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ВСТУП 

У сучасних умовах господарювання в Україні, крім 
промисловості, розвиваються такі види економічної діяльності, як 
торгівля, сільське господарство, будівництво, автотранспорт. 
Виходячи з того, що облік є інформаційною базою для аналізу та 
планування діяльності підприємства, а також прийняття виважених 
управлінських рішень з розвитку діяльності підприємств, необхідно 
вміти чітко та правильно організувати належну систему обліку на 
цих суб'єктах господарювання. Тому студентам для поглиблення 
компетентностей у сфері обліку необхідно вивчення обліку за 
окремими галузями. 

Навчальний посібник «Облік у галузях економіки» підготовлено 
колективом авторів відповідно до затвердженої програми курсу 
«Особливості обліку в галузях». Метою даного курсу є опанування 
теоретичних основ бухгалтерського (фінансового) обліку з 
урахуванням його особливостей у галузях народного господарства.  

Посібник орієнтує студентів на опанування методикою та 
технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку з 
урахуванням галузевих особливостей. Відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із 
посиланням на діючі законодавчі та нормативні чинники в 
навчальному посібнику систематизовано методику бухгалтерського 
обліку на підприємствах окремих галузей економіки. Викладений у 
доступній для сприйняття та вивчення формі теоретичний матеріал з 
обліку основних господарських процесів з урахуванням галузевих 
особливостей ілюстровано прикладами та схемами бухгалтерських 
проведень.  

Основна мета даного навчального посібника – допомогти 
студентам якомога краще опанувати знаннями з бухгалтерського 
(фінансового) обліку та його особливостями в окремих, важливих 
галузях суспільного господарства, а також набути навичок із 
застосування діючих законодавчих і нормативних чинників, які 
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регулюють облікову сферу діяльності суб’єктів господарювання. 
Така цільова спрямованість навчального посібника сприятиме 
формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців з 
бухгалтерського обліку.  

Навчальний посібник структурований за окремими розділами, 
що відповідає викладенню особливостей обліку в таких важливих і 
розвинених галузях, як оптова та роздрібна торгівля, будівництво, 
вантажні та пасажирські перевезення, сільське господарство. У 
розрізі частин матеріал викладено за окремими розділами (темами) 
для найбільш повного розкриття особливостей кожної із наведених у 
навчальному посібнику галузей.  

Самостійна робота студентів, самоконтроль фахових знань є 
вельми важливим інструментарієм для набуття їх достатнього рівня і 
забезпечення в майбутньому конкурентоспроможності на ринку 
праці. З урахуванням таких вимог сучасності до кожного розділу 
(теми) складено перелік питань для контролю знань. До кожної 
частини навчального посібника складено тестові та практичні 
завдання для самостійного опрацювання. Наведено перелік 
літературних джерел, які використані при викладенні матеріалу та 
рекомендуються для самостійного опрацювання студентами при 
підготовці до практичних занять, іспитів. 

Автори розділів:  
Кузіна Р.В. – кандидат економічних наук, доцент – вступ, розділ УІ. 
Добрунік Т.П. – кандидат економічних наук, доцент – розділи І, ІІ.  
Радова О.В. – кандидат економічних наук, доцент – розділ ІІІ. 
Обнявко О.В. – кандидат економічних наук, доцент – розділ ІУ, 

п. 4.1, 4.2,4.3.  
Ілюхіна Н.П. – кандидат економічних наук, доцент – розділ ІУ,  

п. 4.4, 4.5,4.6.  
Негрі О.Б. – кандидат економічних наук, доцент – розділ У. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ	БУХГАЛТЕРСЬКОГО	ОБЛІКУ		
НА	ПІДПРИЄМСТВАХ	ТОРГІВЛІ	

1.1. Загальні основи торговельної діяльності та їх вплив на організацію 
бухгалтерського обліку.  

1.1.1. Організаційні основи торговельної діяльності. 
1.1.2. Особливості ціноутворення в торгівлі.  
1.1.3. Організація бухгалтерського обліку в торгівлі. 

1.2. Бухгалтерський облік товарів на оптових торговельних підприємствах. 
1.2.1. Документальне оформлення надходження та вибуття товарів. 
1.2.2. Бухгалтерський облік надходження товарів на оптові підприємства. 
1.2.3. Бухгалтерський облік реалізації товарів на оптових підприємствах. 
1.2.4. Облік бартерних операцій. 

1.3. Облік товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі. 
1.3.1. Документальне оформлення надходження та продажу товарів. 
1.3.2. Бухгалтерський облік надходження товарів до роздрібної мережі. 
1.3.3. Бухгалтерський облік реалізації товарів і торгових націнок. 
1.3.4. Облік реалізації товарів зі знижками. 
1.3.5. Облік повернення товарів покупцями. 
1.3.6. Облік торгівлі з розстрочкою платежу. 

1.4. Облік результатів інвентаризації та переоцінки товарів 
 
Ключові слова: торговельна діяльність, оптова торгівля, роздрібна 

торгівля, комісійна торгівля, договір купівлі-продажу, витрати обігу, 
відпускна ціна, оптова ціна, оптова надбавка, роздрібна ціна, торгова 
націнка, договірна ціна, первісна вартість товарів, транспортно-заготівельні 
витрати, торгова знижка, доходи, витрати, фінансовий результат, 
інвентаризація, переоцінка товарів, первинний облік, аналітичний облік, 
синтетичний облік, регістри обліку, звітність.  
  



Кузіна Р. В., Добрунік Т. П., Радова О. В., Обнявко О. В., Ілюхіна Н. П., Негрі О. Б. 

 

9 

1.1. Загальні основи торговельної діяльності та їх вплив на 
організацію бухгалтерського обліку 

1.1.1. Організаційні основи торговельної діяльності 

Під торговельною діяльністю розуміють ініціативну самостійну 
діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі-
продажу споживчих товарів з метою одержання прибутку. 

Незважаючи на те, що поняття торгівлі є загальновживаним, 
єдиного його визначення нормативні документи України не містять. 
Зокрема, згідно з Податковим кодексом України під торговельною 
діяльністю слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у 
торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, 
інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток. 

Згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» торгівля – це будь-які операції, що 
здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та 
іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають 
передавання прав власності на товари. 

Торговельна діяльність здійснюється суб’єктами 
підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності 
державного дозволу (ліцензії) на право здійснення такої діяльності.  

Відповідно до законодавчих актів суб’єкти підприємницької 
діяльності – юридичні особи для здійснення торговельної діяльності 
повинні мати: 

–  свідоцтво про державну реєстрацію; 
–  дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі (рішення сесії місцевої 

ради народних депутатів) або договір оренди приміщення; 
–  ліцензії або їх копії, затверджені відповідним органом, який 

видав ліцензію; 
–  торговий патент на кожну торговельну точку; 
–  квитанцію про сплату ринкового збору за торгівлю на 

території ринку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності проводить 
торгівлю не в стаціонарному приміщенні (розмір ринкового збору 
встановлюється рішенням місцевої ради народних депутатів); 
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–  відповідні документи на товар: накладні, сертифікат якості та 
інші документи, що підтверджують походження та якість товару; 

–  реєстратор розрахункових операцій (РРО), який 
використовується при торгівлі у стаціонарних приміщеннях, а в 
окремих передбачених законодавством випадках – книгу обліку 
розрахункових операцій і розрахункові книжки; 

–  книгу відгуків і пропозицій. 
На сьогодні виділяють основні види торговельної діяльності, рис. 

1.1 
 

 
Рис. 1.1. Основні види торговельної діяльності 

Оптова торгівля – сфера підприємницької діяльності з 
придбання товарів для їх подальшої реалізації підприємствам 
роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності. 
Вона включає як безпосередні комерційні зв’язки в умовах договору 
купівлі-продажу й поставки між підприємствами-виробниками і спо-
живачами, так і зв’язки між ними через торгових посередників. 

У широкому розумінні оптовими вважаються операції, коли 
суб’єкт підприємницької діяльності (покупець) з метою отримання 
прибутку купує у великій кількості товари не для власного 
споживання, а для подальшого перепродажу їх меншими порціями 
від свого імені іншим споживачам, виконуючи в цей період функції 
зберігання і транспортування товарів. 

Оптова торгівля здійснюється через:  

Оптова 
торгівля 
(гуртова) 

Роздрібна 
торгівля 

Продаж 
товарів у 
розстрочку 

Комісійна 
торгівля 

Види торговельної діяльності 




