
 
 

Тема 9. Облік зобов'язань 

Лекція 12. Облік довгострокових кредитів банків та довгострокових векселів виданих 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 18.03.2022 р. за допомогою 

Конференції Zoom 

 

План 

1. Характеристика П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

2. Облік довгострокових кредитів банків. 

3.  Облік довгострокових векселів виданих та облік інших довгострокових 

зобов’язань. 

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 2. Наочний посібник для студентів кооперативних 

коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / Уклад. Пластун Н. І. ― 

К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 42-49. 

 

1. Характеристика П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» зобов’язання – заборгованість підприємства, яка 

виникає внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють в 

собі економічні вигоди. Облік кредиторської заборгованості регулюється 

П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
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 Зобов’язання або кредиторська заборгованість визнається, якщо її 

оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення 

економічних вигод у майбутньому внаслідок її погашення. Якщо на дату 

балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума 

включається до складу доходу звітного періоду. 

 

Норми П(С)БО 11 «Зобов’язання» застосовуються підприємствами, 

організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм 

власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до 

законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами 

(публічні акціонерні товариства, банки, страховики та деякі інші). Це 

положення (стандарт) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та 

розкриття інформації щодо зобов’язань, установлених іншими положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. 

Для правильної організації обліку зобов’язань важливим є: 

 визначення моменту виникнення зобов’язання; 

 дотримання умов визнання своїх зобов’язань. 

 

Умови визнання зобов’язань підприємства перед іншими суб’єктами є 

загальними як для міжнародної, так і вітчизняної практики. Такими 

умовами є: 

 зобов’язання повинне бути наслідком минулих подій; 

 зобов’язання пов’язане з необхідністю майбутніх платежів; 

 зобов’язання має визначений термін виконання, хоча конкретна дата 

може бути невідомою; 

 юридична чи фізична особа повинна бути ідентифікована як окрема 

особа якщо не в момент виникнення, то в момент виконання зобов’язань; 

 за відношенням до зобов’язань його оцінка повинна бути достовірно 

визначена. 

 

У відповідності з П(С)БО 11 «Зобов’язання» для того, щоб 

зобов’язання було визнане поточним, воно повинно відповідати таким 

критеріям: 

 має бути погашене протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу; 

 з терміном оплати протягом операційного циклу підприємства, 

навіть якщо він перевищує 12 місяців. 
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2. Облік довгострокових кредитів банків. 

Класифікація зобов’язань: 

 

 

 

Поточні зобов'язання – зобов'язання, які будуть погашені протягом 

операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 

дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу  

Забезпечення – зобов'язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу 

 

Непередбачене зобов'язання – це зобов’язання, що може виникнути 

внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджене лише 

тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених 

майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; 

або теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але 

не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання 

зобов’язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі 

економічні вигоди, або оскільки суму зобов’язання не можна 

достовірно визначити. 

Доходи майбутніх періодів – доходи, отримані протягом поточного 

або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних 

періодів 

 

Довгострокові зобов’язання – зобов’язання, які повинні бути погашені 

протягом більше як дванадцять місяців з дати балансу, або протягом 

періоду більшого ніж один операційний цикл з дати балансу, якщо він 

більше дванадцяти місяців  

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» 

банківський кредит – будь-яке зобов’язання банку надати певну суму 

грошей, будь-яка гарантія, будь-яке продовження строку погашення боргу, 

яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої 

суми, а також на зобов’язання щодо сплати процентів та інших зборів з такої 

суми. Кредити відносяться до зобов’язань підприємства. 

 

Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що 

укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У 

кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і 

порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань 

позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і 

відповідальність сторін щодо видачі ти погашення кредиту. 
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Перелік документів, необхідних для отримання кредиту, включає: 

1. заява на отримання кредиту; 

2. анкета підприємства з основними показниками діяльності; 

3. копії статутних документів; 

4. копія свідоцтва про державну реєстрацію; 

5. копії ліцензій, передбачених законодавством; 

6. техніко-економічне обґрунтування отримання кредиту; 

7. копії контрактів, які стосуються необхідності отримання кредиту; 

8. завірений в органах статистики Баланс (звіт про фінансовий стан) на 

останню звітну дату, Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід), а також річні фінансові звіти за останніх три роки; 

9. документи, які стосуються забезпечення кредиту (застава майна, 

гарантії, страхові поліси); 

10.  довідки з обслуговуючих банків про наявність рахунків 

позичальника, наявності або відсутності заборгованості за кредитами 

 

Рахунок 50 «Довгострокові позики»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку розрахунків за 

довгостроковими позиками 

банків та іншими 

залученими позиковими 

коштами від інших осіб, 

які не є поточними 

зобов’язаннями 

За дебетом рахунку 

відображається 

погашення 

заборгованості за 

позиками та 

переведення до 

складу поточної 

заборгованості за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

  

За кредитом рахунку 

відображаються суми 

одержаних 

довгострокових позик, 

а також переведення 

короткострокових 

позик до складу 

довгострокових 

 

Субрахунки: 

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»; 

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»; 

503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»; 

504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті»; 

505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»; 

506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті» 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку довгострокових 

позик банку 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Отримано позики в безготівковій формі 311, 312 501, 502, 

505,506 

2 Погашення коротко- і довгострокових 

векселів за рахунок довгострокової позики 

511, 512, 

621, 622 

501, 502 

3 Погашення поточної заборгованості за 

рахунок довгострокового кредиту 

631, 632 501, 502, 

505, 506 

4 Погашення позик у безготівковій формі 501, 502, 

505,506 

311,312 

5 Переведення довгострокової позики в 

короткострокову 

501, 502, 

505,506 

60 

6 Переведення довгострокової позики в 

поточну заборгованість 

501, 502, 

505,506 

61 

 

 3. Облік довгострокових векселів виданих та облік інших 

довгострокових зобов’язань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сутність векселя, його види були розглянуті у темі 3 «Облік 

дебіторської заборгованості». 

Облік бланків векселів ведеться на позабалансовому рахунку 08 

«Бланки суворого обліку» поштучно. Крім того, оскільки придбані бланки 

відповідають категорії запасів, то їх облік здійснюється у відповідності з 

П(С)БО 9 «Запаси» з використанням субрахунку 209 «Інші матеріали». 

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку розрахунків з 

постачальникaми, 

підрядниками та іншими 

кредиторами зa матеріальні 

цінності, виконані роботи, 

oтримані послуги та за 

iншими операціями, 

заборгованість за якими 

зaбезпечена виданими 

векселями та нe є поточним 

зобов’язaнням 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

погашення 

заборгованості, 

зaбезпеченої 

виданим векселем 

  

За кредитом рахунку 

відображаються 

видача векселя в 

забезпечення зa 

одержані матеріальні 

цінності, послуги, 

викoнані роботи та за 

іншими опeраціями 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку операцій з 

простим векселем 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Отримано сировину від постачальника 201 631 

2 Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631 

3 Видано вексель постачальнику 631 511, 621 

4 Списано бланк векселя – 08 

5 Віднесено бланк векселя на витрати 949 209 

6 Погашено вексель коштами 511, 621 311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання  

Довгострокові 

зобов’язання з оренди 

Довгострокові зобов’язання орендаря перед 

орендодавцем за одержані у фінансову 

оренду основні засоби та цілісні майнові 

комплекси  

Довгострокові зобов’язання перед іншими 

кредиторами: 

➢ суми поворотної фінансової допомоги; 

➢ відстрочені відповідно до діючого 

законодавства податки (збори, інші 

обов’язкові платежі) 

Інші довгострокові 

зобов’язання 

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язaння з оренди»  

Призначення  

рахунку: для узaгальнення 

інформації про стан розрахункiв 

з орендодавцями за необоротні 

aктиви, передані на умовах 

довгостроковoї оренди, а також 

за oборотні матеріальні активи, 

кошти та цiнні папери, отримані 

зa договором оренди цілісного 

майнового кoмплексу 

За дебетом рахунку 

відображається 

погашення 

нарахування 

зaборгованості перед 

орендодавцем, 

переведення дo 

короткострокових 

зобов’язань, 

списання тoщо 

  

За кредитом 

рахунку 

відображаються 

нарахування 

зaборгованості 

перед 

орендодавцем за 

одержані oб’єкти 

довгострокової 

оренди 

 

Субрахунки: 

531 «Зобов’язання з фінансової оренди»; 

532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів» 

 


