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Професія: Агент з постачання 

Тема 3. Робота у відділі бухгалтерії. 

П.т.3.7.Облік розрахунків з дебіторами . 

                            

 

  

                                                          Мета уроку: 

Навчальна – повідомити учням  практичні навички  з дебіторами .  

Виховна: – розвивати пізнавальну активність та самостійність учнів, увагу 

та спостережливість, які потрібні для  роботи у відділі бухгалтерії. 

Розвивальна: – виховувати в  учнів культуру спілкування: грамотність, 

чіткість, зрозумілість, уважність, послідовність дій, почуття поваги та 

зацікавленості до майбутньої професії, дотримання трудової дисципліни. 

 

                              

                             

                   



   Матеріали до теми та пояснення трудових операцій:  

Дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми 

грошових коштів, їх еквівалентів або інших 

активів                                                    .  

 За терміном погашення розрізняють:  

- довгострокову , 

- поточну дебіторську заборгованість. 

  Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на 

певну дату. 

 

Класифікація: 

  Поточна заборгованість ,яка виникає в ході нормального операц. циклу, 

погашення якої протягом 1ч.місяця з дати балансу1) дебіторська 

заборгованість,пов’язана з реалізацією товарів і послуг - звичайна 

заборговваність - заборгованість,забезпечена векселями - нормальна – термін 

сплати ще не настав - сумнівна – непевність у погашенні - безнадійна 

впевненість у непогашенні 2) дебіторська заборгованість, не пов’язана з 

реалізацією товарів і послуг: аванси видані, заборгованість за нарахованими 

девідентами, із внутрішніх розрахунків. 

  Довгострокова – яка не виникає в ході операційного циклу, погашення якої 

передбачається після 1 ч. місяця з дати балансу , довгострокова 

заборгованість за майно , довгострокова заборгованість за веселями. 

             



 

 Види заборгованості: 

1. Безнадійна дебіторська заборгованість - це поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої є певність про її неповернення боржником або за 

якою закінчився термін позовної давності (3 роки). 

2. Сумнівні борги - це заборгованість, щодо якої є непевність у тому, що 

вона буде погашена боржником. 

                             

 

 

 



 

Дебітори підприємства поділяються на 

- зовнішніх, до яких можна включити покупців (замовників) інших дебіторів, 

- внутрішніх дебіторів, які в свою чергу поділяються на підзвітних осіб, осіб 

до яких у підприємства є претензії щодо відшкодування завданих збитків. 

                                        

Критерії визнання дебіторської заборгованості: 

 o джерело отримання - появі активів повинні передувати минулі 

операції або події; 

 o втілення майбутніх економічних вигод - чи забезпечують активи 

оборотність інших ресурсів підприємства; 

 o забезпечення контролю за активом - це надає підприємству 

можливість контролювати майбутні вигоди, які воно очікує від 

використання цього активу; 

 o можливість достовірної оцінки активу - визначення виду оцінки для 

певного активу 

 

 



Для виникнення дебіторської заборгованості необхідно, щоб підприємство 

здійснювало господарську діяльність, а також здійснювало розрахунки з 

іншими підприємствами або фізичними особами.  

Здебільшого причиною зростання дебіторської заборгованості є відсутність 

коштів на розрахункових рахунках підприємств в основному через неплатежі 

за поставлену ними готову продукцію, виконані роботи та надані послуги.  

До основних причин виникнення дебіторської заборгованості на 

підприємстві можна віднести:  

1) невідповідність обсягу грошової маси, що знаходиться в обігу, вартісному 

обсягу продукції, що випускається, надаваних послуг і платежів у бюджетній 

сфері;  

2) низьку платіжну дисципліну покупців і загальний економічний стан 

галузей, до яких вони відносяться;  

3) брак коштів у клієнта або зниження рівня його платоспроможності. 

 4) порушення розрахунково-платіжної дисципліни контрагентами 

 

 

 



 

СУТТЄВО 

З введенням ПБО 10 в дію економічна сутність терміна "дебіторська 

заборгованість" не змінилася: як і раніше, це - сума заборгованості 

юридичних та фізичних осіб перед підприємством на конкретну дату. 

Підставою для впевненості щодо неповернення або невпевненості щодо 

повернення дебіторської заборгованості може бути, наприклад, ліквідація 

підприємства-боржника або визнання арбітражним судом дебітора 

банкрутом. 

            

 

 



Погашається заборгованість перед постачальниками і підрядниками шляхом 

безготівкових або готівкових розрахунків. 

Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів 

на паперових носіях чи в електронному вигляді у формі: 

- меморіального ордера; 

- платіжного доручення. 

 

 Платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить письмове 

доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свою рахунку 

зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача. 

 

 

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованостей, проводиться за 

даними аналітичного обліку по рахунках третього і шостого класів, та 

передбачає: 

- оцінку розміру динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості, 

порівнюючи її розмір на початок і кінець звітного періоду або за декілька 

звітних періодів; 

- вивчення структури дебіторської та кредиторської заборгованості за 

термінами виникнення з метою з'ясування стану розрахунково-платіжної 

дисципліни. 

Аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості доцільно проводити за 

двома напрямами: 

1. Аналіз контрагента (покупця, постачальника) - для визначення його 

плато- та кредитоспроможності; 

2. Аналіз на власному підприємстві - для з'ясування можливості щодо 

комерційних позик та дотримання ліквідності. 

 



 

Аналіз розрахунків з постачальниками, покупцями. 

 

 

 

                  



 

КАРТКА ЗАВДАНЬ № 1. 

 

Заповніть  платіжне доручення. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТКА ЗАВДАНЬ 2. 

 

Закінчить речення. 

 
1. Довгострокову заборгованість - сума дебіторської заборгованості, що 

не виникає під час нормального операційного циклу і буде погашена 

після дванадцяти …. 

 

2. Безнадійна дебіторська заборгованість - це поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої є певність про її неповернення боржником 

або за якою закінчився термін позовної давності (… роки). 

 

3. Сумнівні борги - це заборгованість, щодо якої є непевність у 

тому, що вона буде погашена … 
 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Буде корисно ознайомитися з матеріалом до цієї теми: 

1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська 

заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

08.10.99 р. №237 (за текстом - ПБО 10). 

 

                               ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Розкрити  сутність дебіторської заборгованості. 

2. Дати класифікацію дебіторської заборгованості та визначити 

критерії її оцінки. 

 

 

Відповіді присилати на електронну адресу:elenakosartsova@gmal.com 

                             

   

  

 



                         

          

                     

                       

1.Повторення матеріалу  

2.Складасти платіжне доручення . 

 

                      

                                     



   

Корисно 

Інструкційно -технологічна картка. 

№ Назва 

операції 

Схеми,малюнки Інструкційні вказівки 

1. Назва виду 

документа 

Платіжне доручення 

 

Платіжне доручення 

оформляється на 

відповідному бланку. 

2 Текст 

платіжного 

доручення 

 

Платіжне доручення 

має № та дату складання 

У відповідних графах  

вказується:  

сума грошових коштів як 

цифрами так прописом, 

банківські реквізити 

платника та отримувача , 

сума оплати, 

назва платежу.  

 

3. Підписи 

осіб, з 

рішенням 

яких 

здійснюють

ся платежи.   

Підпис  відповідальних осіб . 

 

Підписує бухгалтера, 

гл.бухгалтера, директора 

підприємства. 

4. Печатка  Печатка підприємства Обов язковий реквізит 

документа. 

 


