Міністерство освіти і науки України
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Затверджено
вченою радою факультету
менеджменту і економіки
(протокол № 6 від 22.11.2017)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Методичні вказівки та завдання
для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 242 «Туризм»

Харків-2017

Укладачі: М.І. Беленкова, канд. екон. наук, професор;
О.В. Ковальова, канд. екон. наук, доцент

Рецензенти: Т.Г. Маренич, завідувач кафедри обліку і аудиту Харківського
національного технічного університету сільського господарства
ім. П. Василенка, д-р. екон. наук, професор;
Д.В. Шиян, завідувач кафедри економіки підприємства та
менеджменту Харківського національного економічного
університету ім. С. Кузнеця, д-р. екон. наук, професор;
В.В. Ярова, завідувач кафедри статистики і економічного
аналізу Харківського національного аграрного університету
імені В.В. Докучаєва, канд. екон. наук, доцент
Бухгалтерський облік: метод. вказівки/ М.І. Беленкова/ Харк. нац. аграр. ун-т
ім. В.В. Докучаєва. – Х.:ХНАУ, 2017.–145 с.
Висвітлено програмні питання з кожної теми, наведено список
рекомендованої літератури, завдання для самостійної роботи, практичні
завдання, навчальні таблиці і макети регістрів бухгалтерського обліку,
питання для самоконтролю.
Розраховано на здобувачів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

© Харківський національний
аграрний університет імені
В.В. Докучаєва, 2017

ЗМІСТ
Передмова

3

Список рекомендованої літератури

4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

6

1.1

Характеристика господарського обліку

6

1.2

Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку

6

1.3

Метод обліку та його елементи

14

1.4

Бухгалтерський баланс

14

1.5

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку

20

1.6

Оцінка і калькуляція

22

1.7

Система рахунків і відображення в них господарських операцій

23

1.8

Класифікація та план рахунків бухгалтерського обліку

42

1.9

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку

46

1.10

Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку

50

1.11

Основи бухгалтерської звітності

52

1.12

Основи організація бухгалтерського обліку

53

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

54

2.1

Економічний зміст, організація фінансового обліку

54

2.2

Облік грошових коштів

54

2.3

Облік розрахунків

55

2.3.1 Облік розрахунків з дебіторами

55

2.3.2 Облік розрахунків за зобов’язаннями

56

2.4

Облік основних засобів та інших необоротних активів і капітальних
інвестицій

57

2.5

Облік праці та її оплати

58

2.6

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань

58

2.7

Облік реалізації, формування доходів, витрат і фінансових результатів

59

2.8

Фінансова звітність

59

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

60

ДОДАТКИ

94

