
 
 

Тема 9. Облік зобов'язань 

Лекція 13. Облік поточних зобов’язань з товарних операцій 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 22.03.2022 р. за допомогою 

Конференції Zoom 

 

План 

1. *Визначення поточних зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків із 

постачальниками і  підрядниками. 

3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із постачальниками і 

підрядниками. 

 

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., 50-52. 
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1. Визначення поточних зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові 

кредити банків  

Поточна 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями  

виданими 

Короткострокові 

векселі видані  

Кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

Поточна 

заборгованість за 

розрахунками   

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом 
операційного циклу підприємства, якщо цей цикл менше дванадцяти 
місяців з дати балансу або повинні бути погашені протягом 
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу 

поточні зобов’язання підприємства перед 

банками за отриманими від них позиками, 

строк повернення яких не перевищує 12 місяців 

із вищезазначеної дати, а також позики, строк 

погашення яких минув. Перелічені вище 

поточні зобов’язання відображають у сумі 

погашення, тобто недисконтованій сумі коштів 

або їх еквівалентів, яка очікується, буде 

сплачена для погашення зобов’язання в процесі 

звичайної діяльності підприємства  

 

 

 

 

сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців з дати 

балансу векселем   

заборгованість на яку підприємство видало 

векселі на забезпечення поставок (робіт, 

послуг) постачальників, підрядчиків та інших 

кредиторів  

 

заборгованість постачальникам і підрядчикам 

за матеріальні цінності, виконані роботи та 

отримані послуги (крім заборгованості, 

забезпеченої векселями) активів  

поточна заборгованість за розрахунками з 

одержаних авансів, за розрахунками з 

бюджетом, за розрахунками з позабюджетних 

платежів, за розрахунками зі страхування, за 

розрахунками з оплати праці, за розрахунками з 

учасниками, за розрахунками із внутрішніх 

розрахунків  

 

заборгованість за нарахованими відсотками та 

перед іншими кредиторами  
Інші поточні 

зобов’язання 
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2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків із 

постачальниками  і підрядниками. 

Основними джерелами даних для контролю розрахункових відносин за 

товарними операціями є первинні документи з обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. При купівлі товарів укладається договір 

купівлі-продажу.  

Договір – це згода двох і більше осіб, спрямована на виникнення, зміну 

або припинення взаємних прав і обов’язків. 

Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками 

проводяться на підставі документів постачальника: накладних; рахунків-

фактур; рахунків; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих 

послуг); податкових накладних; товарно-транспортних накладних. 

 

Оприбуткування товару від постачальника залежить від наявності 

розбіжностей між фактичними даними, та даними, зазначеними в 

документах постачальника, і оформлюється: прибутковою накладною чи 

проставленням штампу "оприбутковано" на документі постачальника (якщо 

розбіжності відсутні), або актом приймання (якщо є розбіжності). 

Акт приймання також оформлюється у випадку одержання 

невідфактурованої поставки. 

Крім того, підставою для оприбуткування та оплати придбаного товару 

є документ, що підтверджує його якість (сертифікат якості). 

Документи, які оформлюються при перерахуванні коштів, залежать від 

форми розрахунків: платіжне доручення, акредитив, інкасо, ВКО та інші 

платіжні документи. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться, як 

правило, після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконання 

робіт, надання послуг або одночасно з ними. 
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          3 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із постачальниками 

та підрядниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками 

 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Кореспондуючі 

рахунки 

Дебет Кредит 

1 Відображено надходження на підприємство 

від постачальника ТМЦ 

20, 21, 22, 

25, 28 

63 

2 Віднесено на витрати виробництва вартість 

робіт, виконаних підрядником 

23 63 

3 Проведена оплата постачальникам та 

підрядникам за поставлені цінності, виконані 

роботи і надані послуги 

63 30, 31 

4 Проведено розрахунок з постачальником за 

рахунок позики банку 

63 50, 60 

 

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками тa підрядниками»  

Призначення  

рахунку: 

для обліку розрахунків з 

постачальниками (підрядниками) 

за одержані товарно-мaтеріальні 

цінності, виконанні роботи та 

надані послуги. На рахунку 63 

учасники промислово-фінансової 

групи вeдуть облік розрахунків 

за одержані вiд учасників ПФГ 

ТМЦ (роботи, послуги) 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

погашення або 

списання 

зaборгованості за 

одержані вiд 

постачальників та 

підрядників 

ТМЦ, прийняті 

роботи, послуги 

  

За кредитом 

рахунку 

відображається 

заборгованість за 

одержані вiд 

постачальників та 

підрядників ТМЦ, 

прийняті роботи, 

послуги 

 

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»; 

633 «Розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп» 

 

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та 

підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату 


