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Анотація. У статті розкрито актуальні про-
блеми теоретичного і практичного характеру 
щодо бухгалтерського обліку й аудиту розра-
хунків із постачальниками та підрядниками. 
Указано на досить складну процедуру даної 
ділянки бухгалтерського обліку, оскільки чин-
на законодавча, нормативна та правова база 
неспроможна оцінити ситуаційні виробни-
чо-господарські розрахункові операції, що 
мають місце в діяльності суб’єкта підприєм-
ництва під час виникнення зобов’язань між 
контрагентами. Недостатньо дослідженими 
залишаються питання методики й організації 
обліку та аудиту розрахунків із постачальника-
ми і підрядниками в частині документального 
оформлення операцій за розрахунками, пошу-
ку впливових чинників на своєчасність пога-
шення заборгованості перед постачальниками 
та підрядниками. Обґрунтовано необхідність 
формування інформаційного забезпечення 
бухгалтерського обліку, аудиту й аналізу роз-
рахунків із постачальниками та підрядниками; 
проведення регулярної взаємної звірки розра-
хунків із постачальниками та підрядниками; 
здійснення внутрішнього аудиту на базі розро-
бленого алгоритму, що передбачає виконання 
конкретних завдань та отримання результату.
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Постановка проблеми. Фінансовий стан 
суб’єкта підприємництва визначається його 
взаємовідносинами з контрагентами та ста-
ном розрахункових операцій між ними. Від 

рівня кредиторської заборгованості підпри-
ємства (заборгованість постачальникам та 
підрядникам) залежать його фінансова стій-
кість, автономність та платоспроможність. 
Основним складником діяльності суб’єкта 
підприємництва є розрахункові операції з 
постачальниками та підрядниками (виника-
ють у ході нормального операційного циклу) 
за придбані у них матеріальні цінності, вико-
нані роботи, отримані послуги. Розрахунки з 
постачальниками та підрядниками є досить 
складною ділянкою бухгалтерського обліку, 
оскільки чинна законодавча, нормативна 
та правова база неспроможна достеменно 
та синхронно оцінити ситуаційні моменти, 
що мають місце у виробничо-господарській 
діяльності під час виникнення зобов’язань 
між контрагентами. 

Зобов’язання – це заборгованість під-
приємства, яка виникла внаслідок минулих 
подій і погашення якої, як очікується, при-
зведе до зменшення ресурсів підприємства, 
що втілюють у собі економічні вигоди [12]. 
Для правильного відображення в бухгал-
терському обліку утворених зобов’язань 
важливим є визначення моменту їх виник-
нення. Зобов’язання реєструються в обліку 
бухгалтерським записом лише у тому разі, 
коли виникає заборгованість, пов’язана із 
зобов’язаннями: довгострокові, поточні, за- 
безпечення, непередбачені, доходи майбут-
ніх періодів. Зобов’язання перед постачаль-
никами і підрядниками (поточна кредитор-
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ська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги) є досить вагомим склад-
ником системи розрахункових операцій із 
кредиторами. Відповідно до Закону Укра-
їни «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» [13], у бухгалтер-
ському обліку визнання зобов’язань у разі 
придбання матеріальних та нематеріальних 
цінностей, робіт, послуг здійснюється з 
дотриманням принципу відповідності нара-
хування доходів і витрат.

Основні положення організації бухгал-
терського обліку і аудиту розрахунків із 
постачальниками і підрядниками розкрито у 
працях науковців, серед яких – А.В. Бабенко, 
В.В. Фесенко, К.Ю. Цьома, А.В. Гевчук, 
І.О. Замота, П.Д. Каминський, А.І. Солонько, 
А.В. Киян, О.Ф. Ярмолюк, В.Ф. Мерве-
нецька, О.В. Побережець, В.І. Кравченко та 
ін. Проте, незважаючи на їхні вагомі здо-
бутки, недостатньо дослідженими залиша-
ються питання методики й організації обліку 
та аудиту розрахунків із постачальниками 
та підрядниками в частині документаль-
ного оформлення операцій за розрахунками, 
пошуку впливових чинників на своєчасність 
погашення заборгованості перед постачаль-
никами та підрядниками. Також великого 
значення набувають питання законності 
обмінних (грошових і не грошових) опе-
рацій між контрагентами, їх економічної 
доцільності, документальної обґрунтова-
ності та своєчасності і достовірності відо-
браження в обліку та звітності. Ці та низка 
інших питань обліково-аналітичного та пра-
вового характеру потребують подальших 
досліджень із метою забезпечення дієвості 
бухгалтерського обліку й аудиту дотримання 
платіжно-розрахункової дисципліни.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Синтезуючи результати досліджень 
науковців, можна зробити висновок про те, 
що основними завданнями обліку й аудиту 
розрахунків із постачальниками та підряд-
никами є своєчасне відображення заборгова-
ності та її погашення на рахунках бухгалтер-
ського обліку з метою запобігання утворенню 
простроченої заборгованості. Застосування 
принципу обачності передбачає викори-
стання в бухгалтерському обліку методів 

оцінки, які мають запобігати заниженню 
сум визнаних зобов’язань досить важливим 
аспектом під час оцінки зобов’язань. 

Із метою забезпечення стабільного 
соціально-економічного розвитку суб’єк-
тів підприємництва виникає необхідність 
подальшого розвитку та практичної дієвості 
законодавчо-нормативних і правових доку-
ментів щодо обліку й аудиту розрахунків 
із постачальниками та підрядниками. Най-
більш складною і досить відповідальною 
ділянкою процесу розрахунків із постачаль-
никами та підрядниками є достовірність 
здійснення господарських операцій та своє-
часність їх обліку, що забезпечує належний 
розрахунковий процес, дає змогу здійснити 
поглиблений економічний аналіз із метою 
аудиту виконання договірних зобов’язань 
між контрагентами.

На думку П.Д. Каминського та А.І. Со- 
лонько [7, с. 31], для вдосконалення обліку 
розрахунків із постачальниками і підряд-
никами значну увагу слід приділити фор-
муванню графіка документообігу, прове-
денню контролю над дотриманням умов 
договору, над своєчасністю здійснення опе-
рацій постачання, виконання робіт, надання 
послуг, погашення заборгованості. Окрім 
того, автори вважають за доцільне розши-
рити аналітичну номенклатуру до рахунку 
63 «Розрахунки з постачальниками та під-
рядниками», яка передбачає відображення 
інформації за термінами сплати та суб’єк-
тами постачання (виконання робіт, надання 
послуг) і забезпечує контроль над своєчасні-
стю погашення заборгованості.

А.В. Киян і О.Ф. Ярмолюк [8, с. 79] наго-
лошують на формуванні дієвого механізму 
здійснення процесу постачання, що перед-
бачає наявність трьох основних складни-
ків: планування, організації і контролю, 
оскільки під час цього процесу відбувається 
трансформація активу з форми грошових 
коштів на форму матеріального активу, при-
значеного для виробничо-господарської чи 
збутової діяльності.

А.В. Бабенко, В.В. Фесенко, К.Ю. Цьома 
[2, с. 421] вважають за необхідне форму- 
вання механізму контролю над кредитор-
ською заборгованістю, зокрема перед поста-
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чальниками та підрядниками, який сприя-
тиме недопущенню прострочення терміну 
платежу і доведення заборгованості до стану 
безнадійної.

А.В. Гевчук [4] уважає, що з метою своє-
часного виявлення помилок в обліку роз-
рахункових операцій доцільно проводити 
регулярні інвентаризації наявного майна та 
прийнятих зобов’язань, у тому числі звірки 
з контрагентами.

О.І. Замота [6, с. 207] наголошує на: 
проведенні аналізу структури кредитор-
ської заборгованості у розрізі постачальни-
ків; посиленні внутрішньогосподарського 
контролю в частині розрахункових операцій 
із метою ефективного управління; вдоскона-
ленні автоматизованого аналітичного обліку 
розрахунків із постачальниками та підряд-
никами.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасні виробничо-е-
кономічні умови господарювання вимага-
ють від суб’єктів підприємництва оптимі-
зованого підходу до бухгалтерського обліку 
й аудиту розрахунків із постачальниками та 
підрядниками, що забезпечить формування 
безперервного процесу обліку господар-
ських операцій, аналіз й аудит розрахунків 
із контрагентами з метою прийняття виваже-
них управлінських рішень. Незважаючи на 
цінність здобутків науковців щодо вдоскона-
лення обліку розрахунків із постачальниками 
та підрядниками, недостатньо дослідженими 
є питання: належної організації та форму-
вання внутрішньогосподарського інфор-
маційного забезпечення бухгалтерського 
обліку, аудиту й аналізу розрахунків із поста-
чальниками та підрядниками; формування 
реєстру документів до сплати (погашення 
кредиторської заборгованості); проведення 
регулярної взаємної звірки розрахунків із 
постачальниками та підрядниками та форму-
вання відповідного документу (акт взаємної 
звірки розрахункових операцій із контраген-
том); здійснення внутрішнього аудиту, що 
передбачає виконання конкретних завдань 
та отримання результату; розроблення алго-
ритму забезпечення процедури внутріш-
нього аудиту розрахунків із контрагентами. 
Таким чином, здійснення подальших дослі-

джень процесу розрахунків із контрагентами 
щодо його оптимізації та вдосконалення 
забезпечить належну організацію бухгалтер-
ського обліку й аудиту розрахунків із поста-
чальниками та підрядниками.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є науково-теоретичне обґрунтування аспек-
тів удосконалення бухгалтерського обліку 
ц аудиту розрахунків із постачальниками та 
підрядниками.

Виклад основного матеріалу. Розра-
хунки з постачальниками та підрядниками 
здійснюються на підставі укладеного дого-
вору поставки (придбання) активів, дого-
вору підряду на виконання робіт чи надання 
послуг. Для відображення факту госпо-
дарської операції за розрахунками з поста-
чальниками та підрядниками застосовують 
загальноприйняті типові та спеціалізовані 
документи: супровідну технічну документа-
цію щодо надходження активів, виконаних 
робіт, наданих послуг; рахунки-фактури; 
рахунки на сплату за виконані роботи, надані 
послуги тощо. Підставою для оприбутку-
вання активів на склад та оплати придбаних 
у постачальника матеріальних цінностей 
є документ, що підтверджує його якість, 
тому наявність усіх необхідних документів і 
належна організація бухгалтерського обліку 
розрахунків із постачальниками та підряд-
никами забезпечують своєчасність пога-
шення заборгованості. 

Із метою забезпечення належної організа-
ції бухгалтерського обліку щодо розрахунків 
із постачальниками та підрядниками необ-
хідно сформувати відповідну інформаційну 
базу внутрішнього аудиту та аналізу (рис. 1). 

Із метою належної організації обліку 
та своєчасності здійснення розрахунків із 
постачальниками та підрядниками доцільно 
створити документ і використовувати його у 
практичній діяльності підприємств (табл. 1).

Уникнення простроченої заборгованості 
за розрахунками з постачальниками та під-
рядниками можливе за умови проведення 
зустрічної звірки з контрагентом. За автома-
тизованого методу бухгалтерського обліку 
розрахунків із контрагентами не виникає 
проблем для оперативного процесу звірки 
взаємних вимог щодо виникнення забор-
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гованості та її погашення. Акт взаємної 
звірки розрахунків між контрагентами роз-
робляється довільної форми, проте має міс-
тити необхідну інформацію про виникнення 
заборгованості, терміни її погашення згідно 
з договором та фактично (табл. 2). 

Завдяки систематичному проведенню 
взаємозвірки між контрагентами унемож-
ливлюються випадки, коли заборгованість 
переходить до розряду відстроченої або 
простроченої. Економічні процеси, які 
здійснюються на підприємстві, утворюють 
єдине ціле і передбачають виконання певних 

завдань із метою отримання оптимального 
результату (рис. 2). 

Результативною вважається робота вну-
трішнього аудиту, коли прийняті певні управ-
лінські рішення та рекомендації щодо вирі-
шення наявних проблем. Для забезпечення 
ефективного аудиту доцільно здійснювати 
його за сформованим алгоритмом (рис. 3).

Висновки і пропозиції. Належна орга-
нізація внутрішньогосподарського інфор-
маційного забезпечення бухгалтерського 
обліку, аудиту й аналізу розрахунків із поста-
чальниками та підрядниками, формування 

Рис. 1. Інформаційна база аудиту й аналізу розрахунків із постачальниками та підрядниками 
Джерело: сформовано автором
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Аудит Аналіз Політика управління розрахунками 

Таблиця 1
Реєстр документів до сплати ____________ (місяць, рік)

Постачальник/  
номер рахунка

Назва 
активу

Номер рахунка 
до сплати, дата 

та сума

Термін 
оплати, 

днів

Сума 
оплати з 
ПДВ, грн

Сальдо 
на кінець 
дня, грн

Сальдо, 
наростаючим 

підсумком, грн
Дата 

оплати

ТОВ «Агросервіс», № 3474 запасні 
частини 15.12.20, 36000 30 36000 36000 36000 15.01.21

ПП «Кондор», № 158/12 добрива 17.12.20, 28400 30 28400 28400 64400 17.01.21
Всього х 64400 х 64400 64400 64400 х

Джерело: сформовано автором

Таблиця 2 
Акт взаємної звірки розрахунків з постачальниками та підрядниками

Результати звірки розрахунків між ТОВ «Трудівник» і ТОВ «Агросервіс» за поставку запасних частин до техніки
Укладення 
договору 

(дата, номер)
Дата погашення 
згідно договору

Дата погашення 
заборгованості 

фактична

За даними  
СВК «Трудівник»,  

грн.

За даними  
ТОВ «Агросервіс», 

грн.
Відхилення, грн., 

(+ / -)

17.10.20, № 231 27.10.18 27.10.18 48274,00 48270,00 -4,00
18.10.20, № 232 28.10.18 30.10.18 49265,00 49266,00 +1,00

Всього 86539 86536 -3,00
Керівник ТОВ «Трудівник» __________________ (підпис) Керівник ТОВ «Агрсервіс» ___________________ (підпис)
Головний бухгалтер ________________________  (підпис) Головний бухгалтер _________________________ (підпис)

Джерело: сформовано автором
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реєстру документів до сплати, систематичне 
здійснення взаємної звірки розрахунків із 
контрагентами, створення алгоритму вну-
трішнього аудиту розрахунків із контраген-
тами сприятимуть своєчасному та достовір-
ному відображенню фактів господарських 
операцій у бухгалтерському обліку суб’єкта 
підприємництва, що дасть змогу адміністра-
тивно-управлінському персоналу система-
тично отримувати оперативну неупереджену 
обліково-економічну інформацію щодо наяв-
ності зобов’язань перед постачальниками та 
підрядниками, строків її погашення.
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Аннотация. В статье раскрыты актуальные проблемы теоретического и практического характера по 
бухгалтерскому учету и аудиту расчетов с поставщиками и подрядчиками. Указано на достаточно слож-
ную процедуру данного участка бухгалтерского учета, поскольку действующая законодательная, норма-
тивная и правовая база может оценить ситуационные производственно-хозяйственные расчетные опе-
рации, имеющие место в деятельности субъекта предпринимательства при возникновении обязательств 
между контрагентами. Недостаточно исследованными остаются вопросы методики и организации учета 
и аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками в части документального оформления операций по 
расчетам, поиска влиятельных факторов на своевременность погашения задолженности перед постав-
щиками и подрядчиками. Обоснована необходимость формирования информационного обеспечения 
бухгалтерского учета, аудита и анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками, проведения регуляр-
ной взаимной сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками, осуществления внутреннего аудита на 
базе разработанного алгоритма, что предусматривает выполнение конкретных задач и получение резуль-
тата.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний аудит, поставщики, подрядчики, информацион-
ное обеспечение, расчетные операции, анализ расчетов.

Summary. The main component of the business entity is settlement operations with suppliers and contrac-
tors for the material values purchased from them, work performed, services received. Liabilities are liabilities 
of an enterprise that have arisen as a result of past events and the repayment of which is expected to result in a 
reduction in the enterprise's resources embodying economic benefits. Liabilities are recorded in the accounting 
record only when there is a debt associated with the liabilities: long-term, current, collateral, contingencies, 
deferred income. The issue of accounting and audit of settlements with suppliers and contractors is always in 
the spotlight of scientists and practitioners. However, the issues of methodology and organization of accounting 
and audit of settlements with suppliers and contractors in terms of documentation of settlement transactions, 
the search for influential factors on the timeliness of debt repayment to suppliers and contractors remain in-
sufficiently studied. The main tasks of accounting and audit of settlements with suppliers and contractors are 
the timely reflection of debt and its repayment in the accounts in order to prevent the formation of overdue 
liabilities. The application of the precautionary principle involves the use of valuation techniques in account-
ing, which should prevent underestimation of the amounts of recognized liabilities is a very important aspect 
in the valuation of liabilities. Modern production and economic conditions require business entities to have an 
optimized approach to accounting and audit of settlements with suppliers and contractors, which will ensure the 
formation of a continuous process of accounting, analysis and audit of settlements with counterparties to make 
informed management decisions. To ensure proper organization of accounting settlements with suppliers and 
contractors, it is necessary to form an appropriate information base for internal audit and analysis, as well as to 
create a document to control the timeliness of settlements with contractors and use it in practice. Avoidance of 
overdue debts in settlements with suppliers and contractors is possible subject to counter-reconciliation with the 
counterparty. The act of mutual reconciliation of settlements between counterparties is developed in any form, 
but must contain the necessary information about the debt, the timing of its repayment under the contract and in 
fact. The work of internal audit is considered effective when certain management decisions and recommenda-
tions for solving existing problems are made. To ensure effective audit, it is advisable to carry it out according to 
the established algorithm. The proposed improvements in accounting for payments to suppliers and contractors 
will contribute to the formation of an effective information base for accounting for payments to suppliers and 
contractors, which will provide users of all levels with prompt unbiased accounting and economic information 
on the conditions, availability and maturity of accounts payable.

Keywords: аccounting, internal audit, suppliers, contractors, information support, settlement operations, 
settlement analysis.


