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Мохненко А.С. 

д. е. н., професор, 

ДВНЗ «Херсонський державний університет», 

м. Херсон 

 

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Однією з важливих передумов діяльності підприємства є процес 

постачання, що тісно пов’язаний з розрахунковими операціями, які можуть 

призводити до утворення зобов’язань. Через різницю у часі між моментами 

постачання та сплати за рахунками у підприємства виникає поточна 

кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. 

Даний вид зобов’язань є тимчасово вільними обіговими коштами та 

здійснює суттєвий вплив на фінансову стійкість та платоспроможність суб’єкта 

господарювання. Тому їх розмір потрібно ретельно контролювати. Причиною 

виникнення значної кредиторської заборгованості часто стає недосконалість 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, недбалість працівників, 

шахрайство та зловживання службовими повноваженнями. Як наслідок – 

порушення фінансової й розрахункової дисциплін. 

Тому правильне, ефективне та своєчасне ведення розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, достовірне відображення облікової та 

аналітичної інформації набуває великого значення, що свідчить про 

необхідність їх вдосконалення. 

Сучасні умови господарювання вимагають від управлінського персоналу 

прискорення процесу прийняття рішень, що ґрунтуються на даних 

бухгалтерського обліку. Так перед обліком постає завдання не лише вчасно 

надавати данні про кредиторську заборгованість, а й структуру вати, групувати 

її за строком давності з кожним постачальником та підрядником. Перед обліком 

виникають й такі питання, що потребують більш детального розгляду: 

визначення фінансової суті зобов’язань. її відображення в фінансовій звітності, 

якість відображеної інформації. Досі залишаються дискусійними теоретичні 

засади, а саме трактування зобов’язань і заборгованості, а методика їх оцінки в 

обліку потребує удосконалення [4]. 

Методологічні основи ведення обліку зобов’язань визначені в Україні 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 11 «Зобов’язання» 

та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 37 «Забезпечення, 

непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» [1, 2]. 

Для повноти розкриття сутті кредиторської заборгованості, потрібно 

охарактеризувати її поняття, види, методи оцінки та класифікацію визначення. 

Порівняльна характеристика визначення категорії зобов’язань за П(С)БО та 

МСБО представлена в табл. 1. 

Правильна організація ведення обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками повинна забезпечити ефективний контроль за обліком 
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розрахунків з постачальниками і підрядниками та вчасне виявлення 

прострочення кредиторської заборгованості. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика визначення категорії зобов'язань  

за П(С)БО та МСБО 
П(С)БО МСБО 

1. Поняття зобов’язань: 

Згідно з П(С)БО 11 забезпечення – це 

зобов’язання з невизначеною сумою або 

часом погашення на дату балансу. 

У МСБО 37 забезпечення також визнаються 

зобов’язаннями з невизначеним строком 

або сумою, оскільки ці зобов’язання є 

теперішньою і ймовірно, що для його 

погашення буде потрібне вибуття ресурсів 

які втілюють у собі економічні вигоди. 

2. Визначення зобов’язань: 

Згідно П(С)БО 11, зобов’язання визнається, 

якщо його оцінка може бути достовірно 

визначена та існує ймовірність зменшення 

економічних вигод у майбутньому внаслідок 

його погашення. Якщо на дату балансу 

раніше визнане зобов’язання не підлягає 

погашенню, то його сума включається до 

складу доходу звітного періоду. 

Згідно МСБО 37 забезпечення слід 

визнавати, якщо: суб’єкт господарювання 

має теперішню заборгованість (юридичну 

чи конструктивну) внаслідок минулої події; 

вибуття ресурсів, які втілюють у собі 

економічні вигоди, буде необхідним для 

погашення заборгованості; можна 

достовірно оцінити суму заборгованості. 

3. Оцінка зобов’язань: 

П(С)БО 11: довгострокові зобов’язання, на 

які нараховуються відсотки, відображаються 

в балансі за їх теперішньою вартістю; 

Поточні зобов’язання відображаються в 

балансі за сумою погашення; непередбачені 

зобов’язання відображаються на 

позабалансових рахунках підприємства за 

обліковою оцінкою. 

МСБО 37: сума юридичних або 

конструктивних зобов’язань має бути 

найкращою оцінкою видатків, необхідних 

для погашення заборгованості на дату 

балансу. 

4. Види зобов’язань 

- короткострокові позики; 

- поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями; 

- короткострокові векселя виданні; 

- розрахунки з постачальниками та 

підрядниками; 

- розрахунки з податками та платежами; 

- розрахунки за страхування; 

- розрахунки з оплати праці. 

- заборгованість за рахунками 

постачальників та підрядників та інша 

нараховані зобов’язання; 

- заборгованість за дивідендами; 

- нараховані податки, митні платежі, 

зобов’язання із соціального страхування; 

- поточна частина довгострокової 

заборгованості; 

- доходи майбутніх періодів. 

 

Основними завданнями облікового процесу розрахунків з 

постачальниками і підрядниками є: 

– узагальнення інформації в облікових регістрах про стан розрахунків з 

постачальниками і підрядниками та надання її внутрішнім та зовнішнім 

користувачам бухгалтерської звітності; 

– моніторинг кредиторської заборгованості: 

– контролювання форм розрахунків з постачальником та підрядником, які 



встановленні у договорах; 

– зіставлення розрахунків з постачальником та підрядником в кінці 

звітного періоду. 

У обліковому процесі розрахунки з постачальниками і підрядниками 

відображаються на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками», який містить наступні субрахунки: 

– 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; 

– 632 Розрахунки з іноземними постачальниками»; 

– 633 «Розрахунки з членами промислово-фінансових груп». 

Для сучасних підприємств цієї інформації не вистачає для якісного 

планування діяльності організації, а саме терміни та умови погашення цієї 

заборгованості. 

Для більш ефективнішої організації обліку зобов’язань перед 

постачальниками і підрядниками існує потреба у відкритті субрахунків другого 

порядку до синтетичного рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками»: 

– аналітичний рахунок 631.1 «Заборгованість перед вітчизняним 

постачальниками, термін сплати якої ще не настав»; 

– аналітичний рахунок 631.2 «Відстрочена заборгованість перед 

вітчизняними постачальниками»; 

– аналітичний рахунок 631.3 «Прострочена заборгованість перед 

вітчизняними постачальниками». 

Впровадження цих рахунків в облікову систему підприємства сприятиме 

контролю за кредиторською заборгованістю, термінами її сплати, що дасть 

змогу більш доцільно планувати розрахунки з постачальниками та 

підрядниками. Щодо заборгованості за надані послуги, то її доцільно 

акумулювати на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 

Запропоноване вище має сприяти удосконаленню обліку кредиторської 

заборгованості за товари, роботи та послуги та підвищенню ефективності 

організації розрахункової дисципліни на підприємстві. 
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