c. 2. Позняковська Н.М., Головачова Ю.В. Фінансовий облік ІІ: Інтера-ктивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2008. – 244 с.  Додаткова література 3. Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік 2. На-вч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2016. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fin-lib.com/finansovo-ekonomicheskie-distsipliny/buhgalterskij-uchet/finansovyj-uchet/finansovii-oblik-2/index.html 4. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-ність”/[Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/996-14 5. Закон України “Про електронні документи й електронний докумен-тообіг” від 22.05.2003 р. № 851-IV/[Електронний ресурс]  // Режим до-ступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T030851.html 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Зага-льні вимоги до фінансової звітності» Затв. Міністерством фінансів України від 7.02.2013 р. № 73 / [Електронний ресурс] //Режим досту-пу: www.mimfin. gov.ua 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 24 квітня 2000 року №92 / [Електронний ресурс] //Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні ак-тиви» : наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 

       

      



16  9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242 / [Елек-тронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська за-боргованість» : наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року №237 /[Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : наказ Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року №20 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інве-стиції» : наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року №91 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» : наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року №181 /[Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» : наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року №290 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : на-каз Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» : наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року №353 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» : наказ Міністерства фінансів Укра-їни від 25 лютого 2000 року / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні ак-тиви, утримувані для продажу, та припинена діяльність» : наказ Міні-стерства фінансів України від 07 листопада 2003 року №617 / [Елект-ронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення ко-рисності активів» : наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року №817 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.mimfin. gov.ua 

       

      



17  20. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-бов’язань і господарських операцій. Затв. Міністерством фінансів України від 30.11.99 р., №291. 21. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об-ліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій. Затв. Міністерством фінансів України від 30.11.99 р., №291 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 22. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Затв. нака-зом Мінфіну України від 02.09.2014 №879 із зм. /[Електронний ре-сурс]//Режим доступу:zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/z1365-14 23. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерсько-го обліку, затв. наказом Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. N 356 /[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF00062.html 24. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтер-ському обліку, затв. наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 року N 88  із зм від 7 червня 2010 року N 372 / [Електронний ресурс] // Ре-жим доступу: zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0168-95 25. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кор-дон : у ред. наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року №362 / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98 26. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звіт-ності : наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433. / [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.help/article/metodichni-rekomendacii-shchodo-zapovnennya-form/ 27. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів : наказ Міністерства фінансів України 30 ве-ресня 2003 року № 561. / [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zakon.help/article/metodichni-rekomendacii-z-buhgalterskogo-obliku/ 28. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України 16 листопада 2009 року №1327. / [Електронний ресурс] // Режим дос-тупу: http://www.buhgalteria.com.ua/News/1327.html 29. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів : наказ Міністерства фінансів України 10 січня 2007 

       

      



18  року №2. / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8199/8200/461812/ 30. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 / [Електрон-ний ресурс] // Режим доступу : http://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178  Для теми курсової роботи на прикладі бюджетної установи  Базова література 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: За-кон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгал-терському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 3. Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ: наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 р. № 372. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14 4. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. № 307. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17 5. Порядок подання фінансової звітності: постанова Кабінету Мі-ністрів України від 28.02.2000 р. № 419. - [Електронний ресурс]. - Ре-жим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п/ed20120101 Додаткова література 1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: наказ Мініс-терства фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541. - [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. - [Електрон-

       

      



19  ний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р.  № 1629. - [Електрон-ний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11 4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»: наказ Міністерства фінансів України від 25.01.2012 р. № 52. - [Елект-ронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-12 5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінан-сів України від 12.10.2010 р. N 1202. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10/paran4#n4 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів Украї-ни від 12.10.2010 р. N 1202. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10/paran4#n4 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи»: наказ Міністерства фінансів Укра-їни від 24.12.2010 р. № 1629. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11 9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення по-милок»: наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2010 р. № 1629. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11 10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 «Оренда»: наказ Міністерства фінансів Укра-їни від 24.12.2010 р. № 162. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0091-11 

       

      



20  11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів»: наказ Міні-стерства фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629. - [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0092-11 12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629. - [Електронний ресурс]. - Режим до-ступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0093-11 13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість»: наказ Міністерс-тва фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0094-11 14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів»: наказ Мініс-терства фінансів України від 11.08.2011 № 1022. - [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1040-11 15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти»: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798. - [Електронний ресурс]. - Ре-жим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0120-12#n15 16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам»: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12/paran4#n4 17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції»: наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. - [Електронний ресурс]. - Ре-жим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0901-12#n29 18. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 «Фінансові інструменти»: наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 56. - [Електронний ресурс]. - Ре-жим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0902-12/paran4#n4 19. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати»:  наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. № 568. - [Електронний ресурс]. - Режим дос-тупу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 20. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 «Біологічні активи»:  наказ Міністерства фі-

       

      



21  нансів України від 15.11.2017 р. № 943. - [Електронний ресурс]. - Ре-жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1478-17 21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 / [Елект-ронний ресурс] // Режим доступу : http://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178 22. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. - [Електрон-ний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 23. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. - [Елек-тронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 24. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16 25. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'яз-кового державного соціального і пенсійного страхування: наказ Міні-стерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44. - [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 26. Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та ін-ших облікових регістрів суб'єктів державного сектору: наказ Мініс-терства фінансів України від 8.09.2017 р. N 755. - [Електронний ре-сурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17 27. Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору: наказ Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818. - [Електронний ресурс]. - Режим дос-тупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16 28. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями роз-порядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219. - [Елек-тронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16 

       

      



22  29. Інструкція про складання типових форм обліку та списання за-пасів бюджетних установ: наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 р. N 130. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0962-00 30. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта дер-жавного сектору: наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metodichni-rekomendatsiyi-shchodo-oblikovoyi-politiki/ 31. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору: наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2017 р. № 1170. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/389169  ДОДАТОК 1 Перелік типових форм, які використовують  для первинної документації  Код форми Назва форми 1 2 ОБЛІК ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА Ф № П-1  Наказ (розпорядження) про прийняття па роботу Ф № П-2 Особова картка Ф № П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу Ф № П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки Ф № П-8 Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди Ф № П-13 Табель обліку використання робочого часу ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ Ф № П-49 Розрахунково-платіжна відомість Ф № П-51 Розрахункова відомість Ф № П-54 Особовий рахунок ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ Ф № КО-1 Прибутковий касовий ордер Ф № КО-2 Видатковий касовий ордер Ф № КО-3 Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів Ф № КО-4 Касова книга ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ 13 ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ Ф № 807 авансовий звіт ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 

       

      



23  Ф № 869 Рахунок-фактура код 040 1001 Платіжна вимога код 040 1002 Платіжне доручення код 040 1003 Зведене платіжне доручення код 040 1004 Заява про відмову від акцепту код 040 1007 Реєстр чеків код 040 1008 Зведена вимога ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ Ф № М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли Ф № М-2 Доручення Ф № М-2а Акт списання бланків доручень Ф № М-3 Журнал реєстрації виданих доручень Ф № М-4 Прибутковій ордер Ф № М-7 Акт приймання матеріалів Ф № М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазо-вий відпуск) Ф № М-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-п'яти на-йменувань матеріалів) Ф № М-10 Акт -вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів  Ф № М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Ф № М-12  Картка складського обліку матеріалів Ф № М-13 Реєстр приймання-здавання документів Ф № М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі Ф № М-15 Акт про прийняття устаткування Ф № М-15 а Акт приймання - передавання устаткування до монтажу Ф № М-16 Матеріальний ярлик Ф № М-17 Акт № про виявлені дефекти устаткування Ф № М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від визначених норм запасу Ф № М-19 Матеріальний звіт Ф № М-21 Інвентаризаційний опис Ф № М-22 Акт № ____на списання матеріалів відкритого зберігання Ф № М-23 Акт № ___про витрату давальницьких матеріалів Ф № М-26 Карка обліку устаткування для встановлення Ф № М-2 8 Лімітно-забірна картка № ____ для будівельних організацій Ф № М-28а Лімітно-забірна картка № ____ 7) ОБЛІК МАЛОЦІННИХ 1 ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ Ф№ МШ-1 Відомість про поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів Ф № МШ-2 Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів Ф № МШ-4 Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів 

       

      



24  Ф № МШ-5 Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придбані для використання Ф № МІП-6 Особиста картка спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань Ф № МШ-7 Відомість обліку (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань Ф № МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Ф № 03-1 Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних за-собів Ф № 03-2 Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих та моде-рнізованих об'єктів Ф № 03-3 Акт на списання основних засобів Ф № 03-4 Акт на списання автотранспортних засобів Ф № 03-5 Акт № ___ про встановлення, пуск та демонтаж будівельної техніки Ф № 03-6 Інвентарна картка обліку основних засобів Ф № 03-7 Опис інвентарних карток обліку основних засобів Ф № 03-8 Картка обліку руху основних засобів Ф № 03-9 Інвентарний список основних засобів Ф № 03-14 Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підпри-ємств) Ф № 03-15 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) Ф № 03-16 Розрахунок амортизації автотранспорту  ДОДАТОК 2 Перелік регістрів бухгалтерського обліку Номери Найменування та призначення регістрів журналів відомостей 1 2 3   Облік грошових коштів та грошових документів 1 - Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33 - 1.1 Відомість за дебетом рахунку 30 - 1.2 Відомість за дебетом рахунку 31 - 1.3 Відомість за дебетом рахунку 33   Облік довгострокових та короткострокових позик 2 - Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60   Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань  3   Розділ 1 Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, пос-луги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за креди-том рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68)   Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік дов-гострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69) 

       

      



25   3.1 Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та за-мовниками  3.2 Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебітора-ми  3.3 Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками  3.4 Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів  3.5 Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операція-ми  3.6 Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом   Облік необоротних активів та фінансових інвестицій 4  -  Розділ 1 Журналу 4. Облік основних засобів, інших необорот-них матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу не-оборотних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19)  - Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35)  4.1 Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій  4.2 Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій  4.3 Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів   Облік витрат 5,5А*  -  Розділ 1 Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6  - Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91  - Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91   -  Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66 Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5 А Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари"  5.1 Відомість аналітичного обліку запасів 6  Облік доходів і результатів діяльності  . Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79  - Розділ II "Аналітичні дані про доходи"   Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань 7 - Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  7.1 Відомість аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"   7.2  7.3 Відомість аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибу-тки (непокриті збитки)"  Відомість аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбу-тніх витрат і платежів" - 8 Відомість позабалансового обліку -  Головна книга 

       

      



26    Реєстр депонованої заробітної плати -  Бухгалтерська довідка -  Лист - розшифровка  ДОДАТОК 3 Склад об’єктів програмного продукту з бухгалтерського обліку підприємства № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні документи Стандартні звіти (облікові регіст-ри) 2.1. Облік нема-теріальних активів Нематеріальні активи, об’єкти будів-ництва, статті витрат 
Прийняття до обліку НМА, списання НМА, передача НМА, модер-нізація НМА, перемі-щення НМА, інвентари-зація НМА 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 12, аналіз рахунків 12,  карт-ка рахунку 12 2.2. Облік неза-вершених капітальних інвестицій Номенклатура, об’єкти будів-ництва, статті витрат, скла-ди,  
Надходження НМА, на-дходження устаткуван-ня, надходження об’єкта будівництва, передача устаткування в монтаж 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 15, аналіз рахунку 15, картка рахунку 15 2.3. Облік осно-вних засобів Номенклатура, об’єкти будів-ництва, осно-вні засоби, склади, фізич-ні особи, стат-ті витрат, спо-соби відобра-ження витрат 

Введення в експлуата-цію ОЗ, переміщення ОЗ, модернізація та ре-монт ОЗ, інвентаризація ОЗ, переоцінка ОЗ, спи-сання ОЗ, підготовка до передачі ОЗ, передача ОЗ, закриття місяця 
Оборотно-сальдова відомість рахунку 10, аналіз рахунку 10, картка рахунку10 

2.4 Облік інвес-тиційної не-рухомості Номенклатура, об’єкти будів-ництва, осно-вні засоби, склади, фізич-ні особи, стат-ті витрат, спо-соби відобра-ження витрат 

Введення в експлуата-цію ОЗ, переміщення ОЗ, модернізація та ре-монт ОЗ, інвентаризація ОЗ, переоцінка ОЗ, ін-дексація ОЗ, списання ОЗ, підготовка до пере-дачі ОЗ, передача ОЗ, закриття місяця 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 10, аналіз рахунку 10, картка рахунку10 
2.5. Облік дов- Біологічні ак- Надходження біологіч- Оборотно-

       

      



27  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні документи Стандартні звіти (облікові регіст-ри) гострокових біологічних активів тиви, склади, контрагенти, фізичні особи них активів, повернення біологічних активів, ре-алізація біологічних ак-тивів, інвентаризація біологічних активів, оприбуткування біоло-гічних активів, облік орендованих біологіч-них активів, інвентари-зація орендованих біо-логічних активів, пере-міщення біологічних активів, списання біо-логічних активів 

сальдова відомість по біологічним ак-тивам,  рух біоло-гічних активів, оборотно-сальдова відомість рахунків 155, 16 аналіз ра-хунків 155, 16, ка-ртка рахунків155, 16 
2.6. Облік дов-гострокових фінансових інвестицій фінансові ін-вестиції Списання з банківсько-го рахунку, ручна опе-рація Оборотно-сальдова відомість рахунку 14, аналіз рахунку 14, картка рахунку14 2.7. Облік дов-гострокової дебіторської заборгова-ності 

Контрагенти, договори, цін-ні папери Рахунок на оплату по-купцю, реалізація това-рів і послуг, повернення від покупців Оборотно-сальдова відомість рахунку 14, аналіз рахунку 14, картка рахунку14 2.8. Облік запа-сів Номенклатура, склади, номе-нклатурні гру-пи Надходження товарів і послуг, реалізація това-рів і послуг, оприбутку-вання товарів, перемі-щення товарів, списан-ня товарів, інвентариза-ція товарів на складі, встановлення цін номе-нклатури, переоцінка товарів в роздробі, ком-плектація номенклату-ри, вимога-накладна, повернення постачаль-никам, повернення по-

Оборотно-сальдова відомість рахунків 20, 22, 25, 26, 28, аналіз рахунків 20, 22, 25, 26, 28, картка рахунків 20, 22, 25, 26, 28 

       

      



28  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні документи Стандартні звіти (облікові регіст-ри) купцями 2.9. Облік пото-чних біоло-гічних акти-вів Біологічні ак-тиви, номенк-латура, скла-ди, фізичні особи, контра-генти, підроз-діли, номенк-латурна група 
Надходження біологіч-них активів, інвентари-зація біологічних акти-вів, оприбуткування бі-ологічних активів,  оприбуткування незаве-ршеного виробництва рослинництва, відо-мість реалізації (твари-ни), переміщення біоло-гічних активів, закладка в інкубаторій, звіт про вихід інкубаторію, при-плід і приріст, забій, акт переоцінки біологічних активів, списання біо-логічних активів, реєст-рація надою молока 

Оборотно-сальдова відомість по біологічним ак-тивам,  рух біоло-гічних активів, рух номенклатури по інкубаторію, відомість надою молока, відомість руху молока, при-плід і приріст, оборотно-сальдова відомість рахунків 21, 27, аналіз ра-хунків 21, 27,  ка-ртка рахунків 21, 27  2.10. Облік дебі-торської за-боргованос-ті за проду-кцію, това-ри, роботи, послуги 
Контрагенти, договори, но-менклатура, склади Реалізація товарів і по-слуг, повернення поку-пцями, надходження на банківський рахунок, списання з банківського рахунку, надання виро-бничих послуг, акт зві-рки розрахунків, акт ін-вентаризації розрахун-ків 

Оборотно-сальдова відомість рахунків 36, 38 аналіз рахунків 36, 38, картка рахун-ків 36, 38 
2.11. Облік дебі-торської за-боргованос-ті за розра-хунками 

Контрагенти, договори, но-менклатура, склади, статті податкових декларацій, податки 
Списання з банківсько-го рахунку Оборотно-сальдова відомість рахунків 371, 641,  аналіз рахунків 371, 641, картка рахунків 371, 641 2.12. Облік іншої поточної де- Контрагенти, договори, но- Реалізація товарів і по-слуг, передача ОЗ, ава- Оборотно-сальдова відомість 

       

      



29  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні документи Стандартні звіти (облікові регіст-ри) біторської заборгова-ності менклатура, склади, фізич-ні особи, по-датки нсовий звіт, ручна опе-рація, списання товарів, списання з банківського рахунку, видатковий касовий ордер 
рахунків 372, 374, 375, 376, 377, 38, 651, 684, аналіз рахунків 372, 374, 375, 376, 377, 38, 651, 684, картка рахунків 372, 374, 375, 376, 377, 38, 651, 684 2.13. Облік пото-чних фінан-сових інвес-тицій Фінансові ін-вестиції Списання з банківсько-го рахунку, ручна опе-рація Оборотно-сальдова відомість рахунку 35, аналіз рахунку 35, картка рахунку35 2.14. Облік гро-шових кош-тів та їх ек-вівалентів Банківські ра-хунки, статті руху грошо-вих коштів, валюти, фі-нансові інвес-тиції 

Списання з банківсько-го рахунку, надходжен-ня на банківський раху-нок, прибутковий касо-вий ордер, видатковий касовий ордер, ручна операція 
Оборотно-сальдова відомість рахунків 30, 31, аналіз рахунків 30, 31, картка рахун-ків 30, 31 2.15. Облік капі-талу (зареє-строваного (пайового) капіталу, капіталу у дооцінках, додаткового капіталу, ре-зервного ка-піталу, не-розподіле-ного прибу-тку (непо-критого зби-тку), не-оплаченого 

Контрагенти, основні засоби Надходження на бан-ківський рахунок, при-бутковий касовий ор-дер, ручна операція, оприбуткування това-рів, визначення фінан-сових результатів 
Оборотно-сальдова відомість рахунків 40, 41, 42, 43, 44 аналіз рахунків 40, 41, 42, 43, 44, картка рахунків 40, 41, 42, 43, 44 

       

      



30  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні документи Стандартні звіти (облікові регіст-ри) капіталу, вилученого капіталу) обрати один з видів капі-талу 2.16. Облік дов-гострокових зобов’язань і забезпе-чень (від-строчених податкових зобов’язань, довгостро-кових кре-дитів банків, інших дов-гострокових зобов’язань, довгостро-кових забез-печень, ці-льового фі-нансування) обрати один із перерахо-ваних видів зобов’язань 

Статті витрат,  контрагенти, договори, цін-ні папери  Надходження товарів і послуг, списання з бан-ківського рахунку, руч-на операція, розрахунки за податком на прибу-ток 
Оборотно-сальдова відомість рахунків 50, 51, 52, 53, 54, 55, ана-ліз рахунків 50, 51, 52, 53, 54, 55, картка рахунків 50, 51, 52, 53, 54, 55 

2.17. Облік коро-ткостроко-вих кредитів банків Контрагенти, договори, но-менклатура Надходження товарів і послуг, списання з бан-ківського рахунку, руч-на операція Оборотно-сальдова відомість рахунку 60, аналіз рахунку 60, картка рахунку 60 2.18. Облік пото-чної креди-торської за-боргованос- Контрагенти, договори, но-менклатура Надходження товарів і послуг, списання з бан-ківського рахунку, руч-на операція Оборотно-сальдова відомість рахунку 61, аналіз рахунку 61, картка 

       

      



31  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні документи Стандартні звіти (облікові регіст-ри) ті за довго-строковими зобов’язан-нями рахунку 61 
2.19. Облік пото-чної креди-торської за-боргованос-ті за товари, роботи, пос-луги 

Контрагенти, договори, но-менклатура, склади Надходження товарів і послуг, надходження додаткових витрат, спи-сання з банківського рахунку, повернення постачальникам 
Оборотно-сальдова відомість рахунку 63, аналіз рахунку 63, картка рахунку 63 

2.20. Облік пото-чної креди-торської за-боргованос-ті за розра-хунками з бюджетом 
Контрагенти, договори, статті подат-кових декла-рацій, податки 

Нарахування зарплати, реєстрація вхідного по-даткового документу, податкова накладна, ручна операція, списан-ня з банківського раху-нку 
Аналіз ПДФО по працівникам, ана-ліз військового збору по праців-никам оборотно-сальдова відомість рахунків 641, 642, аналіз рахунків 641, 642, картка рахунків 641, 642 2.21. Облік пото-чної креди-торської за-боргованос-ті за розра-хунками зі страхування 

Статті подат-кових декла-рацій, подат-ки, фізичні особи 
Нарахування зарплати, списання з банківського рахунку Звіт по внесках до фондів, оборотно-сальдова відомість рахунку 651, ана-ліз рахунку 651, картка рахунку 651 2.22. Облік пото-чної креди-торської за-боргованос-ті за розра-хунками з оплати праці

Фізичні особи, співробітники, підрозділи, посади Нарахування зарплати, відомість на виплату, списання з банківського рахунку, видатковий касовий ордер 
Аналіз витрат на оплату праці, обо-ротно-сальдова ві-домість рахунку 66, аналіз рахунку 66, картка рахунку 66 2.23. Облік пото-чних забез- Статті витрат Нарахування зарплати, ручна операція Оборотно-сальдова відомість 

       

      



32  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні документи Стандартні звіти (облікові регіст-ри) печень рахунку 47, аналіз рахунку 47, картка рахунку 47 2.24. Облік інших поточних зобов’язань Контрагенти, договори, статті подат-кових декла-рацій, податки 
Надходження товарів і послуг, реалізація това-рів і послуг, реєстрація вхідного податкового документу, податкова накладна, авансовий звіт, надходження на банківський рахунок, списання з банківського рахунку, прибутковий касовий ордер, видат-ковий касовий ордер 

Перевірка суми вхідного ПДВ, пе-ревірка суми зо-бов’язань з ПДВ, оборотно-сальдова відомість рахунків 605, 606, 643, 644, 684, аналіз рахун-ків 605, 606, 643, 644, 684, картка рахунків 605, 606, 643, 644, 684  ДОДАТОК 4 Склад об’єктів програмного продукту з бухгалтерського обліку бюджетної установи* № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні докумен-ти Стандартні звіти,  облікові регістри 3.1. Облік нема-теріальних активів Необоротні активи, місця зберігання, мі-сця експлуа-тації НА, під-розділи, дже-рела фінансу-вання, КЕКВ 
Введення в експлуа-тацію, переміщення НА, списання НА, вибуття НА, перео-цінка НА, інвентари-зація НА, зміна па-раметрів НА, нара-хування зносу 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 12, аналіз рахунку 12,  картка рахунку 12, залишки необо-ротних активів, звіт з руху необоротних активів, меморіаль-ний ордер № 9 3.2. Облік незаверше-них капіта-льних інве-стицій 
Необоротні активи, місця зберігання, підрозділи, джерела фі-нансування, КЕКВ 

Надходження НА, введення в експлуа-тацію Оборотно-сальдова відомість рахунку 13, аналіз рахунку 13, картка рахунку 13, меморіальний ордер № 9 3.3. Облік осно- Необоротні Введення в експлуа- Оборотно-сальдова 

       

      



33  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні докумен-ти Стандартні звіти,  облікові регістри вних засобів активи, місця зберігання, мі-сця експлуа-тації НА, під-розділи, дже-рела фінансу-вання, КЕКВ 
тацію, переміщення НА, списання НА, вибуття НА, перео-цінка НА, інвентари-зація НА, зміна па-раметрів НА, нара-хування зносу 

відомість рахунку 10, аналіз рахунку 10,  картка рахунку 10, залишки необо-ротних активів, звіт з руху необоротних активів, меморіаль-ний ордер № 9 
3.4. Облік інвес-тиційної не-рухомості 
3.5. Облік довго-строкових біологічних активів Необоротні активи, місця зберігання, мі-сця експлуа-тації НА, під-розділи, дже-рела фінансу-вання, КЕКВ 

Введення в експлуа-тацію, переміщення НА, списання НА, вибуття НА, перео-цінка НА, інвентари-зація НА, зміна па-раметрів НА, нара-хування зносу 
Оборотно-сальдова відомість рахунку 17, аналіз рахунку 17,  картка рахунку 17, залишки необо-ротних активів, звіт з руху необоротних активів, меморіаль-ний ордер № 9 3.6. Облік запа-сів і вироб-ництва об-рати один з видів 

ТМЦ, місця зберігання, підрозділи, класифікатор одиниць вимі-рювання, єди-ний закупіве-льний слов-ник, види про-дукції, робіт та послуг, статті вироб-ничих витрат, джерела фі-нансування, КЕКВ 

Надходження ТМЦ, вибуття ТМЦ, пере-міщення ТМЦ, спи-сання ТМЦ, вироб-ництво, інвентариза-ція ТМЦ 
Оборотно-сальдова відомість рахунків 15, 17, 18, аналіз рахунків 15, 17, 18,  картка рахунків 15, 17, 18, залишки ТМЦ, звіт з руху ТМЦ, книга склад-ського обліку, ме-моріальний ордер № 10, 11, 12, 13 

3.7. Облік пото-чних біоло-гічних акти-вів ТМЦ, місця зберігання, підрозділи, класифікатор одиниць вимі-рювання, єди-
Надходження ТМЦ, вибуття ТМЦ, пере-міщення ТМЦ, спи-сання ТМЦ, інвента-ризація ТМЦ 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 17, аналіз рахунку  17, картка рахунку 17, залишки ТМЦ, звіт з руху ТМЦ, 

       

      



34  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні докумен-ти Стандартні звіти,  облікові регістри ний закупіве-льний слов-ник, джерела фінансування, КЕКВ 
книга складського обліку, меморіаль-ний ордер № 6, 13 3.8. Облік довго-строкових фінансових інвестицій Фінансові ін-вестиції та зо-бов’язання, контрагенти, підрозділи, джерела фі-нансування, КЕКВ 

Платіжне доручення, банківська виписка, ручна операція Оборотно-сальдова відомість рахунку 25, аналіз рахунків 25, картка рахунків 25 
3.9. Облік довго-строкової дебіторської заборговано-сті 

Контрагенти, ТМЦ, послуги,  джерела фі-нансування, КЕКВ 
Договір, рахунок на оплату покупцю, ви-буття ТМЦ, вибуття НА Оборотно-сальдова відомість рахунку 20, аналіз рахунку 20, картка рахунку 20, відомість взає-морозрахунків, ме-моріальний ордер № 4 3.10. Облік пото-чної дебітор-ської забор-гованості (за розрахунка-ми з бюдже-том, за роз-рахунками за товари, ро-боти, послу-ги, за нада-ними креди-тами, за ви-даними ава-нсами, за ро-зрахунками із соціально-го страху-

Контрагенти, ТМЦ, послуги,  податки та ві-драхування, джерела фі-нансування, КЕКВ 
Договір, рахунок на оплату покупцю, ви-буття ТМЦ, реаліза-ція послуг, реалізація послуг списком, ви-буття НА, реєстрація вхідного податкового документу, платіжне доручення, банківсь-ка виписка 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 21, аналіз рахунку 21, картка рахунку 21, відомість взає-морозрахунків, ме-моріальні ордери № 4, 5, 14 

       

      



35  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні докумен-ти Стандартні звіти,  облікові регістри вання, за внутрішніми розрахунка-ми) обрати один з видів заборговано-сті 3.11. Облік іншої поточної де-біторської заборговано-сті 
Контрагенти, ТМЦ, послуги,фізичні особи, джерела фі-нансування, КЕКВ 

Договір, рахунок на оплату покупцю, ви-буття ТМЦ, реаліза-ція послуг, реалізація послуг списком, ви-буття НА, реєстрація вхідного податкового документу, списання ТМЦ, списання НА, авансовий звіт, пла-тіжне доручення, ба-нківська виписка, видатковий касовий ордер 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 21, аналіз рахунку 21, картка рахунку 21, відомість взає-морозрахунків, ме-моріальні ордери № 4, 8 
3.12. Облік пото-чних фінан-сових інвес-тицій Фінансові ін-вестиції та зо-бов’язання, контрагенти, підрозділи, джерела фі-нансування, КЕКВ 

Платіжне доручення, банківська виписка, ручна операція Оборотно-сальдова відомість рахунку 26, аналіз рахунків 26, картка рахунків 26 
3.13. Облік гро-шових кош-тів та їх ек-вівалентів (в касі, в казна-чействі, в установах банків) об-рати один із видів грошо-

Каси, ТМЦ, місця збері-гання, розра-хункові раху-нки, коди до-ходу бюджету, джерела фі-нансування, КЕКВ 

Прибутковий касо-вий ордер, видатко-вий касовий ордер, платіжне доручення, банківська виписка, фінансове зо-бов’язання 
Оборотно-сальдова відомість рахунків 22, 23, 24 аналіз ра-хунків 22, 23, 24, картка рахунків 22, 23, 24, меморіальні ордери № 1, 2, 3, картка аналітично-го обліку готівко-вих операцій 

       

      



36  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні докумен-ти Стандартні звіти,  облікові регістри вих коштів 3.14. Облік влас-ного капіта-лу та фінан-сового ре-зультату (внесеного капіталу, ка-піталу в доо-цінках, фі-нансового результату, резервів, ці-льового фі-нансування) обрати один з видів капі-талу 

Необоротні активи, місця зберігання Переоцінка НА, руч-на операція, банків-ська виписка, закрит-тя року Оборотно-сальдова відомість рахунків 51, 52, 53, 54, 55, 56 аналіз рахунків 51, 52, 53, 54, 55, 56, картка рахунків 51, 52, 53, 54, 55, 56 меморіальний ор-дер № 17 

3.15. Облік довго-строкових зобов’язань Контрагенти, ТМЦ, послуги,  джерела фі-нансування, КЕКВ 
Договір, вхідний ра-хунок, надходження ТМЦ, зобов’язання, фінансове зо-бов’язання, платіжне доручення, банківсь-ка виписка 

Оборотно-сальдова відомість рахунку 60, аналіз рахунку 60, картка рахунку 60, відомість взає-морозрахунків, ме-моріальний ордер № 6 3.16. Облік пото-чних зо-бов’язань (за платежами до бюджету, за розрахун-ками за то-вари, роботи, послуги, за кредитами, за одержа-ними аван-сами, за роз-

Контрагенти, ТМЦ, послуги,  фізичні особи, співробітники, підрозділи, податки та ві-драхування, джерела фі-нансування, КЕКВ 

Договір, вхідний ра-хунок, надходження ТМЦ, отримання по-слуг, зобов’язання, фінансове зо-бов’язання, прибут-ковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, платіжне до-ручення, банківська виписка, призначен-ня планових нараху-вань / утримань, ра-

Оборотно-сальдова відомість рахунків 61, 62, 63, 64, 65, 66, аналіз рахунків 61, 62, 63, 64, 65, 66, картка рахунків 61, 62, 63, 64, 65, 66, відомість взає-морозрахунків, аналіз зарплати за джерелами фінан-сування, відраху-вання ЄСВ з ФЗП 

       

      



37  № з/п Зміст робо-ти Довідники Первинні докумен-ти Стандартні звіти,  облікові регістри рахунками з оплати пра-ці, за розра-хунками із соціального страхування, за внутріш-німи розра-хунками) об-рати один із видів зо-бов’язань 

зові нарахування / утримання, лікарня-ний лист, відпустка, відомість на виплату, відображення зар-плати в регламенто-ваному обліку 
за джерелами фі-нансування, мемо-ріальні ордери № 5, 6, 7 

3.17. Облік інших поточних зо-бов’язань Контрагенти, ТМЦ, послуги,  фізичні особи, співробітники, підрозділи, джерела фі-нансування, КЕКВ 
Договір, вхідний ра-хунок, надходження ТМЦ, отримання по-слуг, зобов’язання, фінансове зо-бов’язання, платіжне доручення, банківсь-ка виписка 

Оборотно-сальдова відомість рахунків 61, 62, 63, 64, 65, 66, аналіз рахунків 61, 62, 63, 64, 65, 66, картка рахунків 61, 62, 63, 64, 65, 66, відомість взає-морозрахунків, аналіз зарплати за джерелами фінан-сування, відраху-вання ЄСВ з ФЗП за джерелами фі-нансування 3.18. Облік забез-печень Джерела фі-нансування, КЕКВ ручна операція, відо-браження зарплати в регламентованому обліку, платіжне до-ручення, банківська виписка 
Оборотно-сальдова відомість рахунку 47, аналіз рахунку 47, картка рахунку 47 * Склад об’єктів поданий на прикладі системи «1С: Комплексний облік для бюджетних установ» 2.1. У випадку використання базою практики іншої програми дані заповнюються відповідно до комп’ютерної програми установи. 

       

      


