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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. 
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Векселедавець – юридична або фізична особа, яка видала простий або переказний 

вексель. 

Векселедержатель – юридична або фізична особа, яка володіє векселем, що виданий 

або індосований цій особі чи її наказу, або індосований на пред’явника, або шляхом 

бланкового індосаменту, чи на підставі інших законних прав. 

Перший векселедержатель – особа, на ім’я якої виписано переказний вексель і за 

наказом якої слід сплатити певну суму грошей за цим векселем. 

Особа з вексельними повноваженнями – особа, якій передано вексель за 

передоручницьким індосаментом і яка виконує відповідні дії з метою отримання 

платежу. Власником векселя при цьому залишається індосант. 

Особливий платник – юридична або фізична особа, яка має здійснити платіж за 

векселем за дорученням, за рахунок і від імені іншої особи – платника за векселем. 

Індосамент – передавальний напис на зворотному боці векселя, який разом із 

векселем іншій особі передається право на отримання платежу.  

Індосант – особа, яка передає вексель за індосаментом.  

Індосат – особа, яка отримала вексель за індосаментом.  

Аваль – вексельна порука, за якою особа (аваліст), яка здійснила її, переймає на 

себе відповідальність за виконання зобов’язання будь-якою зобов’язаною за векселем 

особою – векселедавцем, акцептантом, індосантом. 

Відсотковий вексель – вексель, на якому зазначено суму погашення (вексельна 

сума) та відсоток, який буде сплачено векселедержателю за відстрочку платежу. 

 

Контрольні питання 

1. Яка економічна природа векселя? 

2. Що таке вексельне зобов’язання і коли воно виникає? 

3. Які види векселів використовуються для забезпечення розрахунків з постачаль-

никами та підручниками? 

4. Яка різниця між простим і переказним векселем; між відсотковим і 

безвідсотковим? 

5. За якою оцінкою відображаються в обліку вексельні зобов’язання? 

6. Укажіть первинні документи по розрахунках векселями. 

7. Поясніть порядок розрахунків простим векселем. 

8. Яким чином здійснюються розрахунки при використанні переказного векселя з 

трьома учасниками? 

9. Яку назву має передавальний напис на векселі та що він означає? 

10. Коли здійснюється нарахування відсотків з відсотковим векселем? 

11. До складу яких витрат підприємства відносяться нараховані і сплачені відсотки? 

12. Хто встановлює вартість бланка векселя? 

13. Укажіть розмір державного мита, яке сплачує підприємство, купуючи бланки 

векселів. 

14. Як ведеться аналітичний облік векселів? 

15. Назвіть реквізити векселя. 

16. Як може бути вказаний строк платежу за векселем виданим? 

17. На яких синтетичних рахунках відображається заборгованість за короткостро-

ковими векселями виданими? 

18. Якими записами на рахунках бухгалтерського обліку відображаються операції 

з видачі та погашенню короткострокових векселів? 

19. Як на рахунках бухгалтерського обліку відображаються операції з нарахування 

відсотків за відсотковим векселем? 
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20. Поясніть, в якому обліковому реєстрі за журнально-ордерної форми 

відображаються операції з векселями виданими? 

 
Тестові завдання 

1.  30.06.20ХХ р. підприємством був виданий постачальнику 20-відсотковий 
вексель номінальною вартістю 150 000 грн строком на один рік. 31.12.20ХХ р. в Балансі 
підприємства слід відобразити зобов’язання за нарахованими відсотками в сумі: 

а)  0 грн; 
б)  15 000 грн; 
в)  12 500 грн; 
г)  30 000 грн. 
2.  Підставою для відображення операції щодо одержання векселя в бухгалтерському 

обліку є: 
а)  акцепт векселя; 
б)  надходження векселя до підприємства; 
в)  отримання в банку вексельного бланку; 
г)  правильна відповідь відсутня. 
3.  На рахунку 62 «Короткострокові векселі видані» ведеться облік: 
а)  довгострокових векселів виданих; 
б)  побічної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями; 
в)  короткострокових векселів виданих; 
г)  короткострокових векселів отриманих. 
4.  До реквізитів векселя не відносяться: 
а)  термін платежу; 
б)  місце платежу; 
в)  вексельна сума; 
г)  вартість бланка векселя. 
5. Вартість бланків векселів виданих підприємством-постачальником відобра-

жається в складі: 
а) інших операційних витрат; 
б)  інших витрат; 
в)  фінансових витрат; 
г)  адміністративних витрат. 
6.  Нарахування державного мита у зв’язку з придбанням бланків векселів відобра-

жається записом: 
а)  Д-т 977 «Інші витрати діяльності»  

К-т 641 «Розрахунки за податками»; 
б)  Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності»  

К-т 641 «Розрахунки за податками»; 
в)  Д-т 209 «Інші матеріали»  

К-т 641 «Розрахунки за податками»; 
г)  Д-т 92 «Адміністративні витрати» 

К-т 641 «Розрахунки за податками». 
7.  Особа, яка передає вексель за індосаментом, називається: 
а)  індосатом; 
б)  трасатом; 
в)  ремітентом; 
г)  індосантом. 
8.  Аваль – це: 
а)  передавальний напис на векселі; 
б)  вексельна порука; 
в)  індосація векселя; 
г)  повідомлення про вчинення акценту. 
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9.  Заборгованість за відсотковим векселем відображається: 

а)  Д-т 951 «Відсотки за кредит» 

 К-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»; 

б)  Д-т 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»  

 К-т 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»; 

в)  Д-т 352 «Інші поточні фінансові інвестиції»  

 К-т 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»; 

г)  Д-т 951 «Відсотки за кредит»  

 К-т 631«Розрахунки з вітчизняними постачальниками». 

10.  Підприємство придбало в банку 10 бланків векселів за ціною 1 грн за бланк 

(ПДВ 20 %) та сплатило державне мито на суму: 

а)  12,0 грн; 

б)  17,0 грн; 

в)  8,5 грн; 

г)  25,0 грн. 

11.  Знайдіть відповідність між проводками та їхнім змістом: 
 

А 

Нараховане державне мито у 

зв’язку з придбанням бланків 

векселів 

1 

Д-т 949 «Інші витрати операційної 

діяльності» К-т 209 «Інші матеріали» 

Б 

Одержані й оприбутковані 

бланки векселів 
2 

Д-т 631 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками» К-т 621 

«Короткострокові векселі, видані в 

національній валюті» 

В 

Списано три бланки векселів 

виданих підприємством 

постачальникам 

3 

Д-т 949 «Інші витрати операційної 

діяльності» К-т 641 «Розрахунки за 

податками» 

Г 

Підприємство видало поста-
чальнику простий вексель за 
одержані виробничі запаси 

4 

Д-т 621 «Короткострокові векселі, 
видані в національній валюті»  
К-т 311 «Поточні рахунки в 
національній валюті» 

Д 
Постачальник пред’явив 
вексель до оплати 5 

Д-т 209 «Інші матеріали»  
К-т 685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами» 

Е 
Нараховано відсотки за 
виданим векселем 6 

Д-т 952 «Інші фінансові витрати»  
К-т 684 «Розрахунки за нарахова-
ними відсотками» 

 
12.  Знайдіть відповідність між термінами та їхнім змістом: 

 

А Вексель 1 

письмовий документ, що містить просте і нічим не 
зумовлене зобов’язання векселедавця (боржника) 
сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену 
грошову суму у визначений термін і в обумовленому 
місці 

Б Векселі видані 2 

письмовий документ, що містить простий і нічим 
не обумовлений наказ векселедавця платникові 
сплатити певну суму грошей отримувачу у 
визначений термін і у визначеному місці. Тобто це 
вимога кредитора до позичальника сплатити кошти 
третій особі – ремітенту 
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Закінчення табл.  

В 
Простий 
вексель 

3 
особа, яка передала цінності (товар тощо) і 
отримала вексель (отримувач грошей може 
виступати індосантом) 

Г 
Переказний 
вексель 

4 

борговий цінний папір встановленого зразка, який 
письмово посвідчує безумовне грошове зобов’язання, 
векселедавця або його наказ третій особі сплатити 
після настання терміну платежу визначену суму 
грошей власникові векселя (векселедержателю) 

Д Векселедавець 5 

заборгованість підприємства за розрахунками з 
постачальниками, підрядниками, іншими 
кредиторами за отримані матеріальні цінності, 
нематеріальні активи, виконані роботи і надані 
послуги, які забезпечені векселями, емітованими 
цим підприємствомборжником 

Е 
Перший 
векселе-
держатель 

6 
особа, яка отримала товар (роботи, послуги) і видала 
вексель (платник за векселем) 

 

Практичні ситуації 

Завдання 1.3.1 
Вихідні дані 
У жовтні 20ХХ р. підприємство придбало 20 штук вексельних бланків у 

комерційному банку за ціною 1,2 грн за штуку та сплатило державне мито. Протягом 
листопада використано 11 штук векселів, вартість яких списана на витрати 
підприємства. 

Зміст завдання 
1. Сформулювати перелік господарських операцій щодо придбання вексельних 

бланків. 
2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати кореспонденцію 

рахунків та первинні документи по кожній операції. 

 

Завдання 1.3.2 
Вихідні дані 
У травні 20ХХ р. ПАТ «Бриз» придбало у ТОВ «Авангард» матеріали виробничого 

призначення згідно з договором поставки на суму 46 000 грн, крім того, ПДВ –  
9 200 грн. У забезпечення отриманих матеріалів ПАТ «Бриз» емітувала власний 
простий вексель ТОВ «Авангард» на суму договору на строк 6 місяців. 

Зміст завдання 
1. Сформулювати перелік господарських операцій з короткостроковими 

векселями виданими. 
2. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати кореспонденцію 

рахунків та первинні документи по кожній операції. 
3. Скласти облікові регістри за рахунками 631 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками і підрядниками» та 621 «Короткострокові векселі, видані в 
національній валюті». 

 

Завдання 1.3.3 
Вихідні дані 
ТОВ «Надія» придбало у ТОВ «Обрій» товари на суму 50 000 грн, крім того,  

ПДВ – 10 000 грн з видачею простого векселя на строк 3 місяці. Напередодні воно 
придбало в банку 20 бланків векселів. 
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Зміст завдання 
1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, що пов’язані із 

забезпеченням зобов’язань виданими векселями. 
2. Скласти облікові регістри за рахунками 631 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками і підрядниками» та 621 «Короткострокові векселі, видані в 
національній валюті». 

 
Завдання 1.3.4 
Вихідні дані 
Підприємство придбало в установі банку 5 бланків векселів за ціною 1 грн за 

бланк без ПДВ та сплатило державне мито. За одержані від постачальника товари на 
суму 60 000 грн (у т. ч. ПДВ) на умовах комерційного кредиту підприємство видало 
йому вексель номінальною вартістю 60 000 грн. зі ставкою 25 % річних. Вексель видано 
на 60 днів. 

Зміст завдання 
1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, що пов’язані із забезпеченням 

зобов’язань виданими векселями. 
2. Скласти облікові регістри за рахунками 631 «Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками і підрядниками» та 621 «Короткострокові векселі, видані в 
національній валюті». 

 
Завдання 1.3.5 
Вихідні дані 
ТОВ «Авангард», що є кредитором ТОВ «Вега» на суму 30000 грн, отримало 

12.04.20ХХ р. за накладною від ПАТ «Дельта» товари на суму 25 000 грн, крім того, 
ПДВ – 5 000 грн, і видало йому 14.04.20ХХ р. переказний вексель на 2 місяці, 
платником якого є ТОВ «Вена». Вексель акцептовано й оплачено 14.06.20ХХ р. 

Таблиця 1.3.1 
Господарські операції ТОВ «Авангард» з переказними векселями виданими 

 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 
Сума, 

грн 

1 Оприбутковано ТОВ «Авангард» товари, отримані від ПАТ 
«Дельта»:  
а) покупна вартість; 
б) податковий кредит з ПДВ. 

 
 

25 000 
5 000 

2 Видано ТОВ «Авангард» переказний вексель 30 000 

3 Зараховано ТОВ «Авангард» дебіторська заборгованість ТОВ 
«Вега» в рахунок зустрічної вимоги за векселем 

30 000 

4 Акцептовано ТОВ «Вега» переказний вексель на повну суму 30 000 

5 Оплачено переказний вексель при його пред’явленні ТОВ «Вега» 3 000 
 

Зміст завдання 
1. Відобразити господарські операції з переказним векселем виданим, які наведено в 

таблиці, на рахунках бухгалтерського обліку та указати первинні документи. 
2. Скласти облікові регістри Відомість 3.3 за рахунком 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками і підрядниками» та Відомість 3.3 за рахунком 621 
«Короткострокові векселі, видані в національній валюті». 

 

Завдання 1.3.6  
Вихідні дані 
Фірма «АТБ» видала 01.09.20Х1 р. відсотковий вексель номінальною вартістю 

50 000 грн під 25 % річних. Вексель підлягає погашенню 01.03.20Х2 р. 
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Таблиця 1.3.2 

Господарські операції з відсотковими векселями 
 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Сума, грн 

1 Видано фірмою «АТБ» відсотковий вексель 50 000 

2 Нараховані відсотки за виданим векселем за 4 місяці 20Х1 р. Визначити 

3 Нараховані відсотки за виданим векселем за 2 місяці 20Х2 р. Визначити 

4 Погашено вексель при його пред’явленні до оплати 01.03.20Х2 р. 50000 

5 Перераховано відсотки за векселем Визначити 
 

Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, 

пов’язані з видачею відсоткового векселя (табл. 1.3.2). 

2. Визначити зобов’язання підприємства за відсотковим векселем виданим станом 

на 31.12.20Х1 р. та вказати, за якими статтями балансу вони відображаються. 

 

Завдання 1.3.7  
Вихідні дані 

ТОВ «Світанок», що є кредитором ТОВ «Захід» на суму 24 000 грн, придбало 

7.07.20ХХ р. у ПАТ «Промінь» виробничі запаси на таку ж суму (у т. ч. ПДВ – 4 000 грн) і 

видало йому 10.07.20ХХ р. переказний вексель на 3 місяці, платником якого є ТОВ 

«Захід». ТОВ «Захід» вексель акцептувало і в заданий термін оплатило його. 

Зміст завдання 

1.  Сформулювати перелік господарських операцій щодо видачі переказного 

векселя. 

2.  Скласти облікові регістри Відомість 3.3 за рахунком 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками і підрядниками» та Відомість 3.3 за рахунком 621 

«Короткострокові векселі, видані в національній валюті». 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [49], [55]. 

 

 

Тема 1.4. Облік розрахунків з оплати праці та зі страхування 

 

Мета заняття 

1.  Засвоїти порядок нарахування заробітної плати, утримань і вирахувань із 

заробітної плати, розрахунків по страхуванню. 

2.  Оволодіти практичними навичками щодо документального оформлення, 

синтетичного та аналітичного обліку господарських операцій із нарахування заробітної 

плати, утримань і вирахувань із заробітної плати, розрахунків по страхуванню. 

Ключові терміни і поняття 

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 

професійно-ділових здібностей працівника, результатів його праці та господарської 

діяльності підприємства. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових 

обов’язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних 

розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.  


