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ВСТУП 
 

Сучасні умови господарювання підприємств в Україні 
зумовлюють необхідність підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації бухгалтерів, які зможуть ефективно працювати та 
забезпечувати правильність ведення обліку на підприємстві, 
займатися підготовкою необхідної інформації для прийняття 
ефективних управлінських рішень на основі глибоких знань з теорії 
та практики ведення бухгалтерського обліку і розуміння основних 
економічних понять. 

З метою вдосконалення методичного забезпечення практичної 
підготовки та самостійної роботи магістрів п’ятого курсу 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», розроблено робочий 
зошит з дисципліни «Облік на підприємствах торгівлі». 

В робочому зошиті наведено практичні завдання у 
відповідності до вимог робочої програми вивчення дисципліни, 
глосарій основних термінів з метою закріплення теоретичних знань 
та набуття практичних навичок з обліку на підприємствах торгівлі. 

Виконання завдань здійснюється на матеріалах лекційних 
занять та рекомендованих навчально-методичних матеріалів. 

Найменування підприємств, цифрові та інші дані в завданнях 
умовні. 

Робочий зошит розроблено з урахуванням чинних нормативно-
правових актів. 
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МОДУЛЬ 1 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ 
 

Тема 1. Організаційні форми та облік на підприємствах 
торгівлі 

Мета: набуття практичних навичок з основних питань 
організації торговельної діяльності, використання нормативно-
правової бази, організації обліку підприємств торгівлі 

 
Короткий термінологічний словник: 
Торгівельна діяльність__________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Торгівля______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Оптова торгівля________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Роздрібна торгівля_____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Об’єкт (заклад) роздрібної торгівлі________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Ціна__________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Завдання 1.1. Використовуючи зазначені нижче нормативні акти, 
проставити напроти вірних тверджень «+», напроти невірних «–» та 
зазначити відповідний нормативний акт зі статтею, в таблиці 1. 

Нормативні акти для вирішення завдання: Закон України «Про 
захист прав споживачів» від 12.05.1991р. (зі змінами і доповненнями) 
№ 1023-ХІІ; Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, 
затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.07р. 
№104; Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, 
затверджені наказом Міністерства економіки з питань європейської 
інтеграції України від 11 липня 2003 року № 185; Інструкція «Про 
книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у 
закладах ресторанного господарства», затверджена наказом 
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі в Україні від 
24 червня 1996р. № 349. 

Таблиця 1. Вихідні дані для виконання завдання 1 

№ Твердження 
«+»  

чи «-» 

1 
Всі підприємства роздрібної торгівлі та заклади ресторанного 
господарства незалежно від форми власності ведуть Книгу відгуків і 
пропозицій встановленої форми 

 

2 
Для написання скарги, відгуку або пропозиції бажаючий зобов’язаний 
пред’явити документ, що засвідчує його особу 

 

3 Книга відгуків і пропозицій є документом суворої звітності  

4 

Керівник підприємства, в Книгу відгуків і пропозицій якого зроблено 
запис, за наявності адреси особи, що зробила цей запис, повинен 
надіслати листа про заходи, які вжиті на підприємстві щодо усунення 
причин скарги 

 

5 
Взуття всіх видів, яке не має коробок, не забороняється зберігати 
навалом 

 

6 
Продаж взуття в торговельних підприємствах, де відсутні умови для 
примірки, забороняється 

 

7 
Комплектність телерадіотоварів перевіряють згідно з переліком, 
надрукованим у його паспорті 

 

8 
Хліб та хлібобулочні вироби масою більше 0,5 кг забороняється 
розрізати і продавати частинами без зважування 

 

9 
Попереднє фасування ковбас і копченостей передбачається в обсягах 
потреби не більше одного дня реалізації, а м’яса і сирих м’ясопродуктів 
– 2-3 години 

 

10 
У місцях проведення спортивних змагань не забороняється роздрібна 
торгівлі алкогольними напоями 

 

11 
Продаж тютюнових виробів поштучно дозволений особам, які досягли 
18 років 

 

12 
Продавець не зобов’язаний на вимогу покупця надати йому контрольні 
ваги  
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

13 
Споживач має право вимагати надання інформації про сертифікат на 
продукцію, реалізація якої підлягає обов’язковій сертифікації 

 

14 

При продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, 
коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару 
споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється 
починаючи від дня передачі товару споживачеві 

 

15 

При виявлені протягом встановленого гарантійного строку 
недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені 
законодавством, має право вимагати: пропорційного зменшення 
ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 
відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

 

16 
Продавець, виробник непродовольчих товарів зобов'язані прийняти 
товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги 

 

17 
Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять 
кілограмів продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві 
здійснюються за рахунок продавця. 

 

18 

Споживач не має право обміняти непродовольчий товар належної 
якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо 
товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, 
кольором, розміром або з інших причин не може бути ним 
використаний за призначенням. 

 

19 
Споживач має право на одержання необхідної, доступної, 
достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує 
можливість її свідомого і компетентного вибору.  

 

20 

Необхідно примушувати споживача придбавати продукцію 
неналежної якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який 
спосіб обмежувати використання ним електронних платіжних 
засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) 
зобов'язаний приймати їх до сплати. 

 

21 
Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, 
міри, ваги та ціни продукції, що придбавається (замовляється), 
демонстрацію безпечного та правильного її використання.  

 

22 

Кожне дрібно роздрібне торговельне підприємство (за винятком 
лотків, столиків тощо) повинно мати Книгу відгуків і 
пропозицій,яка розміщується на видному місці і надається 
споживачу на першу його вимогу. 

 

23 
Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сировина 
підлягають вилученню з обігу 

 

24 
Допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові 
продукти, етикетування яких не відповідає Законам України "Про 
безпечність та якість харчових продуктів" 

 

 
Теми презентацій (рефератів) 

1. Формування цін на товари, контроль за їх дотриманням. 
2. Ліцензування і патентування окремих видів торговельної 
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діяльності.  
3.  Застосування Регістраторів розрахункових операцій (РРО) 

в обліку торговельної діяльності. 
 

Питання для обговорення: 
1. Торговельна діяльність та її види. 
2. Предмет та функції торговельної справи.  
3. Основні документи, які повинні мати СПД для ведення 

торговельної діяльності. 
4. Основні правила торговельного обслуговування населення. 
5. Оптовий та роздрібний товарообіг. 
6. Порядок ціноутворення в торгівлі. 

 
 
 

МОДУЛЬ 2 
ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ 

 
Тема 1. Документальне оформлення та облік надходження 

товарів і тари в оптовій торгівлі 
Мета: набуття теоретичних та практичних навичок з обліку 

надходження товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі 
 
Короткий термінологічний словник: 
Оптова ціна___________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Первісна вартість товарів________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Тара_________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Завдання 2.1. Відобразити господарські операції на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

Підприємство – платник ПДВ придбало у платника ПДВ 
п’ять ноутбуків вартістю 12 000 грн (у т.ч. ПДВ – 2000 грн) за 
штуку на умовах передоплати. Витрати на їх перевезення 
становили 600 грн (у т.ч. ПДВ – 100 грн). Підприємство відносить 
ТЗВ до первісної вартості товарів при їх оприбуткуванні, 
розподіляючи їх пропорційно до кількості ноутбуків. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Завдання 2.2. Відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку (табл. 2). 
Підприємство здійснило передоплату і отримало товари від 

постачальника. За умовою договору доставка товару 
здійснюється підприємством-продавцем. Згідно із супровідними 
документами кількість матеріалу становить 1000 одиниць. 
Вартість 1 одиниці – 24 грн. (в тому числі ПДВ – 4 грн.). 
Договірна вартість – 24000 грн. (в тому числі ПДВ – 4000 грн.). 
При оприбуткуванні на склад виявлено нестачу товарів у 
кількості 150 одиниць. Підприємству-постачальнику пред’явлено 
претензію на суму нестачі. 
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Таблиця 2. Відображення нестачі товарів на рахунках 
бухгалтерського обліку 

№ Господарська операція 
Кореспонденція 

рахунків 
Сума, 

грн 
дебет кредит 

Підприємство-покупець визнало дебіторську заборгованість, яка в майбутньому 
буде погашена 

1 Відображено передоплату за товар    
2 Відображено суму податкового кредиту    
3 Отримано товари    
4 Списано суму податкового кредиту    
5 Відображено зарахування заборгованості    

6 Суму нестачі відображено як дебіторську 
заборгованість по претензії 

   

Підприємство-покупець визнало суму нестачі безнадійною 
1 Відображено передоплату за товар    

2 Відображено суму податкового кредиту    
3 Отримано товари    
4 Списано суму податкового кредиту    

5 Відображено зарахування заборгованості в 
частині фактичного одержання товарів 

   

6 Відображено суму нестачі    
7 Відображено коригування суми податкового 

кредиту (методом «червоне сторно») 
   

8 Суму нестачі, визнану безнадійною, списано 
на витрати 

   

9 Списано витрати, пов’язані з нестачею 
матеріалів 

   

 

Завдання 2.3. Відобразити господарські операції на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

Покупець повернув якісний товар на суму 1200 грн. 
Собівартість даного товару становила 800 грн, торгівельна 
націнка на товар 200 грн. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Завдання 2.4. Відобразити в обліку списання витрат при 

прийманні товару. 
Згідно з супровідними документами постачальника 

підприємство повинно одержати 10000 пляшок мінеральної води в 
скляній тарі за ціною 18 грн за пляшку (у т.ч. ПДВ – 3 грн) на 
загальну суму 180000 грн (у т.ч. ПДВ – 30000 грн). Перевезення 
здійснювалося автомобільним транспортом на відстані 40 км. При 
прийманні товару заактовано бій у розмірі 32 пляшок. 

Норма втрат від бою в цьому випадку становить 0,07%, що для 
нашого обсягу в абсолютному виразі складає 7 пляшок. 
Понаднормативні витрати в абсолютному виразі склали 25 пляшок. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Теми презентацій (рефератів) 

1. Облік надходження товарів в результаті товарообмінних 
операцій, за договором доручення, в якості внеску до статутного 
капіталу та ін. 
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2. Облік нестач виявлених при прийманні товару.  
3.  Облік повернення товарів постачальнику. 
 

Питання для обговорення: 
1. Основні вимоги до складання договорів постачання, 

купівлі-продажу товарів. 
2. Первинні документи при доставці автомобільним 

транспортом.  
3. Особливості документального оформлення вантажів при 

доставці (відправці) залізницею. 
4. Організація приймання товарів по кількості і якості (з 

урахуванням умов їх доставки та упаковки). 
5. Документальне оформлення розбіжностей, встановлених 

при прийманні. 
6. Методика відображення на рахунках надходження т оварів 

з інших джерел. 
7.  Рахунки бухгалтерського обліку, на яких обліковують тару 

і тарні матеріали. 
 

 

Тема 2. Документальне оформлення та облік реалізації товарів 
і тари в оптовій торгівлі 

Мета: набуття теоретичних та практичних навичок з обліку 
реалізації товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі 

 
Короткий термінологічний словник: 
Реалізація товарів оптом________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Транспортно-заготівельні витрати________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Знижка_______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Експортно-імпортні операції____________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Курсова різниця________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Уцінка товарів_________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Завдання 3.1. Відобразити господарські операції на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

Згідно з договором постачання оптове підприємство в червні 
2015р. відвантажено покупцю 2000 од. на суму 6000 грн. (в т.ч. 
ПДВ). В липні 2015р. 800 од. товару на суму 2400 грн. (в т.ч. ПДВ) 
повернено покупцем у зв'язку з його неякісними характеристиками.  

Згідно договірних умов оплата товару була здійснена лише за 
якісний товар. Підприємства являються платниками ПДВ. Загальна 
собівартість реалізованого товару складає 4200 грн. (2,1 грн. за од.). 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Завдання 3.2. Відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 
Оптове підприємство уклало договір з покупцем на доставку 

1000 од. товару за ціною 12 грн. (в т.ч. ПДВ). За умовами договору 
підприємство-покупець отримує знижку в розмірі 10% від вартості 
товару якщо першою подією буде отримання коштів. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Завдання 3.3. Відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 
Підприємство оптової торгівлі всім своїм покупцям надає 

знижку в розмірі 5% від загальної суми договору постачання якщо 
розрахунок за таким договором здійснюється протягом трьох 
банківських днів. Покупець виконав умови продавця та оплатив у 
вказаний термін вартість отриманого товару на суму 24000 грн. (в 
т.ч. ПДВ) та отримав знижку в розмірі 1200 грн. Надана знижка 
буде врахована при оплаті наступної партії. Собівартість 
реалізованого товару в обліку продавця складає 15000 грн. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Завдання 3.4. Відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку. 
На підприємство оптової торгівлі у III кварталі 2015 року 

надійшла передоплата від нерезидента — 5000 дол. США. Курс 
НБУ на дату її нарахування — 25,05 грн. за 1 дол. США. У цьому ж 
кварталі підприємство експортувало товар нерезиденту на суму 
5000 дол. США. Курс НБУ на дату відвантаження — 25,07 грн. за 1 
дол. США. 

Облікова вартість відвантаженого товару —15000 грн. Плата 
за митне оформлення — 50,7 грн.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 



 

 

 

16 

Завдання 3.5. Відобразити господарські операції на рахунках 
бухгалтерського обліку та зробити відповідні розрахунки: 
розрахувати середньодобовий залишок, одноденний оборот, 
середній строк зберігання свинини, граничний розмір природного 
убутку. 

За результатами інвентаризації на 20 грудня 2014 року на 
складі встановлена нестача свинини мороженої (у напівтушах) в 
кількості 15 кг. Міжінвентаризаційний період з 01.10.14 р. по 
20.12.14 p., тобто 81 день. Відпуск і продаж свинини за 
міжінвентаризаційний період згідно з даними аналітичного обліку 
характеризується такими даними: 

Відпущено товарів за весь інвентаризаційний період 7855 кг. 
Сумарна величина залишку товарів за міжінвентаризаційний 

період (за даними про залишок на кінець кожного дня) 92712 кг. 
Норма природного убутку свинини мороженої при зберіганні 

протягом 12 діб становить 0,16% (три доби — 0,08%; більше ніж 3 і 
до 10 діб включно — за кожну подальшу добу — 0,01%; більше ніж 
10 і до 30 діб включно — за кожну подальшу добу збільшена на 
0,005%, тобто 0,08% + 0,01% х 7 + 0,005% х 2 = 0,16%). Облікова 
ціна за 1 кг свинини 30 грн. 

Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність визначення 
бухгалтерією результатів інвентаризації і свої висновки відображає 
в протоколі засідання інвентаризаційної комісії, який 
затверджується керівником підприємства в 5-денний строк. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Завдання 3.6. Відобразити господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку окремо у комітента та у комісіонера. 
Комітент передав комісіонеру товар вартістю 30000 грн., в т.ч. 

ПДВ — 5000 грн. Балансова вартість переданих товарів — 21000 
грн. Комісійна винагорода визначена в розмірі 5% від суми 
продажу і перераховується комісіонеру окремим платежем.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Теми презентацій (рефератів) 
1. Документальне оформлення та особливості обліку операцій 

за договором комісії. 
2. Інвентаризація товарів та облік її результатів. 
3. Документальне оформлення та облік експортно-імпортних 

операцій. 
 

Питання для обговорення: 
1. Синтетичний і аналітичний облік реалізації товарів і тари в 

оптових торговельних підприємствах. 
2. Визначення транспортно-заготівельних витрат та 

відображення їх в обліку. 
3. Синтетичний і аналітичний повернення товарів покупцям в 

оптових торговельних підприємствах. 
4. Синтетичний і аналітичний облік реалізації товарів зі 

знижками в оптових торговельних підприємствах. 
5. Поняття правил INCOTERMS-2010.  
6. Які документи складають матеріально-відповідальні особи? 
7. Синтетичний облік переоцінки товарів в оптових 

торгівельних підприємствах. 
 
 

 

МОДУЛЬ 3. ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ В РОЗДРІБНІЙ  
ТОРГІВЛІ 

 

Тема 1. Особливості роздрібної торгівлі та ціноутворення 
Мета: набуття теоретичних знань та практичних навичок з 

обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі. 
Короткий термінологічний словник: 
Роздрібна торгівля_____________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Торгова націнка ______________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Банківська платіжна картка _____________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Повернення товарів_____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Надлишок_____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Втрати _______________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Фірмова торгівля ______________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

Завдання 4.1. Магазин жіночого одягу та аксесуарів проводить 
розпродаж літньої колекції одягу. Так у період розпродажу було 
реалізовано товарів на суму 300000 грн, у т.ч. ПДВ – 50000 грн зі 
знижкою 50 % (до попереднього розпродажу ціна становила 600000 
грн, у т.ч. ПДВ). При цьому собівартість проданого одягу дорівнює 
200000 грн (без ПДВ). 

Одночасно магазин розпродає й літні аксесуари: при купівлі 
однієї одиниці товару – друга за 1 грн. Їх реалізували в кількості 
150 штук загальною вартістю 30000 грн (у т. ч. ПДВ – 5000грн). 
Стільки само продали за 1 грн, тобто на суму 150 грн (у т.ч. ПДВ – 
25 грн). Собівартість проданих аксесуарів склала 13000 грн (у т.ч. 
реалізованих за 1 грн – 4000 грн). 

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Завдання 4.2. До підприємства роздрібної торгівлі – магазину 

«Караван» надійшли товари. В документах постачальника 
зазначається, в грн: 

- вартість за відпускними цінами без ПДВ – 2000 грн; 
- ПДВ 20% - ?; 
- витрати з транспортування – 150 грн, крім того ПДВ 20% - ? 
- до оплати постачальнику – 2580 грн. 
Товар оприбуткований за цінами продажу 3000 грн. 

Податкова накладна постачальником надана. Необхідно 
відобразити операції в обліку за умов, що ТЗВ обліковується 
прямим методом та на окремому рахунку. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Завдання 4.3. Згідно з фіскальним чеком у липні 2015 року 

ТОВ «Іван і Ко» реалізувало пива н 81900 грн. Із них 3900 грн – 5% 
акцизний податок, а 13000грн – ПДВ. Виручка від продажу пива 
приватному підприємству, яке він оплатив готівкою, становила 
10080 грн. Собівартість реалізованого пива – 30400 грн. 

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Теми презентацій (рефератів) 

1. Документальне оформлення та облік продажу товарів 
населенню за готівку (при роботі РРО). 

2. Форми продажу товарів в роздрібній торгівлі. 
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Питання для обговорення: 
1. Джерела та документальне оформлення надходження 

товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 
2. Порядок складання звітності матеріально-відповідальних 

осіб про рух товарів в роздрібній торгівлі. 
3. Характеристика та види цін. 
4. Особливості обліку націнки товарів. 

 
 

Тема 2. Документальне оформлення та облік надходження 
товарів і тари в роздрібній торгівлі  

Мета: Набуття теоретичних знань та практичних навичок з 
обліку надходження товарів і тари в роздрібній торгівлі. 

 
Короткий термінологічний словник: 
Відпускна ціна_________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Вільна ціна ___________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Торгівля ______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Торгова знижка _______________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Завдання 5.1. До магазину «Україночка» від оптової бази 

надійшла партія рідини для миття посуду в пластмасовій упаковці, 
що доставлено автотранспортом постачальника. В накладній  
вказані наступні дані: ціна за одиницю 3 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 50 
коп., кількість – 1500 од., загальна вартість – 4500 грн, в т.ч. ПДВ 
20% - 750 грн. 

При прийманні встановлено витікання рідини з 2-х пляшок. 
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Відповідно до нормативних активів втрати не повинні 
перевищувати 0,18% від суми партії товару. 

Розрахувати первісну вартість рідини. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Завдання 5.2. Підприємство А оприбуткувало товари від 

постачальника на суму 1200 грн з ПДВ. Товар надійшов у 
зворотній тарі вартістю 240 грн з ПДВ. Транспортні витрати за 
поставку товару транспортною організацією — 120 грн з ПДВ. 
Зворотна тара повернута постачальнику. Власна торговельна 
надбавка до купівельної вартості — 20 %.  

Відобразити господарські операції на рахунках 
бухгалтерського обліку з оприбуткування товарів від 
постачальника у зворотній тарі. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

Теми презентацій (рефератів) 
1. Документальне відображення та облік надходження товарів 

і тари в роздрібній торгівлі. 
 

Питання для обговорення: 
1. Джерела та документальне оформлення надходження 

товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. 
2. Порядок складання звітності матеріально-відповідальних 

осіб про рух товарів в роздрібній торгівлі. 
3. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку, що 

застосовується для обліку надходження товарів в роздрібній 
торгівлі. 
 

 

Тема 3. Документальне оформлення та облік реалізації товарів 
і тари в роздрібній торгівлі 

Мета: Набуття теоретичних знань та практичних навичок з 
обліку реалізації товарів і тари в роздрібній торгівлі. 

 
Короткий термінологічний словник: 
Продаж товарів на замовлення ___________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Торгова націнка  _______________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Реалізація через інтернет-магазин  ________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Реалізація поштою  ____________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Завдання 6.1. ТОВ «Марс» - магазин меблів (платник податку 

на прибуток та ПДВ). 20 серпня 2015 року магазин продав одному з 
покупців шафу-купе в розстрочку на 3 місяці. Вартість товару – 
12000 грн (у т.ч. ПДВ – 2000 грн). Собівартість – 6000 грн.  

Покупець надав продавцю довідку з місця роботи, відповідно 
до якої його заробіток за три місяці 9000 грн. Ураховуючи, що 
вартість покупки в розстрочку перевищує заробіток покупця на 
3000 грн, згідно з умовами договору він оплачує цю різницю одразу 
під час покупки. Решту суми йому розбивають на три частини по 
3000 грн на місяць. Розстрочку надають під 22 % річних. 

За умовами договору купівлі-продажу перший внесок 
покупець вносить до каси магазину готівкою. Наступні платежі (у 
т.ч. відсотки за розстрочку) оплачує винятково через банк на 
поточний рахунок ТОВ «Марс». 

Розрахувати щомісячні платежі за шафу-купе та відсотки за 
розстрочку. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського 
обліку. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Завдання 6.2. ТОВ «Аякс» продає товари поштою на умовах 

передоплати. Вартість реалізації товару – 960 грн, в т. ч. ПДВ 20 % 
- 160 грн. Собівартість реалізованих товарів склала 500 грн. 
Послуги пошти з доставки оплачує продавець після отримання 
коштів в порядку безготівкових розрахунків. Вартість цих послуг 
поштового відділення – 48 грн, в т.ч. ПДВ 20 % - 8 грн.  

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Завдання 6.3. ТОВ «Пузанчик» – платник ПДВ реалізує товари 
через інтернет-магазин. Покупець здійснив передоплату за 
замовленій в інтнрнет-магазині товар у сумі 500 грн, крм того, ПДВ 
– 100 грн на банківський рахунок підприємства. Собівартість 
товару становить 400 грн. Товар зі складу підприємства передано 
кур’єру для доставки покупцю. Після цього товар доставлено 
кур’єром покупцю. Вартість послуг кур’єра 30 грн. 

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Завдання 6.4. ТОВ «Коломия» реалізує електротовари. За 

наказом керівника у жовтні місяці проведений сезонний розпродаж 
кондиціонерів. Сума визначеного доходу від реалізації товарів за 
цінами продажу становить 72000 грн, при цьому сума торгівельної 
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націнки на них – 21800 грн. Товари реалізовані у звітному місяці, 
сума наданої знижки склала 11800 грн. 

Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Завдання 6.5. Підприємство роздрібної торгівлі «Надія С» 
здійснює через торгівельні автомати торгівлю шкарпетками (ціна 
реалізації – 24 грн, в т.ч. ПДВ - 4 грн за пару). 

26.02. п.р. у торгівельний автомат завантажено 100 пар товару.  
01.03. п.р. з торгівельного автомату інкасовано 1200 грн. 

Кількість проданих шкарпеток за даними фіскального блока – 50 
пар. 

Підприємство веде облік товарів за методом ФІФО.  
Необхідно відобразити операції в бухгалтерському обліку. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Теми презентацій (рефератів) 

1. Облік реалізації товарів з використанням банківських 
платіжних карток. 

2. Облік операцій надання споживчого кредиту на товар та 
реалізація товарів у розстрочку фізичним особам. 

3. Облік реалізації товарів поштою. 
4. Облік реалізації товарів через інтернет-магазин. 
5. Облік забезпечення гарантійних зобов’язань. 
 

Питання для обговорення: 
1. Відображення на рахунках стану розрахунків з покупцями 

за товари, придбанні з розстрочкою платежу. 
2. Нормативно-правова база, що регулює здійснення 

операцій продажу на умовах договору комісії. 
3. Сутність та види торгівельних знижок. Що впливає на 

порядок відображення наданих знижок в обліку? 
4. Якими документами оформлюється процес руху тари на 

підприємстві торгівлі? 
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