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Таблиця 1.1.3 

Господарські операції за звітний період 
 

№ 

з/п 

Зміст операції Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Отримано короткостроковий кредит банку на поточний рахунок 5 000 

2 Відкрито акредитив за рахунок кредиту банку 2 000 

3 Погашено заборгованість перед постачальником за рахунок кредиту 

банку 

2 000 

4 Перераховано аванс підряднику за рахунок кредиту 1 000 

5 Погашено кредит з поточного рахунку 5 000 

6 Повернено залишок невикористаного акредитиву 150 

7 Нараховані та сплачені відсотки по кредитам 80 

8 Нараховані та сплачені відсотки за простроченими кредитами 160 
 

Зміст завдання 

Скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [55], [66]. 

 

 

Тема 1.2. Облік короткострокових зобов’язань  

з постачальниками та підрядниками 
 

Мета заняття 
1. Оволодіти практичними навичками з відображення господарських операцій за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку. 
2. Опанувати методику узагальнення облікової інформації за розрахунками з 

постачальниками та підрядниками в регістрах бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 
Кредиторська заборгованість – це заборгованість підприємства іншим юридичним і 

фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій) і щодо якої у 
підприємства існують зобов’язання її погашення в певний строк. 

Постачальники – це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання 
товарно-матеріальних цінностей або надають послуги чи виконують роботи.  

Підрядники – це юридичні та фізичні особи, які виконують для підприємства 
будівельні, ремонтні чи інші роботи на підставі договорів підряду. 

Безготівкова форма розрахунків – перерахування певної суми коштів з рахунків 
платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за 
дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу 
банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі 
розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. 

Податковий кредит – це сума, на яку платник податку на додану вартість має право 
зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду. 

Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий 
агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, у 
порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, 
визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений 
законом строк). 

http://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
http://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
http://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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA
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Договір купівлі-продажу – це угода, за якою продавець (одна сторона) зобов’язується 

передати майно у власність покупцеві (друга сторона), а покупець зобов’язується 

прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму. 

Товарно-транспортна накладна – це основний документ на вантаж, що повинен 

оформлятися для здійснення вантажних автоперевезень; це єдиний для всіх учасників 

транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-

матеріальних цінностей, обліку на шляху їхнього переміщення, оприбуткування, 

складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за 

перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. ТТН – обов’язковий документ для 

здійснення внутрішніх перевезень вантажів. 

Рахунок-фактура – це документ, що надається продавцем покупцеві і вміщує перелік 

товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні 

особливості товару (колір, вага тощо), умови постачання і відомості про відправника і 

одержувача. Рахунок-фактура є основним документом, згідно з яким оплачуються 

отримані товари чи послуги відповідно до вказаних умов. 

Розрахунково-платіжні інструменти – способи розрахунків з постачальниками та 

підрядниками: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, 

розрахункові чеки, акредитиви. 

Розрахунковий документ – документ на паперовому носії, що містить доручення 

та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача. 

Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене 

письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито 

його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. 

Акцепт – згода на оплату або гарантування оплати грошових, товарних і розрахун-

кових документів, а також юридична згода на укладення угоди відповідно до пропозиції 

(оферти) другої сторони.  

Акцепт розрахункових документів – напис уповноваженої особи (акцептант) на 

рахунок, який засвідчує згоду прийняти рахунок до платежу. 

Платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить письмове доручення 

платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка зазначеної суми 

коштів та її перерахування на рахунок отримувача. 

Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в 

разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити 

без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на 

рахунок отримувача. 

Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який складається з двох 

частин: верхньої – вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної 

суми коштів; нижньої – доручення платника обслуговуючому банку про списання зі 

свого рахунка визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача. 

Акредитив – договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за 

дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які 

відповідають умовам акредитива, зобов’язаний виконати платіж на користь 

бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж. 

Невідфактуровані товарно-матеріальні цінності – отримані товарно-матеріальні 

цінності, у яких відсутні супровідні документи. 

 

Контрольні питання 

1. Якими первинними документами оформлюються розрахунки з постачальниками 

та підрядниками? 

2. Що таке акцепт документа? 

3. Як здійснюється аналітичний облік розрахунків з постачальниками? 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
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4. Що необхідно передбачити в поданні претензій постачальнику? 

5. За допомогою яких облікових регістрів здійснюється узагальнення інформації за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками? 

6. Дайте характеристику рахункам і субрахункам бухгалтерського обліку, які 

використовуються для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

7. Як ведеться синтетичний облік кредиторської заборгованості за товари (роботи, 

послуги)? 

8. В яких регістрах ведеться аналітичний облік за рахунком 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками» при різних формах бухгалтерського обліку? 

9. У яких випадках у підприємства виникає поточна заборгованість за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками? 

10. Якими записами на рахунках бухгалтерського обліку відображаються операції за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками? 

11. Які види оцінки використовують у визнанні поточної заборгованості за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками? 

12. Наведіть умови визнання та оцінки кредиторської заборгованості за розрахун-

ками з постачальниками та підрядниками. 

13. Як відображаються розрахунки з постачальниками і підрядниками у фінансовій 

звітності підприємства? 

14. Що відбувається з кредиторською заборгованістю за товари (роботи, послуги), за 

якою минув строк позовної давності? 

 

Тестові завдання 

1. Умови визнання поточних зобов’язань перед постачальниками та підрядниками: 

а) їхня оцінка може бути достовірно визначена; 

б) існує ймовірність одержання економічних вигід, пов’язаних з їх використанням 

у майбутньому; 

в) не мають оцінки; 

г) правильна відповідь відсутня. 

2. Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображається в 

балансі: 

а) за сумою погашення;  

б) за чистою вартістю реалізації; 

в) за теперішньою вартістю; 

г) за первинною вартістю. 

3.  Обрати правильний зміст господарської операції до проводки Д-т 631 

«Розрахунки з вітчизняними постачальниками» К-т 371 «Розрахунки за виданими 

авансами»: 

а) перераховано аванс постачальникам згідно з договором купівлі-продажу;  

б) пред’явлено претензії постачальнику за недопостачання матеріалів; 

в) погашено кредиторську заборгованість перед постачальником заліком зустрічних 

однорідних вимог; 

г) списується раніше перерахований аванс постачальнику в погашення кредитор-

ської заборгованості за отримані від нього товарно-матеріальні цінності. 

4.  Обліковим регістром, що узагальнює інформацію про розрахунки з постачаль-

никами та підрядниками журнальної форми обліку, є: 

а) журнал 2; 

б) журнал 3; 

в) журнал 4; 

г) журнал 5. 
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5.  Відображення в бухгалтерському обліку суми ПДВ, яка віднесена на вартість 

отриманих від постачальника матеріальних цінностей, здійснюється на підставі 

первинного документа: 

а) податкова накладна; 

б) рахунок-фактура; 

в) платіжне доручення;  

г) товарно-транспортна накладна. 

6.  Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками не може 

вестись у розрізі: 

а)  постачальників; 

б)  країн; 

в)  кожного документа на сплату; 

г)  засновників. 

7.  Надходження товарно-матеріальних цінностей на підприємство від 

постачальника без супровідних та розрахункових документів називається: 

а) матеріальними цінностями в дорозі;  

б) невідфактурованими поставками; 

в) товарними операціями; 

г) дебіторською заборгованістю. 

8.  До товарних документів, на підставі яких ведеться синтетичний та аналітичний 

облік розрахунків з постачальниками, не відноситься: 

а) товарно-транспортна накладна;  

б) специфікації; 

в) рахунки-фактури; 

г) платіжні доручення. 

9. Постачальники – це: 

а) юридичні або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи під час 

спорудження об’єктів на підставі договорів; 

б) юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних 

цінностей, надають послуги, виконують роботи; 

в) юридичні або фізичні особи, що потребують інформації про діяльність 

підприємства для прийняття рішень; 

г) юридичні або фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 

підприємству певні суми грошових коштів. 

10.  При оприбуткуванні матеріалів від постачальника-платника ПДВ без 

наявності податкової накладної податковий кредит з ПДВ відображається у 

покупця записом: 

а) Д-т 641 «Розрахунки за податками»  

 К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

б) Д-т 201 «Сировина й матеріали»  

 К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

в) Д-т 644 «Податковий кредит»  

 К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

г) Д-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»  

 К-т 641 «Розрахунки за податками». 

11.  Перераховані підприємством підрядникам аванси відображаються у складі: 

а) витрат майбутніх періодів; 

б) поточних зобов’язань; 

в) забезпечень наступних платежів; 

г) боргових прав. 
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12. Оплата рахунків постачальників та підрядників акредитивами відображається 

в бухгалтерському обліку записом: 

а) Д-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»  

 К-т 311«Поточні рахунки в національній валюті»; 

б) Д-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками  

 К-т 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»; 

в) Д-т 631«Розрахунки з вітчизняними постачальниками  

 К-т 331 «Грошові документи в національній валюті»; 

г) Д-т 631«Розрахунки з вітчизняними постачальниками  

 К-т 335 Електронні гроші, номіновані в національній валюті». 

13. Придбання матеріалів у постачальника без попередньої оплати відобража-

ється в бухгалтерському обліку записом: 

а) Д-т 201 «Сировина й матеріали»  

 К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

б) Д-т 201 «Сировина й матеріали»  

 К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 

в) Д-т 201 «Сировина й матеріали»  

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

г) Д-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»  

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 

14. Дотримання яких принципів бухгалтерського обліку є обов’язковим для 

відображення кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками: 

а) безперервності, обачності, єдиного грошового вимірника, повного висвітлення, 

автономності підприємства, превалювання сутності над формою; 

б) нарахування та відповідності доходів і витрат; 

в) обов’язковими є лише принципи, які наведено в наказі про облікову політику; 

г) послідовності та історичної (фактичної) собівартості. 

15. Придбання матеріалів у постачальника відображається (в кредит): 

а) Д-т 201«Сировина й матеріали»  

 К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

б) Д-т 201 «Сировина й матеріали» 

 К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; 

в) Д-т 201«Сировина й матеріали»  

 К-т 311«Поточні рахунки в національній валюті»; 

г) Д-т 685«Розрахунки з іншими кредиторами»  

 К-т 311«Поточні рахунки в національній валюті». 

16. Знайдіть відповідність між термінами та їхнім змістом: 
 

А 
Оприбутковані виробничі запаси, одержані від 

постачальників: за купівельною вартістю (без ПДВ) 
1 Д-т 22 К-т 631 

Б 
Перераховано постачальникам за одержані виробничі 

запаси 
2 Д-т 152 К-т 632 

В 
Одержані від постачальників інструменти, спецодяг, 

госпінвентар за купівельною вартістю 
3 Д-т 20 К-т 631 

Г 

Прийняті від підрядників будівельно-монтажні роботи 

зі спорудження приміщення складу готової продукції 

за кошторисною вартістю (без ПДВ) 

4 Д-т 631 К-т 311 

Д Одержані від постачальника-нерезидента комп’ютери 5 Д-т 631 К-т 313 

Е 
Здійснені розрахунки з транспортною організацією 

розрахунковим чеком 
6 Д-т 151 К-т 631 
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17. Встановіть відповідність (у вигляді комбінацій букв і цифр): 
 

А 
Сплачено за комп’ютерні програми постачальнику 

підзвітною особою 
1 Д-т 93 К-т 631 

Б 
Оплачено вартість різних послуг (транспортування 

продукції тощо), пов’язаних з реалізацією продукції 
2 Д-т 374 К-т 631 

В 

Відображено вартість послуг (освітлення, опалення, 

водопостачання тощо), наданих сторонніми організа-

ціями невиробничим підрозділам підприємства 

3 Д-т 631 К-т 372 

Г 

Відображено суму претензії, пред’явленої постачаль-

никам, підрядникам за операціями з одержання 

товарно-матеріально цінностей і прийняття робіт 

4 Д-т 641 К-т 644 

Д 

Перераховано передоплату (аванс) постачальникам 

згідно з договором купівлі-продажу товарно-

матеріальних цінностей 

5 Д-т 371К-т 311 

Е 
Відображено суму податкового кредиту за операцією 

перерахування передоплати (авансу) 
6 Д-т 949 К-т 631 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.2.1 
Вихідні дані 

Підприємством ТОВ «Промінь» у вересні 20ХХ р. здійснені операції, які наведено в 

табл. 1.2.1. 

Таблиця 1.2.1 

Господарські операції ТОВ «Промінь» за вересень 20хх р. 
 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Оприбутковані на склад отримані від ПАТ «Імпульс» сировини 

та матеріали:  

 покупна вартість; 

 ПДВ. 

 

 

53 800 

10 760 

2 Акцептовано рахунок АТП-17 за доставку сировини та 

матеріалів на склад підприємства: 

 вартість послуг; 

 ПДВ. 

 

 

8 760 

1 752 

3 Пред’явлено претензії ПАТ «Імпульс» за недопостачання 

матеріалів 

10 000 

4 Перераховано з поточного рахунку постачальникам за раніше 

отримані матеріали 

123 700 

5 Сплачено рахунок ПАТ «Імпульс» за отримані матеріали за 

рахунок акредитиву 

64 560 

6 Акцептовано рахунок ПАТ «Райдуга» за ремонт виробничого 

обладнання ТОВ «Промінь»: 

 вартість ремонту; 

 ПДВ. 

 

 

6 000 

1 200 

7 Надані послуги з опалення офісу ТОВ «Промінь»: 

 вартість послуг; 

 ПДВ. 

 

2 250 

450 
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Закінчення табл. 1.2.1 

8 Сплачено ПАТ «Вектор» за комп’ютерні програми підзвітною 

особою 

2 400 

9 Списано кредиторську заборгованість, за якою минув строк 

позовної давності 

850 

 

Зміст завдання 

Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати кореспонденцію 

рахунків та первинні документи по кожній операції, які наведено в табл. 1.2.1. 

 

Завдання 1.2.2 
Вихідні дані 

ТОВ «Атлант» укладений контракт з ТОВ «Віта». Відповідно до укладеного 

договору ТОВ «Атлант» придбає у ТОВ «Віта» програмне забезпечення на загальну 

суму 24 000 грн, у т. ч. ПДВ. Контрактом передбачено попереднє перерахування ТОВ 

«Віта» авансу у розмірі 40 % вартості програмного забезпечення. Після отримання 

авансу ТОВ «Віта» здійснило передачу програмного забезпечення ТОВ «Атлант».  

Зміст завдання 

1.  Сформулювати перелік господарських операцій за звітний період та 

відобразити їх у журналі реєстрації господарських операцій. 

2.  Вказати первинні документи та кореспонденцію рахунків по кожній операції за 

розрахунками з постачальниками. 

 

Завдання 1.2.3 
Вихідні дані 

Підприємством у звітному періоді здійснені операції, які наведено в табл. 1.2.2. 

Таблиця 1.2.2 

Господарські операції за звітний період 
 

Дебет  Кредит  Сума, грн 

1 2 3 

201 631 300 000 

641 631 60 000 

631 311 360 000 

151 631 400 000 

641 631 80 000 

601 311 600 

951 684 120 

631 313 720 

631 372 2 000 

92 631 30 000 

641 631 6 000 

371 311 66 000 

641 644 11 000 

201 631 55 000 

644 641 11 000 

631 371 66 000 
 

Зміст завдання 

1.  Визначити первинні документи, якими оформлюються господарські операції, 

наведені в табл. 1.2.2. 
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2.  На підставі бухгалтерських проводок визначити економічний зміст 

господарських операцій підприємства і скласти журнал їх реєстрації. 

Завдання 1.2.4 

Вихідні дані 

Згідно з договором купівлі-продажу 05.09.20ХХ р. з поточного рахунку ТОВ 

«Вектор» (виробництво м’яких іграшок) перераховано аванс ТОВ «Атлант» у сумі 

70 000 грн, крім того, ПДВ – 14 000 грн, що складає 40 % вартості поставки 

бавовняної тканини (за ціною 56 грн/м куплено 3 750 метрів).  

10.09.20ХХ р. за накладною отримано від ТОВ «Вектор» бавовняної тканини на 

суму 210 000 грн, у т. ч. ПДВ – 35 000 грн. 

12.09.20ХХ р. перераховано з поточного рахунку оплату ТОВ «Вектор» за отриману 

бавовняну тканину 210 000 грн. 

14.09.20ХХ р. згідно з договором купівлі-продажу (на умовах часткової оплати) 

від ТОВ «Фокус» отримано хутро штучне на суму 300 000 грн, крім того, ПДВ – 

60 000 грн. 

16.09.20ХХ р. перераховано з поточного рахунку в банку оплату ТОВ «Фокус» за 

отримане хутро штучне 360 000 грн. 

17.09.20ХХ р. згідно з договором купівлі-продажу (на умовах наступної оплати) 

від ТОВ «Будівельник» отримано картон «Прес» на суму 15 000 грн, крім того, ПДВ – 

3 000 грн. 

19.09.200ХХ р. перераховано з поточного рахунку ТОВ «Будівельник» оплату в 

розмірі 60 % вартості отриманих цінностей. 

Зміст завдання 

1.  Скласти перелік господарських операцій за звітний період та відобразити їх у 

журналі реєстрації господарських операцій. 

2.  Скласти облікові регістри: 

 відомість 3.2.1 за рахунком 371 «Розрахунки за виданими авансами»; 

 відомість 3.3 за рахунком 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і 

підрядниками». 

 

Завдання 1.2.5 
Вихідні дані 

Підприємством у звітному періоді здійснені операції, які наведено в табл. 1.2.3. 

Таблиця 1.2.3 

Господарські операції за звітний період 
 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Сума, 

грн 

1 2 3 

1 Складено акт приймання-здачі виконаних робіт, пов’язаних з 

будівництвом матеріального складу: 

а) вартість будівництва; 

б) ПДВ. 

 

 

100 000 

20 000 

2 Оприбутковано на склад отримані від постачальника матеріали: 

а) вартість матеріалів; 

б) ПДВ. 

 

50 000 

10 000 

3 Акцептовані рахунки підприємством за виконані роботи, які 

пов’язані з: 

 ремонтом виробничого обладнання (відновлення попереднього 

ресурсу)  
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Закінчення табл. 1.2.3 

 а) вартість робіт; 

б) ПДВ; 

 наданням консультацій з питань податкового обліку 

а) вартість послуг; 

б) ПДВ; 

 транспортуванням готової продукції покупцю 

а) вартість послуг; 

б) ПДВ; 

 розробкою технічного проекту будівництва науково-

дослідницької лабораторії 

а) вартість робіт; 

б) ПДВ. 

20 000 

4 000 

 

8 000 

1 600 

 

2 000 

400 

 

 

4 000 

800 

4 Пред’явлено претензії транспортній організації за невиконання 

умов договору 

1 000 

5 Погашено заборгованість перед постачальниками та підрядниками: 

 з поточного рахунку; 

 з підзвітних сум; 

 короткостроковими векселями; 

 за рахунок короткострокового кредиту; 

 акредитивами 

 

60 000 

9 600 

2 400 

4 800 

5 000 

6 Списано безнадійну кредиторську заборгованість 2 100 
 

Зміст завдання 

Скласти журнал реєстрації господарських операцій за розрахунками з вітчизняними 

постачальниками і підрядниками. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [55], [66]. 

 

 

Тема 1.3. Облік зобов’язань, забезпечених векселями виданими 

 

Мета заняття 

1.  Оволодіти практичними навичками з відображення зобов’язань, забезпечених 

векселями виданими, на рахунках бухгалтерського обліку. 

2.  Опанувати методику узагальнення облікової інформації по зобов’язанням, 

забезпечених векселями виданими, у регістрах бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Вексель – цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця 

або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму 

власнику векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості або переказні та 

існують виключно у документарній формі. 

Векселі видані – це векселі, що забезпечують заборгованість перед постачальниками, 

підрядниками та іншими кредиторами. 

Простий вексель (соло) – вексель, який містить зобов’язання векселедавця сплатити у 

зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). 

Переказний вексель (тратта) – вексель, який містить письмовий наказ однієї особи 

(юридичної або фізичної) іншій особі сплатити у зазначений строк визначену суму 

грошей третій особі. 


