
Н. О. Лобода, О. М. Чабанюк

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
ОБЛІК

 Навчальний посібник

Київ . Алерта . 2022



ISBN 978-617-566-724-8

УДК 657.1
         Л68

Рецензенти:
Шевчук В. О. –   доктор  економічних  наук,  професор,  професор  кафедри 

обліку,  аудиту  та  оподаткування  Національна  академія  статистики,  обліку 
та аудиту (м. Київ);

Воронко Р. М. –   доктор  економічних наук,  професор,  завідувач  кафедри 
обліку,  контролю,  аналізу  та  оподаткування,  Львівський  торговельно-
економічний університет (м. Львів).

Лобода Н. О., Чабанюк О. М.
Бухгалтерський облік : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2022. 224 с.

ISBN 978-617-566-724-8

У  навчальному  посібнику  наведені  теоретичні  та  практичні  матеріали 
з бухгалтерського обліку. У першій частині висвітлюється: поняття, сутність 
та особливості обліку, предмет і метод, методичні прийоми бухгалтерського 
обліку,  поняття  бухгалтерського  балансу,  призначення  і  будова 
рахунків  бухгалтерського  обліку,  суть  подвійного  запису,  документація 
та  інвентаризація,  оцінювання  та  калькуляція  в  системі  бухгалтерського 
обліку,  облік  основних  господарських  процесів,  облікові  регістри,  поняття 
і види форм бухгалтерського обліку. У другій частині викладено: облік активів, 
зобов’язань, капіталу, витрат, доходів, фінансових результатів та фінансової 
звітності.

Посібник  містить  форми  фінансової  звітності,  глосарій  бухгалтерських 
термінів,  План  рахунків,  що  сприятиме  засвоєнню  теоретичного  матеріалу 
та виробленню практичних навичок з облікової роботи.

Рекомендується  для  підготовки  здобувачів  першого  (бакалаврського) 
рівня закладів вищої освіти зі спеціальності Облік і оподаткування та інших 
не облікових спеціальностей.

УДК 657.1

Л68

©  Лобода Н. О., Чабанюк О. М., 2022, 
© Видавництво «Алерта», 2022. 3

З М І С Т

ПЕРЕДМОВА............................................................................................................................ 5
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ (ТЕОРІЯ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ............................ 6

Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 6
1.1. Господарський облік, його суть і характеристика....................................................... 7
1.2. Предмет і метод бухгалтерського обліку..................................................................... 15
1.3. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку................................................. 20
1.4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.................................................... 23
1.5. Бухгалтерський баланс, типи змін господарських операцій...................................... 31
1.6. Документація господарських операцій, інвентаризація, її значення та види........... 39
1.7. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку.................................. 49
1.8. Облікові регістри, техніка і форми та організація обліку на підприємствах............ 55
1.9. Облік основних господарських процесів...................................................................... 67
Питання для обговорення..................................................................................................... 71
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 71
Завдання для практичних занять......................................................................................... 71
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 72
Тестові завдання.................................................................................................................... 72

ЧАСТИНА ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК...................................................................... 74
Тема 1. Облік основних засобів.................................................................................... 74

Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 74
Питання для обговорення..................................................................................................... 87
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 87
Завдання для практичних занять......................................................................................... 87
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 88
Тестові завдання.................................................................................................................... 89

Тема 2. Облік нематеріальних активів....................................................................... 91
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 91
Питання для обговорення..................................................................................................... 96
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 96
Завдання для практичних занять......................................................................................... 96
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 97
Тестові завдання.................................................................................................................... 98

Тема 3. Облік запасів...................................................................................................... 100
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 100
Питання для обговорення..................................................................................................... 110
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 110
Завдання для практичних занять......................................................................................... 111
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 112
Тестові завдання.................................................................................................................... 112

Тема 4. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.............................. 114
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 114
Питання для обговорення..................................................................................................... 129
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 129
Завдання для практичних занять......................................................................................... 130
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 131
Тестові завдання.................................................................................................................... 132

Тема 5. Облік фінансових інвестицій.......................................................................... 133
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 133



3
3

З М І С Т

ПЕРЕДМОВА............................................................................................................................ 5
ЧАСТИНА І. ОСНОВИ (ТЕОРІЯ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ............................ 6

Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 6
1.1. Господарський облік, його суть і характеристика....................................................... 7
1.2. Предмет і метод бухгалтерського обліку..................................................................... 15
1.3. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку................................................. 20
1.4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.................................................... 23
1.5. Бухгалтерський баланс, типи змін господарських операцій...................................... 31
1.6. Документація господарських операцій, інвентаризація, її значення та види........... 39
1.7. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку.................................. 49
1.8. Облікові регістри, техніка і форми та організація обліку на підприємствах............ 55
1.9. Облік основних господарських процесів...................................................................... 67
Питання для обговорення..................................................................................................... 71
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 71
Завдання для практичних занять......................................................................................... 71
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 72
Тестові завдання.................................................................................................................... 72

ЧАСТИНА ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК...................................................................... 74
Тема 1. Облік основних засобів.................................................................................... 74

Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 74
Питання для обговорення..................................................................................................... 87
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 87
Завдання для практичних занять......................................................................................... 87
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 88
Тестові завдання.................................................................................................................... 89

Тема 2. Облік нематеріальних активів....................................................................... 91
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 91
Питання для обговорення..................................................................................................... 96
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 96
Завдання для практичних занять......................................................................................... 96
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 97
Тестові завдання.................................................................................................................... 98

Тема 3. Облік запасів...................................................................................................... 100
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 100
Питання для обговорення..................................................................................................... 110
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 110
Завдання для практичних занять......................................................................................... 111
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 112
Тестові завдання.................................................................................................................... 112

Тема 4. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості.............................. 114
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 114
Питання для обговорення..................................................................................................... 129
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 129
Завдання для практичних занять......................................................................................... 130
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 131
Тестові завдання.................................................................................................................... 132

Тема 5. Облік фінансових інвестицій.......................................................................... 133
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 133



4 4

Питання для обговорення..................................................................................................... 138
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 138
Завдання для практичних занять......................................................................................... 138
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 140
Тестові завдання.................................................................................................................... 140

Тема 6. Облік власного капіталу..................................................................................  142
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................   142
Питання для обговорення..................................................................................................... 149
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 149
Завдання для практичних занять......................................................................................... 150
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 151
Тестові завдання.................................................................................................................... 152

Тема 7. Облік зобов'язань.............................................................................................. 153
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 153
Питання для обговорення..................................................................................................... 169
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 169
Завдання для практичних занять......................................................................................... 170
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 171
Тестові завдання.................................................................................................................... 171

Тема 8. Облік праці та її оплати................................................................................... 173
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 173
Питання для обговорення..................................................................................................... 180
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 180
Завдання для практичних занять......................................................................................... 181
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 182
Тестові завдання.................................................................................................................... 182

Тема 9. Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності 
підприємства............................................................................................................................. 184

Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 184
Питання для обговорення..................................................................................................... 199
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 200
Завдання для практичних занять......................................................................................... 200
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 201
Тестові завдання.................................................................................................................... 202

Тема 10. Фінансова звітність........................................................................................ 203
Мета, план, ключові терміни та поняття, зміст для вивчення теми............................ 203
Питання для обговорення..................................................................................................... 208
Питання для самоперевірки.................................................................................................. 208
Завдання для практичних занять......................................................................................... 208
Завдання для самостійної роботи....................................................................................... 210
Тестові завдання.................................................................................................................... 212

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................................. 213
ДОДАТКИ.................................................................................................................................. 216

5 

Ця книга зберігає тепло сердець 
наших рідних 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
Бухгалтерський облік є важливою дисципліною в системі підготовки 

спеціалістів з економіки, конкурентоспроможних на ринку праці. 
Навчальний посібник складається з двох частин: перша – "Основи 

(теорія) бухгалтерського обліку", друга - "Бухгалтерський облік". 
Мета вивчення основи теорії бухгалтерського обліку – розглянути 

поняття господарського обліку його суть і характеристику; дослідити предмет і 
метод бухгалтерського обліку; розглянути методичні прийоми бухгалтерського 
обліку та їх використання на підприємстві; ознайомитися з будовою рахунків 
бухгалтерського обліку і подвійним записом; вивчити структуру балансу та 
типами змін господарських операцій; дослідити документацію господарських 
операцій, інвентаризацією, її значенням та видами; розглянути суть облікових 
реєстрів, техніку, форми та організацію обліку на підприємствах; ознайомитися 
з оцінюванням та калькуляцією, як елементами методу бухгалтерського обліку; 
дослідити суть та відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних 
господарських процесів. 

Метою вивчення бухгалтерського обліку - отримати базові знання про 
теорію і практику ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, 
оборотних матеріальних активів, грошових коштів та фінансових інвестицій, 
дебіторської заборгованості, власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат і 
формування фінансових результатів, складання фінансової звітності  

Вивчення цього курсу сприятиме формуванню фахівців з бухгалтерського 
обліку й оподаткування згідно з новими вимогами щодо підготовки 
спеціалістів, які здатні управляти підприємством, знаходити методи 
ефективного менеджменту та застосовувати їх на підприємствах різних 
організаційно-правових форм та форм власності. 

Основний зміст навчального посібника розкривається у 11 темах. У 
посібнику наведено також ключові терміни та поняття, питання для 
обговорення, для самоперевірки знань студентів, завдання для практичних 
занять та самостійної роботи, тестові завдання, а також список рекомендованої 
літератури та додатки. 
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