
            Практичні рекомендації для учнів групи ТУ-1     

                                                 25.06.2020 

Професія: Агент з постачання 

Тема 3. Робота у відділі бухгалтерії. 

П.т.3.7.Порядок розрахунків з кредиторами . 

                             

  

                                                          Мета уроку: 

Навчальна – повідомити учням  практичні навички  з кредиторами .  

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:  

Кредиторська заборгованість — це заборгованість підприємства 

іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених 

раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують 

зобов'язання її погашення в певний строк.  

Зобов'язання в бухгалтерському обліку — заборгованість підприємства, що 

виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства (економічних 

вигод). 

Класичними методіами аналізу кредиторської заборгованості: 

 – горизонтальний  аналіз – у процесі аналізу визначають абсолютні та 

відносні зміни величин різних статей звітності за попередній або 

звітний період; 

 – вертикальний аналіз полягає в розрахунку частки окремих складових 

фінансових показників та вплив кожної складової на результат в 

цілому, тобто вивчення структури окремих показників на початок і 

кінець періоду;  

– факторний аналіз – за його допомогою виявляються причини зміни 

абсолютних і відносних фінансових показників, і розраховується вплив 

факторів на зміну фінансового показника; 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA)


 

 

 

Види кредиторської заборгованості: 

- довгостокова; 

- поточна 

Поділ заборгованості на довготермінову та поточну необхідний для 

оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства. 

 



 

Групують поточну заборгованість за термінами її виникнення, найчастіше 

виділяючи такі «вікові групи»: 

 до 30 днів,  

від 31 до 90 днів, 

 від 91 до 180 днів  

 більше півроку.  

Таке групування необхідне як для фінансового планування, так і для 

контролю, зокрема для своєчасного виявлення простроченої, сумнівної та 

безнадійної заборгованості 

 

 

 

У бухгалтерському обліку визнання зобов’язань при придбанні 

підприємством матеріальних та нематеріальних цінностей, послуг 

здійснюється із дотриманням принципу відповідності. Для цього 

використовується метод нарахування, дотримання якого, з точки зору 

визнання зобов’язань по відношенню до своїх кредиторів, вимагає від 

підприємства правильного визначення моменту переходу права власності на 

відповідні цінності або моменту отримання послуг. 

 

 



 

 

 

 

 Саме у момент переходу права власності, який визначається, наприклад, 

умовами контракту, за відсутності одночасного розрахунку у грошовій формі 

з постачальниками та підрядниками виникають зобов’язання за отримані 

активи. 

Для обліку таких зобов’язань використовується рахунок 63 ―Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками‖. 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 Довідки про склад дебіторської та кредиторської 

заборгованості 
  

  

вих. №________ 

від «___»_______ 2020р. 

  

  

                                        ДОВІДКА 

 про склад дебіторської та кредиторської заборгованості 

  

Підприємство «____________________», код ЄДРПОУ _____________, 

повідомляє про склад дебіторської та кредиторської заборгованості згідно 
нижче наведених таблиць: 

          Дебіторська заборгованість 

№ Основні дебітори Продукція, товари, послуги  Сума 
Дата 

виникнення 

Дата 

погашення 

Умови 

розрахунків 

1             

2             

3             

4             

5             

  

       Прострочена дебіторська заборгованість 

№ Дебітори 

Продукція, товари, 

послуги / Реквізити 

договору 

Сума 
Термін 

прострочки 

Причини виникнення та 

перспективи погашення 

1           

2           

3           

  

 

 

 



Кредиторська заборгованість 

  

Прострочена кредиторська заборгованість 

№ Кредитори 

Продукція, товари, 

послуги / Реквізити 

договору 

Сума 
Термін 

прострочки 

Причини виникнення та 

перспективи погашення 

1           

2           

3           

  

 

 

 

 

№ 
Основні 

кредитори 

Продукція, товари, 

послуги  
Сума 

Дата 

виникнення 

Дата 

погашення 

Умови 

розрахунків 

1             

2             

3             

4             

5             



Важливо. 

                                         

Списуємо «кредиторку»: правильно і без зайвого клопоту 

 

                

 

Майте на увазі  наявність у підприємств, установи прихованої кредиторської 

заборгованості фахівці Держфінінспекції класифікують як порушення 

ведення бухгалтерського обліку. А це відповідно до ст. 164
2
 КУпАП має 

наслідком накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян . 

 

 



КАРТКА ЗАВДАНЬ № 1.  

 Під час інвентаризації розрахунків з кредиторами в бюджетній установі було 

виявлено суму кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої 

минув. Сума заборгованості згідно з обліковими даними становить 3450,00 

грн. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТКА ЗАВДАНЬ 2. 

 

Закінчить речення. 

 
1. «Кредиторка»  - це  … 

2. Безнадійна кредиторська заборгованість - це … 

 

3. Довідка про сумнівні борги потрібна для …  

 

 

 

                       
 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

Буде корисно ознайомитися з матеріалом до цієї теми: 

1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Кредиторська 

заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

08.10.99 р. №239 (за текстом - ПБО 10). 

 

                               ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Розкрити  сутність кредиторської заборгованості. 

2. Дати класифікацію кредиторської заборгованості . 

 

 

Відповіді присилати на електронну адресу:elenakosartsova@gmal.com 

                             

   

  

 

                          



              

                     

    Домашнє завдання :                 

1.Повторення матеріалу  

2.Складасти довідку про кредиторську заборгованість . 

 

                      

                                     

   

 

 

 

 

 



Корисно 

Інструкційно -технологічна картка. 

№ Назва 

операції 

Схеми,малюнки Інструкційні вказівки 

1. Назва виду 

документа 

Довідка про кредиторську 

заборгованість 

 

 Оформляється  згідно вимог у 

відповідному розділі . 

2 Текст 

довідки № Кредит

ори 
Прод

укція  

Сум

а  

Тер

мін 

про

сро

чки 

При

чин

и 

1      

2      

3      
 

У графах: 

 кредитори - пишеться повне 

найменування підприємства, 

  продукція-перелік видів, 

 сума – сума заборгованості, 

 термін – з якого числа 

нараховується,  

Сума Термін прострочки 
Причини виникнення та 

перспективи погашення 

3. Підписи 

особи, яка 

складає 

довідку .   

 Відповідальна особа за довідку  Нижче таблиці.       

4. Дата 

складання 
 Вказується число,місяць та рік 

складання довідки. 
 На початку таблиці       

 

 

 

 

 

 


