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ВСТУП 

  

 Входження України у світову економічну систему включає разом з іншим 

необхідність побудови бухгалтерського обліку з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів обліку. 

 Бухгалтерський облік – це система знань, в основу якої покладено 

економіку, право та математику. Водночас це й практична робота. У 

практичному аспекті бухгалтерський облік формує інформаційну систему, що 

дає змогу користувачам оперувати даними, потрібними для аналізу, оцінювання 

та змінювання стану будь-якого суб’єкта ринку (господарства) в часі й 

просторі. 

 Метою написання курсової роботи є систематизація, поглиблення 

теоретичних знань студентів (це важливий етап підготовки фахівців ОКР 

―бакалавр‖ із бухгалтерського обліку та аудиту), набуття і розвиток навичок 

самостійного аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, обґрунтування 

пропозицій щодо вдосконалення практики обліково-аналітичної роботи в 

інтересах досягнення позитивних результатів діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, зміцнення фінансової дисципліни. 

 

 
1. ВИМОГИ, ЯКІ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО КУРСОВОЇ 

РОБОТИ, ТА ЕТАПИ ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

 Курсову роботу з бухгалтерського обліку та аудиту в підприємствах 

торгівлі та ресторанного господарства виконують після вивчення курсу теорії 

бухгалтерського обліку,  фінансового обліку та на основі матеріалу, зібраного 

під час виробничої практики, й оброблення спеціальної літератури. 

 Виконанню курсової роботи передує процес вибору теми, який  

обумовлюється напрямами наукових досліджень студентів. Крім того, вибрана 

тема узгоджується з об’єктом дослідження – підприємством, пов’язуючись із 

його спеціалізацією та перспективою подальшого економічного розвитку. 

Курсова робота з дисципліни «Бухгалтерський облік та аудит в 

підприємствах торгівлі та ресторанного господарства»  повинна відповідати 

таким вимогам:  

1) містити теоретичне осмислення актуальності проблеми, постановку 

відповідної мети, завдань, методику дослідження проблеми, отримані 

результати, їх аналіз, висновки та пропозиції; 

2) бути самостійним дослідженням, яке ґрунтується на глибокому 

теоретичному висвітленні теми, при цьому основну увагу необхідно приділити 

методиці здійснення облікових процедур і наведенні пропозицій щодо їх 

удосконалення; 

3) повинна ґрунтуватись на вивченні й аналізі навчальної (посібники, 

підручники) і наукової (монографії, наукові статті, матеріали конференцій, 

препринти) літератури, а також нормативно-правових актів, які регулюють 
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порядок ведення та організації бухгалтерського обліку та аудиту на 

підприємствах торгівлі та ресторанного господарства. 

Студенти виконують завдання самостійно поза аудиторією, а науковий 

керівник консультує студентів та спрямовує на самостійну роботу. Процес 

виконання курсової роботи складається з таких основних етапів: 

- вибір теми дослідження й затвердження наукового керівника; 

- підбір і вивчення навчальних і наукових джерел, нормативно-правових 

актів тощо; 

- складання плану роботи і його затвердження з науковим керівником; 

- формування предмета, об’єкта, мети та завдань дослідження, висловлення 

головних ідей й узгодження цього з науковим керівником; 

- написання курсової роботи та її оформлення; 

- захист курсової роботи. 

 

2. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 Написання курсової роботи починається з вибору теми. Теми курсових 

робіт визначаються викладачем дисципліни «Бухгалтерський облік та аудит в 

підприємствах торгівлі та ресторанного господарства». Перелік тем наведено в 

додатку А.  

       Оскільки вдалий вибір теми значною мірою впливає на ефективність 

роботи студента, обираючи її, слід керуватися такими критеріями: 

- актуальність дослідження та особистий інтерес до розв’язання тієї чи 

іншої проблеми в галузі бухгалтерського обліку; 

- наявність літератури, нормативно-правових актів та статистичної 

інформації з теми дослідження; 

- курсова робота з бухгалтерського обліку може стати основою для 

подальших досліджень магістерської роботи. Урахування цього критерію 

спростить роботу над майбутніми науковими дослідженнями та сприятиме 

покращенню їх якості й ґрунтовності. 

 Кафедра затверджує теми курсових робіт і призначає наукових керівників 

із числа викладачів, які надають консультацію студентам та перевіряють їх 

роботи. 

Студенти однієї групи не можуть виконувати курсові роботи на одну й 

ту ж тему. Вибір теми підтверджується написаною заявою (Додаток Б) на ім’я 

завідувача кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування. 

Студент має право запропонувати на розгляд кафедри власну тему, 

попередньо узгодивши її з науковим керівником. При цьому студент повинен 

написати заяву на ім’я завідувача кафедри, у якій указати обрану тему 

дослідження та обґрунтувати причини, що зумовили вибір теми.  

Робота, виконана на тему, не зазначену в тематиці та не узгоджену з 

керівником, до захисту не допускається. 
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3. ПІДБІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 Для написання курсової роботи необхідно вивчити літературні джерела і 

нормативні матеріали, тобто підібрати інформаційну базу дослідження.  

Інформаційна база дослідження – це всі наукові, навчальні, законодавчі 

джерела тощо, які студент використовує в процесі роботи над курсовою 

роботою. Підбір і вивчення інформаційної бази дослідження студент починає 

відразу після вибору теми курсової роботи, орієнтуючись при цьому на 

рекомендований список джерел (Додаток Г), спеціалізованих фахових видань і 

сайтів (Додаток Д). 

Студент підбирає літературу самостійно. Роботу з нею треба починати зі 

складання правильного та повного списку підручників, посібників, газет, 

журналів, інших видань. 

 Наукову, навчальну і довідкову літературу можна отримати на 

навчальному абонементі бібліотеки університету; нормативно-методичні 

видання – на кафедрі бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування й інших 

кафедрах факультету, в комп’ютерній базі даних у комп’ютерному класі 

кафедри; періодичні видання – в читальних залах бібліотеки. 

У процесі пошуку літератури потрібно звертатись до найбільш пізніх робіт 

як вітчизняних, так і зарубіжних економістів. Самостійна робота передбачає 

систематичні консультації з науковим керівником  з яким  потрібно погодити 

список літератури. Додаткову літературу студент обирає самостійно. 

Підбираючи інформаційну базу дослідження за обраною тематикою 

курсової роботи, студент повинен дотримуватись визначеної послідовності. 

Насамперед варто опрацювати закони України, постанови Верховної Ради, 

Кабінету Міністрів України, укази Президента та інші нормативно-правові 

акти. Потім підбирається матеріал, викладений у навчальних посібниках, 

підручниках, монографіях, журнальних і газетних статтях, статистичні дані. 

Студент повинен звернути особливу увагу на актуальність і новизну 

публікацій у періодичних виданнях, динаміку змін і доповнень до законодавчих 

актів.  

Навчально-методичну літературу слід використовувати лише тоді, коли 

вона відображає сучасні вимоги, тобто написана з урахуванням останніх змін в 

законодавстві. 

Після підбору інформаційної бази дослідження, необхідної для написання 

курсової роботи, студент може приступити до попереднього ознайомлення з 

нею, вивчення й систематизації. 

Попереднє ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання 

передмови, анотації. Необхідно особливу увагу приділяти розділам, які 

безпосередньо стосуються теми курсової роботи, звертаючи особливу увагу на 

ідеї й пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми 

дослідження, дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч. 
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Процес вивчення різних джерел зазвичай супроводжується складанням 

конспектів, характер яких визначається можливістю й формою використання 

досліджуваного матеріалу в курсовій роботі: виписки (цитати) з посиланнями 

на авторів, короткий виклад думок або фактів вільним стилем,  характеристика 

прочитаного матеріалу. 

Такі конспекти студент повинен показувати науковому керівникові під час 

проведення консультацій з метою поточного контролю за станом і 

послідовністю виконання курсової роботи. 

Основну увагу в процесі написання курсової роботи потрібно приділити 

висвітленню власної думки автора в реферативному викладенні літературних 

джерел. Пряме копіювання будь-яких використаних джерел не допускається, за 

винятком цитування окремих фраз певних авторів. У такому разі текст, який 

процитовано, потрібно взяти в лапки з обов’язковим посиланням на прізвище 

автора, номер такого джерела в списку (наводиться в кінці курсової роботи) і 

номера сторінки. При цьому необхідно докласти зусиль, щоб курсова робота 

була єдиним цілим, а не уривками ―чужих‖ текстів. 

Якщо автор претендує на високий бал під час оцінювання курсової роботи, 

то до списку використаних джерел повинні увійти наукові публікації останніх 

трьох років (у тому числі не менше однієї монографії), а також загальна 

кількість джерел не повинна бути меншою від сорока п’яти. 

 Після вивчення літературних джерел і нормативних матеріалів студент 

приступає до складання плану роботи. Це один із важливих етапів підготовчої 

роботи. Від складання плану залежить правильність та чіткість виконання всієї 

роботи. Студенту рекомендується скласти 2–3 варіанти плану та звернутися до 

викладача кафедри для консультації. Студент також може скористатися 

планом, запропонованим у даних методичних вказівках. В любому випадку, 

студент має обговорити план з керівником і вибрати  з ним найбільш 

оптимальний варіант. 

 Вибрана тема повинна відповідати плану й відображати сутність, 

послідовність і напрям її дослідження. 

 Зразки планів курсових робіт подані в додатку В. 

У процесі написання курсової роботи план розвивається, уточнюється, 

деталізується. Тому в остаточному плані можливі не лише уточнення або зміни, 

а й поява нових пунктів. Назви пунктів повинні бути прості та змістовні. 

Самостійно складений студентом план обговорюється з науковим 

керівником і в разі необхідності коригується, а вже після цього затверджується. 

 

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 
 

Курсова робота є машинописним текстом – 25–35 сторінок. 

Курсова робота оформляється на аркушах формату А4, її друкують на 

одній стороні аркуша білого паперу з використанням шрифту Times New 

Roman розміром 14 кеглів з інтервалом у півтора рядка. Текст курсової роботи 
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необхідно друкувати, дотримуючись таких розмірів полів, мм: верхнє і нижнє – 

2,0; ліве – 3,0; праве – 1,5; абзацний відступ – 1,25.  

Сторінки повинні бути пронумеровані в верхньому  правому  кутку. 

Титульний аркуш вважається першою сторінкою, яку включають до загальної 

нумерації сторінок. Проте на титульному аркуші номер сторінки не ставлять. 

Необхідно звернути увагу на таке: 

1. Для розкриття тексту матеріалу необхідно використовувати:  

– при цитуванні – лише такий символ «…» ; – (– тере) у ролі маркера (при 

переліку певних даних), а не інші символи (•), (—), (-) тощо. 

2. Застосовувати комбінацію клавіш (shift+ctrl+пропуск) у випадках: роки 

(2015 р.); відсотки (85 %); ім’я, по батькові та прізвище (Н. С. Акімова); 

двокрапки в списку літератури ( : ); між цифрами у квадратних дужках [3, с. 

37]. 

Заголовки структурних частин курсової роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» 

друкують великими літерами, вирівнюючи «по центру». Пункти  питань  

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох 

або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу з розбиттям 

упідбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого упідбір до тексту, ставиться 

крапка. 

У змісті зазначають початкові сторінки кожного пункту питань. Пункти й 

підпункти слід нумерувати арабськими цифрами та друкувати з абзацним 

відступом.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом повинна 

дорівнювати двом інтервалам. 

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової 

сторінки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків 

(малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список 

використаних джерел, не мають порядкового номера. 

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» або «Мал.» і нумерують послідовно в 

межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Назви ілюстрацій 

розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють 

пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Наприклад: Джерело: [15, с. 

46]. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад, Рис. 1.1 – перший рисунок першого розділу курсової роботи. 

Підпис під ілюстрацією зазвичай має такі основні елементи: 
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- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом 

«Рис.» («Мал.»); 

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера 

арабськими цифрами; 

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислішою 

характеристикою зображеного. 

Основними видами ілюстративного матеріалу в курсовій роботі є: рисунок, 

схема, діаграма, графік. Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як 

самостійні фрази, у яких лише повторюється те, що міститься в підписі. У тому 

місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба 

вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках ―(рис. 

1.1)‖ або зворот типу: «...як видно з рис. 1.1» або «... як показано на рис. 1.1». 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та 

друкують з вирівнюванням «по правому краю». Назву і слово «Таблиця» 

починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) 

в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, мі ж 

якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого 

розділу). 

У разі перенесення частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

«Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер 

таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». 

Заголовок кожної графи в таблиці мусить бути по змозі коротким. Слід 

уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф та інших рядках 

таблиці, одиниці виміру зазначати в тематичному заголовку, виносити до 

узагальнювальних заголовків слова, що повторюються. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою від 8 мм. Графу з 

порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її 

можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з 

поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна 

переносити на наступну сторінку. 

У разі перенесення таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки 

над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на 

частини й розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. 

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, 

його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то за першого 

повторення його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки 

замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не можна. 
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Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому 

ставлять прочерк. 

На всі таблиці необхідно посилатися в тексті, при цьому слово ―таблиця‖ в 

тексті пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 1.2». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати 

скорочено слово ―дивись‖, наприклад: «див. табл. 1.3». 

У Формулі символи фізичних величин слід оформляти відповідно до 

встановлених стандартів. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що 

входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені 

безпосередньо під формулою. 

Формули, що подаються одна за одною й не розділені текстом, 

відокремлюють комою. Використовуючи формули необхідно дотримуватися 

певних правил. Найбільші, а також довгі й громіздкі формули, котрі мають у 

складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на 

окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії 

місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна 

подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі нескладні формули, що 

не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони наведені у 

формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Рівняння й формули повинні бути відокремлені від тексту. Вище і нижче 

кожної формули залишають інтервал, що становить не менше одного рядка. 

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його переносять після знака 

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (•). 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в подальшому 

тексті. Інші нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають 

арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок 

від формули до її номера. Номер, який не вміщується в рядку з формулою, 

переносять у наступний нижче від формули. Номер формули в разі перенесення 

вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, то її номер 

записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. 

Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски 

формули. 

Номер групи формул, розміщених в окремих рядках й об’єднаних 

фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 

знаходиться всередині групи формул і спрямоване в бік номера. 

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. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених 

правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) 

цього потребує побудова тексту, що передує формулі. 
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Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною й не 

відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за 

формулою до її номера. Посилання на формули в курсовій роботі позначають 

порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». 

 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Після завершення дослідження студент подає курсову роботу науковому 

керівникові для одержання від нього письмового відгуку з наведенням 

основних досягнень студента та недоліків курсової роботи. 

Завершену курсову роботу підшивають у папку. Між титульним аркушем і 

змістом курсової роботи розміщують індивідуальне завдання (у ньому визначено 

план курсової роботи, завдання й терміни виконання) і відгук наукового керівника. 

В індивідуальному завданні, яке видається науковим керівником курсової 

роботи, визначено план роботи, завдання й терміни його виконання. 

Автор підписує курсову роботу на титульному аркуші біля прізвища 

студента та наприкінці висновку й у визначені терміни подає курсову роботу 

безпосередньо на кафедру обліку й аудиту. 

Приймає й реєструє роботи лаборант, проставляючи в журналі обліку 

курсових робіт дату її надходження та прізвище студента. Після перевірки 

роботи науковим керівником її повертають студенту для підготовки до захисту. 

Роботу, визнану незадовільною, повертають на доопрацювання з урахуванням 

зауважень. Робота повинна бути перероблена таким чином, щоб не порушувати 

логічну послідовність викладеного матеріалу й вимоги до оформлення. 

Захист курсових робіт проводиться згідно з графіком кафедри обліку і 

аудиту. Під час захисту студент коротко доповідає зміст курсової роботи, 

обґрунтовує висновки й пропозиції та відповідає на запитання за темою 

дослідження. За результатами захисту курсової роботи комісія виставляє студенту 

оцінку. Студенти, що не виконали курсову роботу вчасно або не захистили її 

(одержали незадовільну оцінку), не допускаються до екзамену із дисципліни 

«Бухгалтерський облік в підприємствах торгівлі та ресторанного 

господарства». 
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Додаток А 

Тематика курсових робіт 

 

1. Торгівля як вид економічної діяльності у сфері товароруху. 

2. Облікова політика торгового підприємства. 

3. Облікова політика торгового підприємства та етапи її формування. 

4. Облік товарних запасів на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі. 

5. Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту 

підприємства роздрібної торгівлі. 

6. Бухгалтерський облік формування й використання запасів торгівельного 

підприємства. 

7. Організація обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі при 

застосуванні інформаційних технологій. 

8. Організація обліку та аудиту товарних запасів на підприємствах торгівлі.  

9. Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання. 

10.  Фінансовий облік товарних запасів підприємства. 

11.  Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні збереження товарів і тари на 

підприємствах торгівлі. 

12.  Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах 

роздрібної торгівлі. 

13.  Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на 

підприємстві оптової  торгівлі. 

14.  Бухгалтерський облік руху товарів на торгових  підприємствах в умовах 

ринку. 

15.  Облік товарних операцій торговельних підприємств. 

16.  Облік наявності та руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

17.  Бухгалтерський облік товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

18.  Облік надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

19.  Облік та аудит надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

20.  Облік та аудит надходження товарів на підприємствах роздрібної  торгівлі. 

21.  Види та  облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

22.  Реалізація товарів на підприємствах оптової торгівлі та їх відображення в  

бухгалтерському обліку. 

23.  Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної  

торгівлі. 

24.  Облік і аудит руху тари на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі. 

25.  Особливості бухгалтерського обліку операцій з іншого вибуття товарів у 

роздрібній торгівлі. 

26.  Бухгалтерський облік продажу товарів у розстрочку та з використанням 

споживчого кредиту. 

27.  Особливості обліку товарних операцій в комісійній торгівлі. 

28.  Облік інших операцій з товарами на підприємствах оптової торгівлі. 

29.  Облік інших операцій з товарами на підприємствах роздрібної торгівлі. 

30.  Види та облік торгових знижок.  
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31.  Облік бартерних (товарообмінних) операцій на підприємствах торгівлі. 

32.  Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні збереження товарів і тари на 

підприємствах торгівлі.  

33.  Інвентаризація товарних запасів  на підприємствах роздрібної торгівлі, 

облік та аудит її результатів. 

34.  Облік транспортно-заготівельних витрат на підприємствах торгівлі. 

35.  Бухгалтерський, податковий та управлінський облік витрат торговельного 

підприємства. 

36.  Бухгалтерський облік витрат торговельного підприємства. 

37.  Бухгалтерський облік розрахунків торгового підприємства з бюджетом з 

податку на прибуток. 

38.  Організація роботи підприємств ресторанного господарства: загальні 

засади. 

39.  Особливості ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства. 

40.  Облік сировини і товарів на складах підприємств ресторанного 

господарства. 

41.  Облік виробництва готової продукції на підприємствах ресторанного 

господарства. 

42.  Облік реалізації готової продукції та купівельних товарів на підприємствах 

ресторанного господарства. 

43.  Інвентаризація продуктів і готових виробів на виробництві та облік її 

результатів. 

44.  Облік та аудит  роздрібного товарообороту на підприємствах торгівлі і 

ресторанного господарства. 

45.  Калькулювання, облік та аудит витрат, що включаються до собівартості 

продукції ресторанного господарства. 

46.  Облік товарів і сировини у самостійних цехах з виробництва 

напівфабрикатів. 

47.  Облік товарів у буфетах та роздрібній торговельній мережі підприємств 

ресторанного господарства. 

48.  Бухгалтерський облік витрат виробництва та реалізації товарів в 

підприємствах ресторанного господарства. Облік та аудит розрахунків із 

дебіторами за товари на підприємствах роздрібної та оптової торгівлі. 

49.  Бухгалтерський облік витрат підприємств ресторанного господарства. 

50.  Формування доходів торговельних підприємств та облік фінансових 

результатів. 
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Додаток Б 

 

Зразок заяви на затвердження теми курсової роботи 

 

 

                                                                      Завідувачу кафедри бухгалтерського  

                                                                обліку, аудиту та оподаткування 

 Харківського державного університету  

                                               харчування та торгівлі 

 

_________________________________ 

                                                                 (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ) 

                                                    студента (ки) групи  ___ 

                                          ________________________________ 

                                                                                                         (ПІБ) 

 

 

 

Заява 

 

Прошу затвердити мені тему курсової роботи 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Науковим керівником прошу призначити 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

―____‖_________20__ р. ( підпис студента) 
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Додаток В 
 

Приклади планів курсової роботи 

 

Тема 1. Торгівля як вид економічної діяльності у сфері товароруху 
 

Вступ  

1. Торговельна діяльність та її нормативно-правове регулювання. 

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку 

ліцензування. та патентування торговельної діяльності. 

4. Облік операцій з ліцензування торговельної діяльності. 

5. Облік операцій з патентування торговельної діяльності. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
 

Тема 2. Облікова політика торгового підприємства 
 

Вступ  

1. Економічна сутність облікової політики підприємства.  

2.  Економіко-правовий аналіз нормативної бази щодо облікової політики. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Формування облікової політики торгового підприємства та її основні 

складові. 

5.  Облікова політика для цілей управління. 

6. Шляхи удосконалення облікової політики на підприємстві. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
 

Тема 3. Облікова політика та етапи її формування 
 

Вступ  

1. Економічна сутність облікової політики підприємства. 

2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної 

літератури щодо облікової політики. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Формування облікової політики та її вплив на організацію бухгалтерського 

обліку на підприємстві.  

5. Основні складові облікової політики.  

6. Шляхи удосконалення облікової політики торгового підприємства.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 4. Облік товарних запасів підприємств торгівлі 
 

Вступ  

1. Економічна сутність та оцінка товарних запасів. 

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної 

літератури. 

3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства. 

4. Первинний облік товарних запасів. 

5. Синтетичний та аналітичний облік товарних запасів. 

6. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів обліку 

товарних запасів. 

7. Шляхи удосконалення обліку товарних запасів. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
 
 

Тема 5. Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту 

підприємства роздрібної торгівлі 

 

Вступ  

1. Економічна характеристика товарних операцій в структурі менеджменту 

підприємства роздрібної торгівлі. 

2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази і спеціальної 

літератури з обліку товарних операцій в структурі менеджменту підприємства 

роздрібної торгівлі. 

3. Організаційна структура базового підприємства, аналіз та аудит  його 

основних показників. 

4. Відображення товарних операцій в обліковій політиці підприємства. 

5. Первинний облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства 

роздрібної торгівлі. 

6. Відображення показників товарних операцій в структурі менеджменту 

підприємства роздрібної торгівлі у фінансовій звітності підприємства. 

7. Автоматизація облікових робіт в системі управління товарних операцій в 

структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 6. Бухгалтерський облік формування й використання запасів 

торгівельного підприємства 
 

Вступ  

1. Поняття запасів на підприємствах торгівлі, ознаки їх класифікації та умови 

визнання. 

2. Законодавче забезпечення обліку формування й використання запасів 

торгівельного підприємства і аналіз спеціальної літератури. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Формування цін на товари при їх оприбуткуванні та оцінка запасів при їх 

вибутті. 

5. Первинний облік формування й використання запасів торгівельного 

підприємства. 

6. Методика фінансового обліку формування й використання запасів 

торгівельного підприємства. 

7. Відображення показників формування й використання запасів торгівельного 

підприємства у фінансовій звітності підприємства. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
 
 

Тема 7. Організація обліку товарних запасів в підприємствах торгівлі при 

застосуванні інформаційних технологій 
 

Вступ  

1. Економічна сутність, визнання та оцінка товарних запасів на підприємствах 

торгівлі. 

2. Законодавче забезпечення обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі 

і спеціальна література. 

3. Організаційна структура базового підприємства й аналіз його основних 

показників. 

4. Облікова політика та її вплив на облік товарних запасів на підприємствах 

торгівлі. 

5. Документування, синтетичний і аналітичний облік товарних запасів на 

підприємствах торгівлі. 

6. Відображення показників товарних запасів на підприємствах торгівлі у 

фінансовій звітності підприємства. 

7. Удосконалення обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі при 

застосуванні інформаційних технологій. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 8. Організація обліку та аудиту товарних запасів  

на підприємствах торгівлі  
 

Вступ  

1. Економічна сутність та оцінка товарних запасів. 

2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної літератури обліку товарних 

запасів на підприємствах торгівлі. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Формування облікової політики підприємства та її вплив на облік товарних 

запасів на підприємствах торгівлі. 

5. Первинний облік товарних запасів на підприємствах торгівлі. 

6. Фінансовий облік руху товарних запасів в підприємствах торгівлі. 

Узагальнення показників товарних запасів у фінансовій звітності підприємства. 

7. Методика аудиту товарних запасів на підприємствах торгівлі.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 

Тема 9. Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності 

 їх використання  

 

Вступ  

1. Економічна характеристика товарних ресурсів і ефективності їх 

використання. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку товарних 

ресурсів і ефективності їх використання. 

3. Організаційна структура базового підприємства і аналіз його основних 

показників. 

4. Відображення обліку товарних ресурсів і ефективності їх використання в 

обліковій політиці підприємства. 

5. Методика фінансового обліку товарних ресурсів і ефективності їх 

використання 

6. Відображення показників товарних ресурсів і ефективності їх використання у 

фінансовій звітності підприємства. 

7. Автоматизація облікових робіт в системі управління товарних ресурсів і 

ефективності їх використання. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 10. Фінансовий облік товарних запасів підприємства 

 
Вступ  

1. Обґрунтування економічних показників товарних запасів підприємства. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку товарних 

запасів підприємства. 

3. Аналіз діяльності підприємства, на даних якого виконується курсова робота. 

4. Облікова політика та її вплив на облік товарних запасів підприємства. 

5. Документальне забезпечення обліку товарних запасів підприємства. 

6. Синтетичний і аналітичний облік товарних запасів підприємства. 

7. Узагальнення інформації з обліку товарних запасів підприємства у 

фінансовій звітності підприємства. 

8. Організація обліку товарних запасів підприємства в автоматизованих 

бухгалтерських системах. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 11. Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні збереження товарів і 

тари на підприємствах торгівлі 

 

Вступ  
 1. Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні збереження товарів і тари на 

підприємствах торгівлі. 

2. Огляд нормативно-правових актів та спеціальної літератури.  

3. Характеристика господарсько-фінансової діяльності та постановки обліку.  

4. Документальне оформлення і облік результатів інвентаризації товарів і тари.  

5. Документальне оформлення і облік переоцінки товарів.  

6. Автоматизація результатів інвентаризації та переоцінки товарів  в 

автоматизованих бухгалтерських системах. 

Висновки та пропозиції  

Список використаних джерел  

Додатки 

 

Тема 12. Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів 

на підприємствах роздрібної торгівлі 

 

Вступ  

1. Економічна характеристика товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку реалізації 

товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Облікова політика та її вплив на облік товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 
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5. Документальне забезпечення обліку товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

6. Синтетичний і аналітичний облік товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

7. Шляхи удосконалення обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 13. Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних 

запасів на підприємстві оптової  торгівлі 

 

Вступ  

1. Сутність, визнання та оцінка товарних запасів. 

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної 

літератури. 

3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства. 

4. Документальне оформлення операцій з товарними запасами. 

5. Синтетичний та аналітичний облік товарних запасів. 

6. Податковий облік операцій з товарними запасами. 

7. Удосконалення обліку товарних запасів. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 14. Бухгалтерський облік руху товарів на торгових  підприємствах в 

умовах ринку 

Вступ  

1. Поняття та класифікація руху товарів на торгових підприємствах в умовах 

ринку. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку руху 

товарів на торгових підприємствах в умовах ринку. 

3. Аналіз діяльності підприємства, на даних якого виконується курсова робота. 

4. Розробка системи первинної документації та документообороту з обліку. 

5. Організація та методика  обліку руху товарів на торгових підприємствах в 

умовах ринку. 

6. Звітність підприємства як джерело облікової інформації. 

7. Автоматизація облікових робіт в системі управління руху товарів на 

торгових підприємствах в умовах ринку. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 15. Облік товарних операцій торговельних підприємств 

 

Вступ  

1. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази і спеціальної 

літератури з обліку товарних операцій підприємств торгівлі. 

2. Оцінка ефективності діяльності підприємства, на базі якого виконується 

курсова робота. 

3. Відображення обліку товарних операцій підприємств торгівлі в обліковій 

політиці підприємства. 

4. Документальне забезпечення обліку товарних операцій підприємств торгівлі. 

5. Методика обліку товарних операцій підприємств торгівлі. 

6. Відображення показників товарних операцій підприємств торгівлі у 

фінансовій звітності підприємства. 

7. Удосконалення обліку товарних операцій підприємств торгівлі при 

застосуванні інформаційних технологій. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 16 . Облік наявності та руху товарів в підприємствах роздрібної 

торгівлі 

 

Вступ  

1. Економічна сутність та трактування поняття «товар».  

2. Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури щодо обліку 

товарів. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4.  Первинний облік товарів на підприємствах роздрібної  торгівлі. 

5. Синтетичний та аналітичний облік руху товарів.  

6. Відображення інформації про товари в регістрах обліку та звітності. 

7. Облік наявності і використання товарів в умовах новітніх технологій. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 17. Бухгалтерський облік товарів на підприємствах оптової торгівлі 

 

Вступ  

1. Економічна характеристика товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази і спеціальної 

літератури з обліку товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Облікова політика та її вплив на облік товарів на підприємствах оптової 

торгівлі 

5. Первинний облік товарів на підприємствах оптової торгівлі. 
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6. Синтетичний і аналітичний облік товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

7. Узагальнення інформації з обліку товарів на підприємствах оптової торгівлі у 

фінансовій звітності підприємства. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 

Тема 18. Облік надходження та вибуття товарів і тари на 

підприємствах роздрібної торгівлі 
 

Вступ 

1. Загальна економічна характеристика діяльності підприємства та його 

економічні показники за  рік. 

2. Поняття товарів. Їх види. 

3. Документальне оформлення руху товарів. 

4. Синтетичний та аналітичний облік товарних операцій. 

5. Облік експортно-імпортних операцій в підприємствах торгівлі. 

6 Облік товарообмінних (бартерних) операцій. 

7. Удосконалення обліку товарних операцій підприємств торгівлі при 

застосуванні інформаційних технологій. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 

Тема 19. Облік та аудит надходження товарів на підприємствах опатової 

торгівлі 
 

Вступ  

1. Економічна сутність товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

2. Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури щодо обліку 

та аудиту товарів. 

3. Організаційно правова характеристика підприємства. 

4. Первинний облік товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

5. Документальне оформлення обліку надходження та руху товарів на 

підприємствах оптової торгівлі. 

6. Узагальнення інформації з обліку товарів у фінансовій звітності. 

7. Методика аудиту товарів на підприємствах оптової торгівлі. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 20. Облік та аудит надходження товарів на підприємствах  

роздрібної торгівлі 
 

Вступ  

1. Економічна характеристика товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку 

надходження товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

3.Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Організація обліку надходження товарів на підприємство роздрібної торгівлі. 

5. Документальне забезпечення обліку надходження товарів на підприємство 

роздрібної торгівлі. 

6. Синтетичний і аналітичний облік надходження товарів на підприємство 

роздрібної торгівлі. 

7. Методика аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 21. Види та облік реалізації товарів на підприємствах  роздрібній 

торгівлі 

Вступ 

1. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної 

літератури, щодо реалізації товарів. 

2. Організаційно правова характеристика та аналіз комерційної діяльності 

базового підприємства. 

3. Облік реалізації товарів за готівку. 

4. Облік собівартості реалізованих товарів і торгової надбавки. 

5. Облік продажу товарів з оплатою БПК. 

6. Облік продажу товарів поштою. 

7.Узагальнення інформації з обліку реалізації товарів на підприємствах у 

фінансовій звітності підприємства. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 22. Реалізація товарів в підприємствах оптової торгівлі та їх 

відображення в бухгалтерському обліку 

 

Вступ  

1. Види реалізації та обґрунтування економічних показників реалізації товарів. 

2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази і спеціальної 

літератури з обліку реалізації товарів. 

3. Аналіз діяльності підприємства, на даних якого виконується курсова робота. 

4. Облікова політика та її вплив на облік реалізації товарів. 
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5. Документальне забезпечення обліку реалізації товарів. 

6. Синтетичний і аналітичний облік реалізації товарів зі складу та транзитом.  

7. Відображення показників реалізації товарів у фінансовій звітності 

підприємства. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 

Тема 23. Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах  

роздрібної торгівлі 

 

Вступ  

1. Економічна характеристика реалізації товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку реалізації 

товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Облікова політика та її вплив на облік реалізації товарів на підприємствах 

роздрібної торгівлі. 

5. Документальне забезпечення обліку реалізації товарів на підприємствах 

роздрібної торгівлі. 

6. Синтетичний і аналітичний облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

7. Використання комп'ютерної техніки в обліку реалізації товарів на 

підприємствах роздрібної торгівлі. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 

Тема 24. Облік і аудит руху тари на підприємствах  

роздрібної та оптової торгівлі 

 

Вступ  

1. Економічна сутність, класифікація та оцінка тари на підприємствах торгівлі. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку тари на 

підприємствах роздрібної та оптової торгівлі. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства та аналіз його 

діяльності. 

4. Документальне оформлення та організація обліку  тари на підприємствах 

роздрібної торгівлі. 

5. Документальне оформлення та організація обліку тари на підприємствах 

оптової торгівлі. 
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6. Особливості проведення аудиту з обліку тари на підприємствах роздрібної та 

оптової  торгівлі. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 25.    Особливості бухгалтерського обліку та аудиту  операцій з 

іншого вибуття товарів в роздрібній торгівлі 

 

Вступ  

1. Договори як передумова здійснення господарських операцій в торгівлі. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Поняття товарообмінних (бартерних) операцій та їх відображення в 

обліку. 

5. Облік торгівлі на замовлення та за зразками. 

6. Особливості бухгалтерського обліку операцій з іншого вибуття товарів в 

роздрібній торгівлі. 

7. Методика аудиту вибуття товарів. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури 

Додатки 

 

 

Тема 26. Бухгалтерський облік продажу товарів у розстрочку 

 та з використанням споживчого кредиту  

 

Вступ  

1. Економічна сутність обліку продажу товарів в кредит у діяльності 

підприємства. 

2. Аналіз нормативно-правової бази і огляд спеціальної літератури з обліку 

продажу товарів у розстрочку  та з використанням споживчого кредиту.  

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 

4. Документальне оформлення та організація обліку продажу товарів у 

розстрочку.  

5. Документальне оформлення та організація обліку продажу товарів з 

використанням споживчого кредиту. 

6. Шляхи удосконалення обліку продажу товарів в кредит.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 27. Особливості обліку товарних операцій в комісійній торгівлі  

 

Вступ  

1. Основи організації обліку товарних операцій в комісійній торгівлі. Значення 

й завдання обліку товарних операцій. 

2. Нормативне регулювання обліку та огляд спеціальної літератури з обліку 

товарних операцій в комісійній торгівлі.  

3.Організаційно-економічна характеристика підприємства й оцінка 

ефективності його роботи. 

4. Документальне оформлення товарних операцій в комісійній торгівлі.  

5. Методика обліку товарних операцій в комісійній торгівлі. 

6. Формування та відображення показників товарних операцій підприємств 

комісійної торгівлі у фінансовій звітності.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 28. Облік інших операцій з товарами в підприємствах оптової 

торгівлі  

 

Вступ  

1. Загальна економічна характеристика діяльності підприємства  та його 

економічні показники за рік. 

2. Поняття сутності  «товарів» як економічної категорії. Їх види. 

3. Облікова політика та її вплив на облік товарів  на підприємствах оптової 

торгівлі. 

4. Документальне оформлення та облік операцій з товарами за їх видами. 

5. Документальне оформлення та організація обліку інших операцій з товарами 

в підприємствах оптової торгівлі.  

6. Узагальнення інформації з обліку інших операцій з товарами на 

підприємствах оптової торгівлі у фінансовій звітності.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 29. Облік інших операцій з товарами в підприємствах роздрібної 

торгівлі  

 

Вступ  

1. Економічна сутність та класифікація товарів у підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

2. Аналіз нормативно-правової бази і огляд спеціальної літератури з обліку 

товарів   в підприємствах роздрібної торгівлі. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 
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4. Поняття інших операцій з товарами в підприємствах роздрібної торгівлі. 

5. Особливості документування та обліку інших операцій з товарами в 

підприємствах роздрібної торгівлі.  

6. Проблеми та шляхи удосконалення обліку інших операцій з товарами.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 30. Види та облік торгових знижок  

 

Вступ  

1. Поняття торгової націнки  в підприємствах торгівлі, ознаки їх класифікації. 

2. Законодавче забезпечення обліку формування торгових знижок і аналіз 

спеціальної літератури. 

3. Організаційна структура базового підприємства й аналіз його основних 

показників. 

4. Відображення в обліку наданих торгових знижок. 

5. Практичний аспект застосування знижок для стимулювання продаж. 

6. Міжнародний досвід надання торгових знижок для стимулювання збуту 

товарів.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 31. Облік бартерних операцій в підприємствах торгівлі 

 

Вступ  

1. Організаційно-економічна характеристика досліджуємого підприємства. 

2. Економічна сутність бартерних операцій.  

3. Нормативно-правове регулювання бартерних (товарообмінних) операцій. 

4. Договір на проведення бартерних операцій як передумова здійснення 

розрахунків. 

5. Бухгалтерський облік товарів по бартеру. 

6. Загальна характеристика автоматизації обліку бартрних операцій.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 



 

27 

Тема 32. Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні збереження товарів і 

тари на підприємствах торгівлі  

 

Вступ  

1. Роль бухгалтерського обліку в забезпеченні збереження товарів і тари на 

підприємствах торгівлі. 

2. Огляд нормативно-правових актів та спеціальної літератури з обліку 

збереження товарів і тари у підприємстваах торгівлі. 

3. Характеристика господарсько-фінансової діяльності підприємства та 

постановки фінансового обліку. 

4. Документальне оформлення і облік втрат товарів і тари.   

5. Документальне оформлення і облік переоцінки товарів.  

6. Шляхи удосконалення обліку щодо забезпечення збереження товарів і тари.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 Тема 33.  Інвентаризація товарних запасів  на підприємствах 

роздрібної торгівлі, облік та аудит її результатів 

 

Вступ 

1. Інвентаризація як необхідна умова діяльності підприємства роздрібної 

торгівлі. 

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної 

літератури, щодо інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. 

3. Організаційно-правова характеристика та аналіз комерційної діяльності 

базового підприємства за звітний рік. 

4. Організація проведення інвентаризації на підприємствах торгівлі. 

5. Документальне оформлення результатів інвентаризації та її обліку. 

6. Аудит результатів інвентаризації. 

7. Шляхи удосконалення процесу інвентаризації в умовах ПЕОМ на базовому 

підприємстві. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 34. Облік транспортно-заготівельних витрат на підприємствах 

торгівлі 

Вступ  

1. Сутність транспортно-заготівельних витрат підприємства. 

2. Законодавче забезпечення обліку транспортно-заготівельних витрат  на 

підприємствах торгівлі. Аналіз спеціальної літератури. 

3. Характеристика та аналіз підприємства, на якому виконується курсова.  
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4. Способи обліку транспортно-заготівельних витрат понесених в процесі 

діяльності підприємства. 

5. Документальне оформлення та відображення в обліку транспортно-

заготівельних витрат підприємства. 

6. Проблеми та  шляхи вирішення обліку транспортно-заготівельних витрат на 

підприємствах торгівлі.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 35. Бухгалтерський, податковий та управлінський облік витрат 

торговельного підприємства 

Вступ  

1. Економічна сутність та класифікація витрат торгового підприємства. 

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної 

літератури. 

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства у сфері роздрібної 

торгівлі.  

4. Фінансовий та податковий облік витрат торговельного підприємства. 

5. Управлінський облік витрат торговельного підприємства. 

6. Шляхи удосконалення обліку витрат. 

7. методика аудиту витрат торгового підприємства. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 36. Бухгалтерський облік витрат торговельного підприємства 

 

Вступ  

1. Обґрунтування економічних показників витрат торговельного підприємства. 

2. Законодавче забезпечення обліку витрат торговельного підприємства і 

спеціальна література. 

3. Аналіз діяльності підприємства, на даних якого виконується курсова робота. 

4. Відображення обліку витрат торговельного підприємства в обліковій 

політиці підприємства. 

5. Методика фінансового обліку витрат торговельного підприємства. 

6. Відображення показників витрат торговельного підприємства у фінансовій 

звітності підприємства. 

7. Удосконалення обліку витрат торговельного підприємства при застосуванні 

інформаційних технологій. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 37. Бухгалтерський облік розрахунків торгового підприємства з 

бюджетом з податку на прибуток 

 

Вступ  

1. Економічна сутність, визнання та оцінка розрахунків торгового підприємства 

з бюджетом з податку на прибуток. 

2. Законодавче забезпечення обліку розрахунків торгового підприємства з 

бюджетом з податку на прибуток і спеціальна література. 

3. Аналіз діяльності підприємства, на даних якого виконується курсова робота. 

4. Документальне забезпечення обліку розрахунків торгового підприємства з 

бюджетом з податку на прибуток. 

5. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків торгового 

підприємства з бюджетом з податку на прибуток. 

6. Узагальнення інформації з обліку розрахунків торгового підприємства з 

бюджетом з податку на прибуток у фінансовій звітності підприємства. 

7. Автоматизація облікових робіт в системі управління розрахунків торгового 

підприємства з бюджетом з податку на прибуток. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 

Тема 38. Організація роботи підприємств ресторанного господарства : 

загальні засади  

 

Вступ  

1. Сутність та основи організації й функціонування ресторанних господарств в 

сучасних умовах господарювання. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з організації роботи та 

обліку підприємств ресторанного господарства. 

3. Загальна характеристика та аналіз діяльності функціонування підприємства. 

4. Документальне оформлення основних операцій ведення підприємств 

ресторанної галузі. 

5. Особливості організації обліку в підприємствах ресторанного господарства.  

6. Шляхи раціоналізації функціонування підприємств ресторанного 

господарства в сучасних умовах господарювання.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 39. Особливості ціноутворення в підприємствах  

ресторанного господарства  

 

Вступ  

1. Економічна сутність поняття ціноутворення в підприємствах ресторанного 

господарства. 

2. Методи ціноутворення. 

3. Законодавче забезпечення регулювання ціноутворення в підприємствах 

ресторанного господарства.  

4. Характеристика підприємства та аналіз  механізму його політики 

ціноутворення 

5. Формування цін та відображення їх показників в обліку та фінансовій 

звітності підприємства.  

6. Шляхи вдосконалення стратегії ціноутворення.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 40. Облік сировини і товарів на складах підприємства 

 ресторанного господарства  

 

Вступ  

1. Організація обліку сировини і товарів на складах підприємства ресторанного 

господарства. 

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази і огляд спеціальної літератури. 

3. Техніко-економічна характеристика базового підприємства. 

4. Методологія фінансового обліку сировини і товарів на складах підприємства.  

5. Управлінський облік сировини і товарів на складах підприємства 

ресторанного господарства.  

6. Облік сировини і матеріалів на складах підприємства із застосуванням 

інформаційних технологій.   

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 41. Облік виробництва готової продукції  

в підприємствах ресторанного господарства  

 

Вступ  

1. Готова продукція підприємства : економічна сутність та етапи виробництва. 

2. Законодавчі та нормативні документи з обліку виробництва готової 

продукції. Огляд спеціальної літератури. 

3. Характеристика базового підприємства та його основних показників. 

4. Синтетичний та аналітичний облік виробництва готової продукції в 

підприємствах ресторанного господарства. 
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5. Автоматизація обліку готової продукції в підприємствах ресторанного 

господарства.  

6. Відображення готової продукції у фінансовій звітності підприємства.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 42. Облік реалізації готової продукції та купівельних товарів 

  на підприємствах ресторанного господарства  

 

Вступ  

1. Поняття і завдання обліку готової продукції і купівельних товарів. Порядок 

їх оцінки та реалізації. 

2. Законодавче забезпечення обліку реалізації готової продукції та купівельних 

товарів в підприємствах ресторанного господарства. Аналіз спеціальної 

літератури 

3. Організаційна структура базового підприємства і аналіз його основних 

показників. 

4. Документальне забезпечення та організація обліку готової продукції та 

купівельних товарів в підприємствах ресторанного господарства. 

5. Документальне забезпечення й облік реалізації готової продукції та 

купівельних товарів в підприємствах ресторанного господарства.  

6. Автоматизація обліку реалізації готової продукції та купівельних товарів. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 43. Інвентаризація продуктів і готових виробів на виробництві  

та облік їх результатів  

 

Вступ  

1.Інвентаризація як необхідна умова функціонування підприємства. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури щодо інвентаризації як 

елементу методу бухгалтерського обліку. 

3. Характеристика та аналіз діяльності базового підприємства. 

4. Порядок організації та проведення інвентаризації готових виробів на 

виробництві. 

5. Виявлення результатів проведення інвентаризації продуктів і готових виробів  

на виробництві і відображення їх у бухгалтерському обліку.  

6. Шляхи удосконалення процесу інвентаризації на досліджуємому 

підприємстві з використанням сучасних інформаційних технологій.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Тема 44. Облік та аудит роздрібного товарообороту на підприємствах 

торгівлі і ресторанного господарства  

 

Вступ  

1. Сутність товарообороту як економічної категорії і показника діяльності 

підприємства торгівлі і ресторанного господарства. 

2. Економічна хаарктеристика господарської діяльності базового підприємства 

та аналіз його товарообігу. 

3. Огляд  нормативної бази та спеціальної літератури. 

4. Облік роздрібного товарообороту та відображення його показників у 

фінансовій звітності. 

5. Загальні засади проведення аудиту товарообігу торгового підприємства  та 

підприємств ресторанного господарства.   

6. Визначення шляхів підвищення ефективності управління товарооборотом  та 

обгрунтування заходів щодо стимулювання роздрібного товарообороту.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 45. Калькулювання, облік та аудит витрат, що включаються до 

собівартості продукції ресторанного господарства  

 

Вступ  

1. Економічна сутність та зміст витрат підприємств ресторанного господарства. 

2. Групування витрат по статтям калькуляції. 

3. Характеристика бази дослідження. 

4.Облік витрат виробничої собівартості продукції ресторанного господарства. 

5. Складання калькуляції собівартості продукції. 

6. Аудит витрат на виробництво продукції. 

7. Шляхи вдосконалення обліку і аудиту витрат на виробництво продукції. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 46. Облік товарів з сировини у самостійних цехах  

з виробництва напівфабрикатів  

 

Вступ  

1. Теоретичні засади виробництва напівфабрикатів у самостійних цехах. 

2. Нормативно-правова база з обліку товарів вироблених у самостійних цехах. 

3. Організаційно-економічна характеристика й ананліз підприємства. 

4. Документальне оформлення й облік виробництва напівфабрикатів у 

самостійних цехах. 

5. Особливості звітності матеріально-відповідальних осіб виробничих цехів та 

синтетичний  облік операцій цехів.  
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6. Методика проведення аудиту сировини  у самостійних цехах з виробництва 

напівфабрикатів.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 47. Облік товарів в буфетах та роздрібній торговельній мережі  

підприємств ресторанного господарства  

 

Вступ  

1. Теоретичні основи організації обліку в буфетах та роздрібній торговельній 

мережі підприємств ресторанного господарства. 

2. Законодавче забезпечення обліку товарів в буфетах та роздрібній 

торговельній мережі. 

3. Характеристика та аналіз діяльності досліджуємого підприємства. 

4. Документальне оформлення та облік надходження та руху товарів в буфетах 

та роздрібній торговельній мережі. 

5. Використання сучасних комп`ютерних програм в системі обліку товарів в 

буфетах та роздрібній торговельній мережі.  

6. Порядок проведення аудиту товарів в буфетах та роздрібній торгівлі.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

Тема 48.  Бухгалтерський облік витрат виробництва та реалізації товарів 

на підприємствах ресторанного господарства 

 

Вступ  

1. Обґрунтування економічних показників затрат виробництва та реалізації 

товарів. 

2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку затрат 

виробництва та реалізації товарів. 

3. Оцінка ефективності діяльності підприємства, на базі якого виконується 

курсова робота. 

4. Організація обліку затрат виробництва та реалізації товарів. 

5. Документальне забезпечення обліку затрат виробництва та реалізації товарів. 

6. Фінансовий облік затрат виробництва та реалізації товарів. 

7. Узагальнення інформації з обліку затрат виробництва та реалізації товарів у 

фінансовій звітності підприємства. 

8. Організація обліку затрат виробництва та реалізації товарів в 

автоматизованих бухгалтерських системах. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  
Додатки  
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Тема 49. Бухгалтерський облік витрат підприємств  

ресторанного господарства 

 

Вступ  

1. Обґрунтування економічних показників витрат підприємств ресторанного 

господарства. 

2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази і спеціальної 

літератури з обліку витрат підприємств ресторанного господарства. 

3. Аналіз діяльності підприємства, на даних якого виконується курсова робота. 

4. Організація обліку витрат підприємств ресторанного господарства. 

5. Первинний облік витрат підприємств ресторанного господарства. 

6. Фінансовий облік витрат підприємств ресторанного господарства. 

7. Відображення показників витрат підприємств ресторанного господарства у 

фінансовій звітності підприємства. 

8. Використання комп'ютерної техніки в обліку витрат підприємств 

ресторанного господарства. 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  

 

 

Тема 50. Формування доходів торгових підприємств та облік їх фінансових  

результатів  

 

Вступ  

1. Економічна сутність фінансових результатів діяльності та їх формування. 

2. Визнаннята класифікація доходів. 

3. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури  з обліку доходів, 

фінансових результатів торгового підприємства. 

4. Характеристика фінансово-господарської діяльності базового підприємства. 

5. Організація обліку доходів торгового підприємства.  

6. Облік фінансових результатів підприємства. 

7. Звітність фінансових результатів торгового підприємства.  

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури  

Додатки  
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Додаток Г 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та 

доповненнями) [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua 

2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI, зі змінами та 

доповненнями [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон 

України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями 

[Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

4. Про електронні документи та електронний документообіг : закон 
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