
Практичне заняття № 13 

 
 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 06.04.2022 р.  

о 08.30  за допомогою Конференції Zoom 
 

Навчальний матеріал: 

Завдання 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Світанок» у 

червні 20_ р. взяло в банку кредит строком погашення 2 роки на будівництво 

нового цеху. Умови договору такі: 

 сума кредиту - 1500 000 грн; 

 загальна відсоткова ставка за кредитом - 10%; 

 погашення суми кредиту й відсотків здійснюється один раз на рік 

однаковими сумами. 

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Світанок» 

 № 

з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1.  У червні 2019 р. перераховано суму 

кредиту на поточний рахунок 

підприємства 

   

2. У червні 2020 р. погашено першу 

частину кредиту 

   

3. У червні 2020 р. нараховано відсотки за 

користування кредитом за перший рік 

   

4. У червні 2020 р. перераховано суму 

відсотків 

   

5.  У червні 2021 р. погашено суму 

кредиту, що залишилася 

   

6. У червні 2021 р. нараховано відсотки за 

користування кредитом за другий рік 

   

7. У червні 2021 р. перераховано суму 

відсотків 

   

Тема. Відображення на рахунках фінансового 

обліку операцій з обліку довгострокових кредитів 

банків і зобов’язань, їх записи до облікових регістрів. 

 

Мета заняття: сформувати вміння та 

навички відображення на рахунках довгострокових 

кредитів банків і запис їх до регістрів аналітичного 

обліку. 



      Завдання 2. Три сторони: підприємство «Конвалія» (позичальник), 

банк «Сигма» (кредитор) і страхова компанія «Омега» (гарант) у червні 20Х 

р. уклали між собою договір. Відповідно до цього договору банк надає 

підприємству «Конвалія» довгостроковий кредит у сумі 140 000 грн строком 

погашення 18 місяців (у грудні 20Х+1 рік). Відсоткова ставка за кредитом 

становить 15%. У випадку непогашення позичальником кредиту й несплати 

відсотків поньому в строк ці суми сплачує гарант. 

Підприємство «Конвалія» не погашає кредит у строк (у грудні 20Х+1 

рік) і сплату суми заборгованості за кредитом і відсотками здійснює гарант; 

відповідно до додаткової угоди з гарантом, підприємство «Конвалія» 

погашає заборгованість перед ним повністю в березні 20Х+2 роки. 

 

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Конвалія» 

№ 

з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1. У червні 2019 року отримано на поточний 

рахунок суму кредиту 
   

2. У червні 2020 року переведено суму 

заборгованості з довгострокового у 

короткостроковий кредит 

   

3. У грудні 2020 року нараховано 

заборгованість перед банком гарантом 

за основною сумою кредиту 

   

4. У грудні 2020 року нараховано 

заборгованість перед банком гарантом 

за сумою відсотків за кредитом 

   

5. У грудні 2021 року погашено 

заборгованість перед банком гарантом 

за основною сумою кредиту 

   

6. У грудні 2021 року погашено 

заборгованість перед банком гарантом 

за сумою відсотків за кредитом 

   

   

  



Завдання 3. ТОВ «Омега» - покупець за договором, що передбачає 

вексельну форму розрахунків, придбало у ТОВ «Дуко» товар на суму 24 000 

грн (в т.ч. ПДВ 20%). В забезпечення її заборгованості, що виникла, 

покупець виписав довгостроковий простий вексель. 

 

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Омега» 

№ 

з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1. Оприбутковано отриманий від 

постачальника товар 

   

2. Відображено податковий кредит з ПДВ    

3. Виписано і видано вексель 

постачальнику 

   

4. Переведено заборгованість за 

довгостроковим векселем до складу 

поточної заборгованості 

   

5. Перераховано грошові кошти в 

погашення векселя 

   

  

 Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Дуко» 

№ 

з\п 

Зміст господарської операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1. Реалізовано товари покупцю    

2. Відображено податковий кредит з ПДВ    

3. Списана собівартість реалізованих 

товарів 

   

4. Списано на фінансовий результат дохід 

від реалізації 

   

5. Списано на фінансовий результат 

собівартість реалізованого товару 

   

6. Отримано довгостроковий вексель    

7. Отримано грошові кошти після 

пред'явлення векселя до платежу 

   

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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