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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з вимогами Державного стандарту України курсові роботи є
відповідальним науковим дослідженням і їх необхідно оформлювати відповідно
до вимог нормативних документів.
З огляду на чинні вимоги Державного стандарту України дослідникам
треба неухильно дотримуватись порядку оформлення текстового матеріалу,
таблиць, формул, ілюстрацій тощо.
Назва курсової роботи повинна бути чіткою, конкретною, короткою,
відповідати обраній спеціальності та суті розв’язання наукових проблем,
вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назвах слід уникати
ускладненої термінології.
При написанні курсової роботи студентам необхідно обов’язково
посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі тези.
Курсова робота є важливим і відповідальним дослідженням, в якому, з
одного боку, студент має показати добрі знання теоретичного матеріалу, а, з
другого боку, довести вміння самостійної роботи з друкованими матеріалами, з
плановою, звітною та оперативно-обліковою документацією, вміння
систематизувати теоретичні і практичні знання зі спеціальності та
застосовувати їх, вирішуючи конкретні наукові, науково-практичні та
виробничі завдання.
У процесі виконання роботи необхідно глибоко вивчити законодавчий,
методичний та інструктивний матеріал, літературні джерела з теми, теоретично
обґрунтувати основні положення теми, проаналізувати роботу підприємств,
організацій із даної теми, сформулювати конкретні висновки і дати
обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення форм і методів ведення
фінансового обліку.
Невід’ємним показником науково-дослідної роботи є наявність елементу
пошуку, новизна, особистісна оцінка поставленої проблеми, обраної теми.

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структура курсової роботи наступна:
- титульний аркуш;
- зміст;
- вступ;
- основна частина;
- висновки і пропозиції;
- список використаних джерел;
- додатки.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсової роботи є поглиблене вивчення і закріплення
теоретичних знань з дисципліни «Фінансовий облік», практичне їх
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застосування при розв’язанні конкретних питань ведення обліку активів,
капіталу та зобов’язань підприємств і організацій.
Курсова робота базується на практичних матеріалах підприємств, організацій
різних форм власності та видів діяльності, містить таблиці, графіки, схеми,
тобто має практичний характер.
Курсова робота виконується студентами згідно з навчальним планом зі
спеціальності. Вона є першим етапом у самостійному науковому дослідженні
студента і готує його до написання бакалаврської або магістерської роботи. До
речі, тема курсової роботи може бути основою бакалаврської або магістерської
роботи, виконаної згідно з вимогами щодо написання бакалаврських або
магістерських робіт.
Важливе значення при належному виконанні курсової роботи має добір
літератури  підручників, навчальних посібників, монографій, журнальних‒
статей. Обов’язковим є вивчення інструктивних і нормативних документів, що
дасть змогу студенту одержати знання з теорії та практики питань, що
досліджуються. Вивчаючи літературні джерела, студентам бажано вести робочі
записи у вигляді тез і конспектів, що полегшує систематизацію і узагальнення
матеріалів у відповідності з планом курсової роботи.
Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно із тематики
курсових робіт, затверджених кафедрою обліку і оподаткування.
Студент має право вільного вибору відповідно до своїх наукових і
практичних інтересів і здібностей. Якщо у студента є своя тема, він може її
виконувати, попередньо узгодивши із завідувачем і керівником роботи назву і
доцільність виконання пропонованої теми.
Згідно складеного графіка проводяться регулярно консультації, на яких
студент доповідає про стан дослідження, консультується з приводу всіх питань,
які виникають у процесі роботи. Завершені курсові роботи здаються керівнику,
який перевіряє їхню якість, викладає свої зауваження, пропозиції. Якщо
курсова робота виконана у відповідності до вимог, керівник рекомендує її до
захисту і повертає студенту.
Прийом курсової роботи до захисту проводиться викладачем
спецдисципліни, згідно із затвердженим графіком. Позитивна оцінка з курсової
роботи виставляється тільки за умови її успішного захисту. Студентам, що
одержали оцінку «незадовільно», даються інші завдання і встановлюється
новий строк для їх виконання.

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зміст роботи повинен відповідати програмі навчальної дисципліни та
робочій програмі дисципліни «Фінансовий облік». Курсова робота складається
зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел.
Вступ - дві-три сторінки - розкриває:
- значення теми в даній дисципліні;
- актуальність теми;
–мету, завдання роботи;
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- методи дослідження;
- розробку теми науковцями, практиками в науковій літературі;
- практичне значення досліджуваної теми.
Основна частина складається з трьох розділів, кожний з яких починається з
нової сторінки. В розділах основної частини подаються:
- огляд наукової літератури з досліджуваної теми;
- практична частина;
- виклад результатів власних досліджень з висвітленням того нового, що
виноситься у розробку проблеми.
В першому розділі подається огляд наукової літератури з досліджуваного
питання, викладається теоретична суть обраної теми курсової роботи (детально
описується склад, характеристика, оцінка та визнання активів, капіталу і
зобов’язань, організація синтетичного та аналітичного обліку активів, капіталу
та зобов’язань, їх документальне оформлення відповідно до діючих
нормативно – законодавчих актів, окремим підрозділом може бути висвітлено
особливості податкового обліку конкретного об’єкта дослідження). Доцільно
навести статистичні дані за 3 останніх роки стосовно об’єкта дослідження
(складу, динаміки, структури активів, власного капіталу та зобов’язань в
Україні).
В другому розділі описується практичне застосування об’єкта
дослідження, здійснюється його аналіз, виявляються розбіжності, недоліки та
їх причини (описується порядок організації обліку в цілому по досліджуваному
підприємству відповідно до наказу про облікову політику). Насамперед
необхідно описати:
1) форму організації обліку;
2) форму ведення обліку;
3) особливості робочого плану рахунків;
4) посадові інструкції головного бухгалтера та бухгалтера, який
безпосередньо здійснює облік об’єкта дослідження;
5) графік документообороту (в частині об’єкта дослідження);
6) графік інвентаризації (в частині об’єкта дослідження)
7) альтернативні методи обліку щодо списання використаних запасів,
нарахування амортизації, створення резерву сумнівних боргів, резерву на
оплату відпусток, використання відстрочених активів та зобов’язань;
8) склад фінансової звітності (загальна чи скорочена) з відповідним
обґрунтуванням.
У даному розділі характеризується організація синтетичного та
аналітичного обліку активів, капіталу та зобов’язань, їх документальне
оформлення виходячи з конкретних практичних даних за темою дослідження.
В третьому розділі курсової роботи окреслюються недоліки діючої
системи обліку активів, капіталу, зобов’язань в Україні та на досліджуваному
підприємстві з досліджуваної теми, зокрема, вказуються шляхи вирішення цих
проблем, вносяться пропозиції щодо покращення стану об’єкта дослідження
(методики ведення обліку), наводиться зарубіжний досвід організації обліку.
Кожен розділ повинен мати закінчену думку, невеликий висновок.
Висновки і пропозиції передбачають:
- підсумки всієї роботи;
- результати виконаних завдань, поставлених у вступі;
–узагальнення дослідження;
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- пропозиції автора, які випливають з науково-теоретичних та
практичних узагальнень.
Цей розділ має мати 3-5 сторінок.
Додатки мають об’єднувати первинні та зведені документи, облікові
регістри, податкову, фінансову, статистичну звітність, графіки, таблиці,
розрахунки, малюнки, на які в самому тексті повинні бути посилання. Усі
додатки повинні бути пронумеровані, підписані.
У список використаних джерел включають тільки ті джерела, які були
використані в курсовій роботі.

5. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5.1. Загальні вимоги

Зразок титульного листка подається в додатку А до цих рекомендацій.
Курсова робота друкується за допомогою комп’ютерної техніки на одній
стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) в текстовому
редакторі Microsoft Word 95/97 у форматі Times New Roman текстового
редактору Word розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. Для формул і
графіків використовують стандартні вмонтовані в текстовий редактор режими.
Обсяг роботи повинен становити 30-45 сторінок.
Друкуючи текст роботи, необхідно залишати поля таких розмірів: лівий –
30мм, правий – 10мм, верхній – 20мм, нижній – 20мм.
Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої
жирності, ніяких виділень жирним шрифтом і курсивом в тексті не повинно
бути (крім заголовків структурних частин та підрозділів).
Щільність тексту повинна бути однаковою. Після того, як робота
надрукована, її необхідно уважно прочитати і акуратно виправити всі
друкарські помилки. Робота подається до захисту добре вичитаною, без будь–
яких помилок і виправлень.
Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ»,
«ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,
«ДОДАТКИ» друкують великими літерами, жирним шрифтом, симетрично до
тексту. Оскільки курсова робота поділяється на окремі розділи, то заголовки
друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів
друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в кінці
заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то
їх розділяють крапкою.
Відстань між заголовком структурної частини та підрозділом або
структурної частини та текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам
(додаток Б).
Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки
(підрозділ не є структурною частиною роботи, тому відстань між текстом
попереднього підрозділу і заголовком наступного підрозділу та текстом
повинна дорівнювати 2 інтервалам (додаток В).
Параметри абзацу – 1,27 см.
До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних
джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі
сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних
засадах.
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Зразок оформлення змісту курсової роботи наведено у додатку Г.
У додатку Д відображено використання «Списку». У курсовій роботі
може бути використано тільки два види «Списку» із запропонованих у додатку.

5.2. Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул
подається арабськими цифрами без знака No.
Титульний аркуш, зміст є відповідно першою, другою сторінками
роботи, хоч на них номер сторінки не ставиться. Нумерація починається із
сторінки «3». Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без
крапки в кінці.
Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки і пропозиції,
список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких
розміщені згадані структурні частини друкованої роботи, нумеруються
звичайним способом. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна
друкувати: «1.Вступ» або «Розділ 5. Висновки». Номер розділу ставлять після
слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка
друкують заголовок розділу.
Якщо в розділі наявні підрозділи, то номер підрозділу складається з
номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У
кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3» (третій
підрозділ другого розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

5.3. Ілюстрації, таблиці, формули

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці подаються в роботі після тексту, де
вони згадані. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються
послідовно під ілюстрацією. Якщо ілюстрація розміщена на окремій сторінці
роботи, її включають до загальної нумерації сторінок.
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах
розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках.
Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2 (другий
рисунок першого розділу), Рис. 1.3, Рис. 2.1. Номер ілюстрації, її назва і
пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у
додатках) в межах розділу арабськими цифрами. У правому верхньому куті
розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера (без знаку номер).
Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера
таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, таблиця 1.2 (друга таблиця
першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку)
пишуть слова: «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад,
«Продовження табл.1.2». На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при
цьому слово таблиця в тексті пишуть скорочено, наприклад, «... в табл.1.2».
Заголовки таблиць мають відповідати її змісту, бути короткими, чітко
визначеними і повністю відповідати розміру таблиць. Їх розміщують над
таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця»
починають з великої літери. Назву не підкреслюють і в кінці заголовку крапки
не ставлять.
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Таблицю розміщують відразу ж після першого згадування про неї в
тексті.
Заголовки граф починаються з великої літери, підзаголовки – з маленької,
якщо вони одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними.
Висота рядків повинна бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами
рядків до таблиці включати не треба.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-
орфографічних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки
суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках.
Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули,
що не мають самостійного значення, вписують у середині рядків тексту.
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати
безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі.
Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового
рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.
Рівняння і формули розміщуються симетрично до тексту, виділяться з
тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не
менше одного вільного рядка. Якщо рівняння вміщується в один рядок, його
слід перенести після знаків рівності «=» або після знака «+», мінус «-»,
множення «х», ділення «:».
Нумерувати слід лише формули, на які є посилання у наступному тексті.
Інші нумерувати не рекомендується.
Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера
формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля
правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках,
наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Номер формули – дробу
подають на рівні основної горизонтальної риски формули.
Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула
входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в
тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.
Зразок оформлення таблиць та рисунків подано у додатку Е.

5.4. Посилання та цитування
Посилатися рекомендується на останні видання публікації.
У посиланні в тексті роботи на використані джерела слід зазначати
порядковий номер за алфавітним переліком джерел і виділяти квадратними
дужками, наприклад, «...у працях [2 - 7]...».
Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретну
сторінку відповідного джерела, то це робиться таким чином:
Цитата в тексті «...витрати на утримання основних засобів можуть...»
[6, 3]. У дужках цифра 6 означає джерело в списку використаних джерел, а
цифра 3 – сторінку в цьому джерелі.
Звертаємо увагу дослідників на те, що у випадку використання
відомостей, матеріалів з монографій, оглядових статей, інших джерел з
великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери
сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в
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роботі.
Для підтвердження власних аргументів автору необхідно наводити
цитати з авторитетного джерела. Це вимагає точного відтворення цитатного
тексту. Вимоги до цитування такі:
- текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій
граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей
авторського написання;
- цитування повинно бути без довільного скорочення авторського
тексту і без перекручень думок автора;
- кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;
- при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів
своїми словами) треба бути граматично точними у викладі думок автора і
давати посилання на відповідне джерело і його автора.

5.5. Список використаних джерел

Список використаних джерел розміщується після основного змісту
роботи (їх повинно бути не менше 30). Літературні джерела вказуються в
алфавітному порядку:
Приклади бібліографічних записів наведено у таблиці.

5.6. Додатки

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її
сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.
Як правило, кожен додаток починається з нової сторінки. Він має
заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично
відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з
першої великої друкується слово: «Додаток _» і номер, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно за допомогою алфавіту. Наприклад:
Додаток А, Додаток Б і т.д. У випадку наявності декількох однакових форм
документів чи регістрів, їх доцільно нумерувати як Додаток А1, Додаток А2 і
т.д.

6. Захист курсової роботи

Завершена, підписана студентом курсова робота здається на кафедру у
визначені строки, реєструється лаборантом і передається керівникові на
рецензію. Бланк рецензії наведено у дод. З. На підставі рецензії керівника
вирішується питання про допуск курсової роботи до захисту.
Не допускаються до захисту:
- роботи, що не відповідають плану;
- роботи, які не відповідають вимогам щодо оформлення;
- роботи, в яких виявлені текст і матеріали повністю або частково
запозичені з джерел інших авторів.
Курсова робота, яка не відповідає вимогам, повертається студенту на
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доробку.
При захисті курсової роботи студент повідомляє про мету, зміст і
основні результати роботи, приділяючи особливу увагу синтетичному та
аналітичному обліку активів, капіталу та зобов’язань, висвітленню конкретних
проблем фінансового обліку, а також обґрунтуванню пропозицій по його
удосконаленню. Процедура захисту включає відповіді на питання членів
комісії.
Позитивна оцінка курсової роботи свідчить про відповідність студента
критеріям професійної підготовки.
У разі негативної оцінки результатів захисту студенту надається нова
тема курсової роботи.
Досвід і підсумки захисту, запропоновані рекомендації й пропозиції
узагальнюються і використовуються кафедрою для подальшого підвищення
якості курсових робіт, удосконалення їх тематики, організації виконання і
керівництва.
Найбільш якісні, змістовні курсові роботи рекомендуються на конкурс
курсових робіт, учасники і переможці якого заохочуються морально і
матеріально.

Рекомендований план курсової роботи
Тема: Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
План

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
В УКРАЇНІ
1.1. Економічна характеристика, склад, оцінка та визнання зобов’язань
1.2. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками і
підрядниками
1.3. Організація синтетичного та аналітичного обліку оформлення
розрахунків з постачальниками і підрядниками
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА
ПІДРЯДНИКАМИ В ТДВ «ТРЕМБІТА»
2.1. Організація обліку в ТДВ «Трембіта» та його облікова політика
2.2.Розрахункові взаємовідносини ТДВ «Трембіта» з постачальниками
та підрядниками
2.3. Особливості синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

3.1. Проблеми сучасного обліку розрахункових відносин з

постачальниками
3.2. Удосконалення діючого порядку ведення обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
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Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий облік»
на тему:

«Облік розрахунків з
постачальниками та підрядниками»

(на матеріалах фінансово-господарської діяльності ТДВ «Трембіта»)

Студента (ки) ІІІ курсу групи                 
Спеціальності «Облік і оподаткування»

Керівник:                                                 .
Національна шкала ____________

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____
_______________ ___________________

(підпис керівника) (прізвище та ініціали)

Хуст – 2019
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Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНА

РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

Студента (ки)_________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
яка (ий) навчається на ІІІ курсі в групі

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий облік»________________
Тема: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Рецензент ________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, їм я, по батькові
ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Негативні сторони:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



_____________________________________14_______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Допущена до захисту «____» ____________________201__р ___________________________

(підпис рецензента)
Допущена до захисту

(за умовою усунення недоліків) «____»_____________201__р ___________________________
(підпис рецензента)

Не допущена до захисту «____» __________________201__р ___________________________
(підпис рецензента)

Курсова робота захищена «___» __________________201_р ____________________________
(підпис рецензента)

З оцінкою: ___________________________________________________________________

Підпис членів комісії:

1.________________ ______________________________________________________________
(підпис ) (вчене звання, прізвище, ім я, по-батькові)

2.________________
_______________________________________________________________

(підпис ) (вчене звання, прізвище, ім я, по-батькові)
3.________________

_______________________________________________________________
(підпис ) (вчене звання, прізвище, ім я, по-батькові)
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Рекомендована тематика курсових робіт
з дисципліни «Фінансовий облік»

1. Організація фінансового обліку на підприємствах
2. Облікова політика та етапи її формування
3. Інвентаризація як складова облікової політики підприємства та етапи її
проведення
4. Облік готівкових операцій підприємства
5. Облік операцій на рахунках в банку
6. Особливості обліку операцій на рахунках в банку в іноземній валюті
7. Облік інших грошових коштів
8. Оцінка та облік фінансових інвестицій
9. Порядок та облік розрахунків з покупцями і замовниками
10.Облік короткострокових та довгострокових векселів одержаних
11.Облік іншої поточної дебіторської заборгованості
12.Поряд формування, використання та облік резерву сумнівних боргів
13.Облік довгострокової дебіторської заборгованості
14.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами
15.Облік основних засобів
16.Облік ремонту основних засобів
17.Облік капітальних інвестицій
18.Податковий та бухгалтерський аспект обліку інших необоротних
матеріальних активів
19.Податковий та бухгалтерський аспект обліку нематеріальних активів
20.Облік зносу необоротних активів: податковий та бухгалтерський
аспект
21.Облік виробничих запасів
22.Облік товарів, тари та торговельної націнки
23.Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів
24.Облік довгострокових біологічних активів
25.Облік поточних біологічних активів
26.Склад та облік витрат на виробництво продукції
27.Облік браку у виробництві та напівфабрикатів власного виробництва
28.Облік та порядок розподілу загальновиробничих витрат
29.Облік готової продукції
30.Облік процесу реалізації продукції
31.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
32.Облік розрахунків з іншими кредиторами
33.Облік короткострокових та довгострокових зобов’язань за
розрахунками з банками
34.Особливості обліку зобов’язань з оренди
35.Особливості обліку довгострокових зобов’язань за облігаціями
36. Облік відстрочених податкових активів та зобов’язань
37.Облік розрахунків за виплатами працівникам
38.Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском
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39.Облік розрахунків з Фондом соціального страхування
40.Облік розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість
41.Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
42.Облік розрахунків з бюджетом по акцизному податку
43.Облік розрахунків з бюджетом за місцевими податками та зборами
44.Облік розрахунків з бюджетом по єдиному податку
45.Облік короткострокових та довгострокових векселів виданих
46.Облік орендних операцій
47.Облік доходів фінансової, інвестиційної та іншої діяльності
48.Особливості обліку адміністративних витрат та витрат на збут
49.Особливості обліку інших витрат операційної діяльності
50.Облік витрат фінансової, інвестиційної та іншої діяльності
51.Склад та облік доходів від операційної діяльності
52.Порядок визначення та облік фінансових результатів діяльності
підприємства
53.Облік формування та змін власного капіталу
54.Облік розрахунків з учасниками та засновниками
55.Облік забезпечень наступних витрат та платежів
56.Облік витрат і доходів майбутніх періодів
57.Баланс: проблеми теорії та практики
58. Формування Звіту про фінансові результати
59.Особливості складання Звіту про рух грошових коштів


