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Попри давню історію існування розрахунків та стан їх вивчення у сучасній науковій літературі (право, фінанси,
облік тощо) немає єдиної думки щодо трактування цього поняття. Це є однією із суттєвих проблем на шляху до ефекC
тивного управління розрахунковими операціями. У правовій науці розрахунки, в основному, розуміються як дії борC
жника, що направлені на погашення грошового зобов'язання. Тобто розрахункові правовідносини — це технологія
виконання грошових зобов'язань. Щодо бухгалтерського тлумачення поняття "розрахунки", то, на нашу думку, розC
рахунки — це грошові взаємовідносини, що виникають між підприємствами по операціях товарного і нетоварного
характеру. Встановлено, що на сьогодні відсутні єдині систематизовані ознаки класифікації заборгованості підприєC
мства, яка виникає між діловими партнерами під час реалізації розрахункових відносин. Узагальнено і систематизоC
вано різні класифікаційні ознаки та запропоновано власне бачення класифікації розрахунків. Запропонована клаC
сифікація розкриває природу різних видів дебіторської та кредиторської заборгованостей, відповідає структурі бухC
галтерського балансу і дає змогу якісно та вчасно сформувати інформаційне забезпечення для ухвалення рішень у
процесі управління заборгованістю і підприємством. Основою інформаційного забезпечення є дані бухгалтерського
обліку. В загальному під організацією бухгалтерського обліку розуміють науково обгрунтовану систему умов та
елементів побудови облікового процесу із метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську
діяльність підприємства та здійснення контролю з раціональним використанням його ресурсів. Встановлено, що органC
ізація бухгалтерського обліку розрахунків з контрагентами за товарними операціями — це процес вибору та впорядC
кування способів та прийомів збору, обробки та надання достовірної і своєчасної інформації щодо стану дебіторсьC
кої та кредиторської заборгованості з метою прийняття необхідних управлінських рішень. Узагальнено об'єкти обC
ліку дебіторської та кредиторської заборгованості, яка виникає в результаті здійснення розрахунків між суб'єктами
господарювання в процесі формування ресурсів підприємства та в процесі реалізації на підприємствах аграрного
сектора економіки та досліджено методику і практику їх обліку.

Despite the long history of calculations and the state of their study in the current scientific literature (law, finance,
accounting, etc.), there is no consensus on the interpretation of this concept. This is one of the significant problems in the
way of effective management of settlement operations. In legal science, calculations are generally understood as the
actions of a debtor aimed at repaying a monetary obligation. That is, the settlement relationship is a technology of
fulfillment of monetary obligations. With regard to the accounting interpretation of the concept of "calculations", in our
opinion, the calculations are monetary relationships that arise between enterprises for transactions of commodity and
nonCcommodity nature. It is established that today there are no unified systematic features of the debt classification of
an enterprise that arises between business partners during the implementation of settlement relations. The various
classification features are summarized and systematized and the proprietary vision of classification of calculations is
offered. The proposed classification reveals the nature of different types of accounts receivable and payable, corresponds
to the structure of the balance sheet and enables the quality and timely formation of information support for decision
making in the process of debt and enterprise management. The basis of information support is accounting data. In general,
accounting organization means a scientifically sound system of conditions and elements of the construction of the
accounting process in order to obtain reliable and timely information about the economic activity of the enterprise and
exercise control over the rational use of its resources. It is established that the organization of accounting of payments
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Взаємовідносини між підприємствами в
ринкових умовах господарювання мають ха+
рактер грошових розрахунків. Розрахунки між
суб'єктами господарювання — це одна із необ+
хідних складових розширеного відтворення.
Вони опосередковують розподіл та перероз+
поділ суспільного продукту, перехід його з то+
варної форми в грошову, та навпаки. Грунту+
ються розрахунки на економічній базі круго+
обігу коштів у процесі виробництва та є су+
спільним визнанням того, що господарюючий
суб'єкт виробник тієї чи іншої продукції вико+
нав свої виробничі зобов'язання та поставлені
цілі. Для нормального функціонування всіх ла+
нок господарства необхідно мати достовірну
інформацію про фінансовий стан підприємства,
зокрема про дебіторську та кредиторську за+
боргованість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження теоретико+
методологічних та організаційно+методичних
питань бухгалтерського обліку розрахунків
зробили вітчизняні та зарубіжні вчені:
М.М. Бердар, І.І. Бродська, Ф.Ф. Бутинець,
І.О. Власова, О.Б. Волович, С.Ф. Голов,
Р.П. Гончарук, В.М. Костюченко, Т.В. Ліснича,
Н.М. Малюга, О.О. Непочатенко, А.В. Озеран,
В.О. Озеран, В.П. Онищенко, О.В. Пустяк,
О.Б. Чорненька, І.А. Бланк, Б. Райан, Б. Нідлз,
Д. Кізо, Т. Уорфілд, Р. Ентоні, Е.С. Хендрик+
сен, М.Ф. Ван Бред та інші.

Відзначаючи цінність отриманих резуль+
татів попередніх напрацювань, необхідно вка+
зати на наявність ряду невирішених проблем+
них питань. Сучасні економічні умови висува+
ють нові завдання й вимагають подальших до+
сліджень з удосконалення теоретичної бази
відображення в бухгалтерському обліку розра+

with counterparties for commodity transactions is the process of selecting and ordering methods and methods of collecting,
processing and providing reliable and timely information on the status of accounts receivable and payables in order to
make the necessary management decisions. The objects of accounting of receivables and payables, which arise as a result
of settlements between economic entities in the process of formation of enterprise resources and in the process of
realization at the enterprises of the agricultural sector of the economy, are summarized and the methods and practice of
their accounting are investigated.

Ключові слова: розрахунки, контрагенти, товарні операції, дебіторська заборгованість,
кредиторська заборгованість, постачальники, покупці, облік.

Key words: settlements, counterparties, commodity transactions, accounts receivable, accounts
payable, suppliers, buyers, accounting.

хунків підприємств, розвитку методичного за+
безпечення бухгалтерського обліку, формуван+
ня єдиних методичних основ щодо розкриття
інформації про розрахунки у фінансовій
звітності.

Додаткового вивчення потребує уточнення
значення розрахунків у господарській діяль+
ності підприємств аграрного сектора економі+
ки, визначення їх місця в системі бухгалтерсь+
кого обліку; формування та упорядкування
понятійного апарату; уточнення складових об+
лікової політики підприємств, що визначають
порядок формування інформації про розрахун+
ки тощо.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає в теоретичному

обгрунтуванні та практичному вирішенні ком+
плексу питань, пов'язаних з удосконаленням
бухгалтерського обліку розрахунків з контра+
гентами за товарними операціями на підприє+
мствах аграрного сектора економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У правовій науці розрахунки розуміються
як дії боржника, що направлені на погашення
грошового зобов'язання. Тобто розрахункові
правовідносини — це технологія виконання
грошових зобов'язань.

Розрахункові відносини виступають части+
ною різноманітних відплатних майнових відно+
син. Хоча основний економічний зміст еконо+
мічних відносин закладено у товарній скла+
довій, розрахункові відносини набувають само+
стійного значення. Це відбувається, по+перше,
у результаті участі у цих відносинах банків. По+
друге, завдяки не співпадінню моментів пере+
дачі товарів та грошей, що потребує окремого
механізму передачі грошей. По+третє, завдяки
самостійній правовій регламентації розрахун+
кові відносини у вигляді спеціальних банківсь+
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ких, касових, вексельних та інших правил.
Останні не тільки прямо не зачіпають вихідні
товарні відносини, але і характеризуються не+
змінними публічно+правовими рисами: поши+
реність норм+приписів, контрольно+наглядові
функції банків, наявність адміністративно+гос+
подарських санкцій за порушення відповідних
правил. Сама форма основних актів Національ+
ного банку України у сфері розрахунків (ін+
струкції, положення) орієнтує, що їхні сторо+
ни можуть обрати лише спосіб та форму роз+
рахунків, а всі інші їхні дії, як правило, суворо
регламентовані. Вчетверте, розрахункові відно+
сини мають яскраво виражений процедурний
характер. Механізм переказів коштів однако+
вий для цивільно+правових, господарсько+пра+
вових, адміністративних, бюджетних, податко+
вих та інших грошових зобов'язань. Саме тому
деякі автори розглядали розрахунки не як вид
зобов'язань, а як форму опосередкування від+
носин.

Необхідно розрізняти передумови та
підстави виникнення розрахункових право+
відносин. Передумови — це відносини, що пря+
мо не викликають розрахункові правовідноси+
ни, але створюють умови для їхнього існуван+
ня. Такими відносинами є вихідні товарні, у т.
ч. кредитні відносини, договір банківського
рахунка, операції з продажу валютної вируч+
ки (для розрахунків у іноземній валюті) тощо.

Підставою виникнення розрахункових
відносин є розрахункове зобов'язання, що ви+
значає спосіб та форму розрахунків в госпо+
дарських відносинах, виражену у такому
розділі господарського договору, як "порядок
розрахунків".

Таким чином, розрахункові правовідноси+
ни — це врегульоване правом особливе коло
суспільних відносин процедурного характеру,
що дозволяють здійснити приймання+переда+
чу грошових коштів у різнорідних майнових
зобов'язаннях.

Розрахунок у цивільному обігу слід розгля+
дати як певну правову Дію особи, що здійс+
нюється з метою часткового або повного пога+
шення грошового зобов'язання. Розрахунок
може виконувати ряд функцій. Як правило,
проведення розрахунку спрямоване на здійс+
нення платежу, який також спрямований на по+
вне або часткове виконання грошового зобов'+
язання шляхом сплати безпосередньо кредито+
ру певної грошової суми готівкою або зараху+
вання коштів у безготівковій формі на визна+
чений кредитором рахунок. Проте розрахунки
можуть провадитись з метою зарахування зу+
стрічних вимог (ст. 601 Цивільного кодексу Ук+

раїни) або як дії, спрямовані на здійснення пе+
реказу коштів. У деяких випадках під розрахун+
ками розуміють дії боржника за грошовим зо+
бов'язанням, які призводять до припинення або
заміни цього зобов'язання, наприклад, пере+
дання відступного (ст. 600), новація (ст. 604) або
прощення боргу (ст. 605 Цивільного кодексу
України). У розрахункових відносинах важли+
ву роль відіграють банківські установи.
Банківські операції щодо здійснення розра+
хунків є одним з основних видів послуг, що бан+
ки надають своїм клієнтам [27].

Під розрахунковими відносинами Я.О. Хірс
розуміє цивільні акцесорні правовідносини
особливого виду, які виникають між суб'єкта+
ми основного зобов'язання (в деяких випадках
із залученням спеціального суб'єкту) з метою
припинення грошового зобов'язання, обумов+
леного основним правочином, і які після виник+
нення отримують самостійного та незалежно+
го значення, тобто вже не можуть бути закін+
ченими в інший спосіб як погашення саме гро+
шового зобов'язання [26, с. 108].

В.Ф. Кузьмін вважає, що за своєю приро+
дою, метою, об'єктом розрахункові відносини
є господарськими і регулюються нормами гос+
подарського права, оскільки їх не можливо ви+
ділити із системи господарських правовідносин
та розкласти на цивільні, фінансові та інші
елементи [11, с. 30]. Він визначає розрахункові
правовідносини як організовані та врегульовані
нормами права самостійного виду грошові
відносини, що існують в умовах товарного ви+
робництва та обміну між соціалістичними
організаціями, для здійснення грошових пла+
тежів через установи банку в процесі госпо+
дарської діяльності [11, с. 38]. Прихильником
такої позиції є також В.В. Лаптєв [12].

На думку Л.В. Бричко, розрахункові право+
відносини слід розглядати як сукупність ци+
вільно+правових і фінансових елементів,
оскільки їх штучний поділ може призвести до
викривлення справжньої природи цих право+
відносин [2]. На комплексність правового ре+
гулювання розрахункових відносин вказує та+
кож Н.В. Агафонова [1].

О.М. Бандурка та О.П. Гетманець зазнача+
ють, що розрахункові право+відносини виника+
ють щоразу, коли законом чи договором вста+
новлюється обов'язок конкретного суб'єкта
щодо здійснення грошового платежу. Такий
обов'язок може виникати на підставі:

а) закону (сплата податків, зборів, інших
обов'язкових платежів);

б) рішення державного органу (наприклад,
справляння адміністративного штрафу, пені у
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зв'язку з несвоєчасним погашенням податко+
вого зобов'язання);

в) договору (перерахування грошової суми
контрагента в цивільно+правових зобов'язан+
нях або виплата заробітної плати працівникові
відповідно до умов трудового договору [25,
с. 446].

Розглядаючи розрахункові правовідносини,
О.М. Бандурки та О.П. Гетманець також під+
креслюють, що ці правовідносини виникають не
тільки під час здійснення безготівкових розра+
хунків. Визначальним моментом для розрахун+
кових правовідносин є наявність зв'язку між
його суб'єктами — платником і одержувачем із
приводу перерахування визначеної грошової
суми [25, с. 447].

Г.Б. Яновицька, В.О. Кучера та інші автори
наголошують на тому, що розрахунками є дії,
спрямовані на вчинення платежу, що врегульо+
вані нормами права. Метою розрахунків є вико+
нання та документальне оформлення здійснення
платником платежу грошових коштів їх одержу+
вачу, яким може бути інша особа або сам плат+
ник у випадку переказу платником коштів з од+
ного свого рахунку на інший. Учасниками роз+
рахункових відносин є платник; банк платника,
отримувач; банк отримувача, які існують у виг+
ляді: банків та їх філій, юридичних осіб (това+
риств, установ тощо), фізичних осіб, з рахунків
яких списуються або записуються кошти. Обо+
в'язковим учасником розрахункових право+
відносин при безготівковій формі розрахунків є
банк або інша фінансова установа. Розрахунки
готівкою здійснюються між платником і отри+
мувачем без участі банку [28, с. 383].

Основний зміст розрахункових правовідно+
син розкривається в принципах, на яких ба+
зується організація безготівкових розрахунків,
зокрема:

— підприємства всіх форм власності по+
винні зберігати свої грошові кошти як власні,
так і позичкові на рахунках в установах банку,
за винятком залишків готівки в їх касах у ме+
жах встановленого банком ліміту;

— господарюючі суб'єкти мають право ви+
бирати форму розрахунків та способу плате+
жу з числа передбачених чинним законодав+
ством;

— момент здійснення платежу повинен бути
максимально наближений до відвантаження то+
варів, виконання робіт чи надання послуг;

— платежі з рахунку підприємства здійсню+
ються банком за згодою власника рахунку і з
дотриманням черговості встановленої керів+
ництвом підприємства, та розрахункової та
договірної дисципліни;

— господарюючі суб'єкти мають право ви+
бору банків для відкриття поточних та депозит+
них рахунків [9].

У фінансах підприємства, як і бухгалтерсь+
кому обліку, під розрахунками розуміють:

1) здійснення оплати іншим юридичним і
фізичним особам отриманих від них товарів,
робіт, послуг, праці й інших матеріальних і не+
матеріальних активів шляхом перерахування
або видачі готівки, передачі товарів, виконан+
ня робіт або надання послуг, передачі права
власності на акції, облігації або частини статут+
ного капіталу та інших матеріальних і немате+
ріальних активів підприємства;

2) одержання від юридичних і фізичних осіб
товарів, робіт, послуг, результатів праці, акцій,
облігацій або частини статутного капіталу й
інших матеріальних і нематеріальних активів на
правах покупця, засновника тощо;

3) одержання від юридичних і фізичних осіб
коштів, товарів, робіт, послуг, акцій, облігацій
або частини статутного капіталу та інших ма+
теріальних і нематеріальних активів у порядку
оплати переданих товарів, робіт, послуг й інших
матеріальних і нематеріальних активів;

4) передача готової продукції, товарів, ви+
конання робіт або надання послуг, передача
права власності на акції, облігації або частину
статутного капіталу та інших матеріальних і
нематеріальних активів підприємства на правах
постачальника (підрядчика) іншим юридичним
і фізичним особам [13, с. 65].

Основу побудови бухгалтерського обліку
розрахункових операцій визначає їх класифі+
кація.

За суб'єктами розрахункові операції по+
діляють на дві групи: розрахунки з юридични+
ми особами та розрахунки з фізичними особа+
ми.

Розрахункові операції господарюючого
суб'єкта з юридичними особами здійснюються:

1. Із сторонніми особами, такими, що не
належать (ні частково, ні цілком) господа+
рюючому суб'єкту:

а) постачальниками та підрядчиками: віт+
чизняними (готівка, безготівкові, бартерні то+
що); іноземними (готівка, безготівкові, бар+
терні тощо);

б) покупцями та замовниками: вітчизняни+
ми (готівка, безготівкові, бартерні тощо); іно+
земними (готівка, безготівкові, бартерні тощо);

в) засновниками (учасниками, акціонерами):
вітчизняними по внесках до статутного капіта+
лу та виплаті дивідендів (відсотків) у готівковій,
безготівковій та іншій формі; іноземними по
внесках до статутного капіталу та виплаті ди+
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відендів (відсотків) у готівковій, безготівковій,
бартерній та іншій формі;

г) податковими органами по податках та
платежах (безготівкові та інші);

д) органами соціального страхування (без+
готівкові та інші);

е) іншими підприємствами, установами та
організаціями по інших операціях (готівка, без+
готівкові, бартерні тощо).

2. Із сторонніми особами, такими, що не
належить підприємству — дочірніми (по взає+
мних постачаннях, фінансуванню тощо).

До розрахункових операцій господарюючо+
го суб'єкта з фізичними особами належать опе+
рації:

1. З працівниками підприємства в готівковій,
безготівковій та інших формах:

а) по оплаті праці;
б) по внесках до статутного капіталу,
в) по соціальному страхуванню;
г) по підзвітних сумах;
д) по інших операціях (аліментам, кредитам

тощо).
2. Зі сторонніми громадянами в готівковій,

безготівковій та інших формах:
а) постачальниками та підрядчиками (віт+

чизняними і іноземними);
б) покупцями і замовниками (вітчизняними

і іноземними);
в) засновниками (учасниками, акціонерами):

вітчизняними по внесках до статутного капіта+
лу та виплаті дивідендів (відсотків); іноземни+
ми по внесках до статутного капіталу та виплаті
дивідендів (відсотків);

г) з іншими громадянами.
Залежно від об'єктів платежів безготівкові

розрахунки поділяються на розрахунки за то+
варними і нетоварними операціями.

Розрахунки за товарними операціями — це
взаємні розрахунки підприємств за товарно+
матеріальні цінності, виконані роботи, надані
послуги. Вони є переважними, бо визначають
характер і зміст роботи фінансової служби
підприємства у сфері розрахунків. Від безпере+
бійності та планомірності організації розра+
хунків за товарними операціями вирішальною
мірою залежить стан усіх розрахунків підприє+
мства, його фінансовий стан. До другої части+
ни платіжного обороту належить велика група
платежів нетоварного характеру, які відбува+
ються, головним чином, у зв'язку з виконанням
усіляких фінансових зобов'язань підприємств
[19, с. 72].

У сучасних умовах гроші є невід'ємним
атрибутом господарського життя. Тому всі
угоди, пов'язані з постачанням матеріальних

цінностей і наданням послуг, завершуються
грошовими розрахунками, які можуть прийма+
ти як готівкову, так і безготівкову форму. Так,
відповідно до ст. 1087 Цивільного кодексу Ук+
раїни розрахунки за участю фізичних осіб, не
пов'язані зі здійсненням ними підприємницької
діяльності, можуть провадитися у готівковій
або в безготівковій формі за допомогою роз+
рахункових документів у електронному або
паперовому вигляді. Розрахунки між юридич+
ними особами, а також розрахунки за участю
фізичних осіб, пов'язані зі здійсненням ними
підприємницької діяльності, провадяться пере+
важно в безготівковій формі, проте можуть
провадитися також готівкою, якщо інше не
встановлено законом [27].

Місцеві розрахунки здійснюються між по+
купцем і постачальником продукції, якщо їх
обслуговує одна установа банку, або коли банк
постачальника і банк покупця розміщені в тому
самому населеному пункті. Міжміські — це
розрахунки, які здійснюються між покупцем і
постачальником через банки (постачальника і
покупця), що знаходяться в різних регіонах.
Міжнародні — це розрахунки, які здійснюють+
ся за операціями купівлі+продажу через банк
постачальника, яким є зарубіжний банк [17, с.
42—43].

За способом реалізації розрахунки можуть
бути:

— прямими, які здійснюються безпосеред+
ньо між постачальниками;

— транзитними, які проводяться за наяв+
ності проміжних суб'єктів (структур).

За способом отримання платежу розрахун+
ки поділяються на гарантовані, тобто такі, що
забезпечують гарантію платежу за рахунок
депонування коштів, та негарантовані, за яких
платіж не гарантується.

На нашу думку, в грошовому обороті під+
приємства також можна виокремити:

— розрахунки, які виникають у процесі
формування ресурсів підприємства;

— розрахунки, пов'язані з виробничим про+
цесом;

— розрахунки, які виникають у процесі реа+
лізації.

Вищезазначені класифікаційні ознаки мож+
на вважати основними, тому що вони найпов+
ніше розкривають сутність заборгованості,
котра виникає під час розрахункових відносин.

Класифікацію розрахунків як об'єкту облі+
ку, аналізу та аудиту представлено в таблиці 1.

Передумовою або наслідком розрахунко+
вих відносин є заборгованість, що обгрунтовує
об'єктивність її виникнення та існування як не+
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від'ємного економічного явища в господарській
діяльності підприємств. Вплив заборгованості
на діяльність підприємства є неоднозначним,
оскільки дебіторська заборгованість зумовлює
вилучення оборотних коштів підприємства, а
кредиторська — забезпечує тимчасове залучен+
ня капіталу. Вона, зокрема, впливає на такі важ+
ливі характеристики підприємства, як його
ліквідність і фінансова стійкість. Тому значні
суми заборгованості підприємства несуть у собі
істотні ризики погіршення його платоспро+
можності та фінансової стійкості. Зазначені ар+
гументи свідчать про особливу актуальність
проблеми налагодження ефективної системи
управління заборгованістю підприємства. Ос+
новною метою функціонування такої системи
має бути забезпечення приведення обсягів за+
боргованості до економічно обгрунтованих
рівнів, оптимізація її складу та структур з ме+
тою уникнення безнадійних боргів та інших
фінансових ризиків. Аналіз сучасного стану за+
боргованості підприємств України свідчить про
наявність в її структурі значних обсягів протер+
мінованої заборгованості. Динаміка останніх
років відображає зростання як дебіторської,
так і кредиторської заборгованості, що зумов+

лено, на жаль, не зростанням обсягів реалізації,
а посиленням кризових явищ. Ефективність уп+
равління заборгованістю підприємств значною
мірою залежить від якості його інформаційно+
го забезпечення. Основою інформаційного за+
безпечення є дані бухгалтерського обліку [30,
с. 226].

Організація та ведення бухгалтерського
обліку є однією із основоположних умов про+
вадження підприємницької діяльності.

Бухгалтерський облік у традиційному трак+
туванні — це процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, збері+
гання та передачі інформації про діяльність
підприємства зовнішнім та внутрішнім корис+
тувачам для прийняття рішень [8].

Бухгалтерський облік фіксує інформацію
про господарську діяльність підприємства, яку
складають процеси придбання, виготовлення та
реалізації готової продукції (товарів, робіт, по+
слуг). Виникнення дебіторської та кредиторсь+
кої заборгованості характерне для всіх зазна+
чених процесів, які утворюють "нормальний
операційний цикл". Водночас найбільш харак+
терним є виникнення дебіторської заборгова+
ності саме для процесу реалізації, а креди+

Класифікаційна ознака Види 
Залежно від учасників 
розрахункових відносин 

– дебіторська; 
– кредиторська 

За терміном 
погашення 

– довгострокова; 
– короткострокова (поточна); 
– поточна частина довгострокової заборгованості 

За національною 
ознакою 

– заборгованість вітчизняних дебіторів та кредиторів; 
– заборгованість іноземних дебіторів та кредиторів 

За ймовірністю 
погашення 

– нормальна; 
– сумнівна; 
– безнадійна. 

За строками 
платежу 

– заборгованість, термін сплати якої не настав; 
– прострочена заборгованість; 
– відстрочена заборгованість 

За забезпеченістю – забезпечена (договір страхування, застава, гарантія, 
вексель); 
– незабезпечена 

Таблиця 1. Класифікація розрахунків як об'єкту обліку, аналізу та аудиту

Джерело: сформовано автором на підставі [3—5; 24; 29].

Види бухгалтерського 
обліку 

Процес інформаційного 
забезпечення 

Первинний облік Документування господарських операцій, 
їх вимірювання 

Поточний облік Хронологічні та систематичні 
відображення господарських операцій на 
підставі первинних документів на 
рахунках бухгалтерського обліку та 
регістрах 

Узагальнений облік Підготовка бухгалтерської фінансової 
звітності, контрольних аналітичних 
таблиць 

Таблиця 2. Складові процесу бухгалтерського обліку
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торської заборгованості — для процесу прид+
бання (постачання).

Складовими бухгалтерського обліку дебі+
торської та кредиторської заборгованості, яка
виникає в результаті здійснення розрахунків
між суб'єктами господарювання є первинний,
поточний та узагальнюючий облік (табл. 2).

Бухгалтерський облік дебіторської та креди+
торської заборгованості у системі управління
підприємством повинен здійснюватися із момен+
ту підписання договору, де зазначаються суть і
умови угоди, обов'язки сторін щодо виконання
умов домовленості і відповідальність сторін у
разі порушення таких зобов'язань.

Визначення поняття договору та видів до+
говорів здійснено у Цивільному кодексі Украї+
ни. Стаття 626 ЦКУ трактує поняття "договір"
як домовленість двох або більше сторін, спря+
мовану на встановлення, зміну або припинен+
ня цивільних прав та обов'язків [27].

Види договорів, які є підставою для інфор+
мування відповідальних осіб щодо розрахунку
з дебіторами та кредиторами, описано у ЦКУ.

Умовно такі договори можна поділити на
три групи:

— для регулювання довгострокової дебі+
торської та кредиторської заборгованості —
довгострокового вексельного забезпечення;

— для регулювання поточної дебіторської
та кредиторської заборгованості — договір
купівлі+продажу; договір поставки; договір
міни; договір комісії;

— для регулювання права вимоги інкасації
дебіторської заборгованості — договір дору+
чення; договір факторингу; договір цесії.

Бухгалтерські записи формуються в момент
переходу права власності на товари (роботи,

послуги), підставами для здійснення яких є пер+
винні документи. Визначення поняття "первин+
ний документ" надається Законом України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звіт+
ність в Україні" та Положенням про докумен+
тальне забезпечення записів у бухгалтерсько+
му обліку. Відповідно до статті 1 Закону Украї+
ни "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" первинний документ — це
документ, який містить відомості про госпо+
дарську операцію та підтверджує її здійснен+
ня [8]. Положення про документальне забез+
печення записів у бухгалтерському обліку пер+
винні документи визначають як "письмові
свідоцтва, що фіксують та підтверджують гос+
подарські операції, включаючи розпоряджен+
ня та дозволи адміністрації (власника) на їх
проведення" [22].

Рух первинних документів як складових
системи інформаційного забезпечення бухгал+
терського обліку дебіторської та кредиторсь+
кої заборгованості необхідно регулювати шля+
хом створення графіка документообігу. Графік
документообігу впроваджується в систему уп+
равління підприємством наказом керівника.
Оформлення графіка документообігу може
бути як схематичним, так і у вигляді переліку
робіт зі створення, перевірки й обробки доку+
ментів із зазначенням відповідальних осіб,
термінів виконання та взаємозв'язку з іншими
виконавцями за центрами відповідальності.

Первинні документи з обліку розрахунків з
постачальниками та підрядчиками представле+
но нами у таблиці 3.

На підставі первинних документів працівни+
ками бухгалтерії здійснюються хронологічні та
систематичні відображення господарських

Господарська операція Документ Місце 
складання 

Хто 
складає 

Надходження товарно-
матеріальних цінностей від 
постачальників 

Товарно-транспортна 
накладна, податкова 
накладна 

Зовнішній  Постачальник  

Розрахунки 
з постачальниками 

Платіжне доручення, 
товарно-транспортна 
накладна, рахунок-
фактура 

Внутрішній  Бухгалтер 
з обліку 
розрахунків 

Оприбуткування товарно-
матеріальних цінностей 

Накладна, приймальний 
акт 

Внутрішній  Матеріально-
відповідальна 
особа 

Приймання товарно-
матеріальних цінностей, що 
надійшли без документів 

Акт про приймання 
товару без рахунку 
фактури 
постачальника 

Внутрішній  Комісія  

Внутрішнє переміщення 
товарно-матеріальних 
цінностей  

Накладна  Внутрішній  Матеріально-
відповідальна 
особа 

Таблиця 3. Первинна документація з обліку розрахунків
з постачальниками і підрядчиками

Джерело: сформовано автором на підставі [9; 15; 21—23].
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операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Кредиторська заборгованість, яка виникає

в результаті здійснення розрахунків між
суб'єктами господарювання в процесі форму+
вання ресурсів підприємства складається з та+
ких видів:

— розрахунки з вітчизняними постачальни+
ками (субрахунок 631);

— розрахунки з іноземними постачальни+
ками (субрахунок 632);

— розрахунки з учасниками ПФГ (субраху+
нок 633);

— розрахунки за податками і платежами
(рахунок 64);

— короткострокові векселі видані (рахунок
62).

Дебіторська заборгованість, яка виникає в
результаті здійснення розрахунків між суб'єк+
тами господарювання в процесі формування
ресурсів підприємства складається з таких
видів:

— розрахунки за виданими авансами (суб+
рахунок 371);

— розрахунки за претензіями (субрахунок
374).

Облік розрахунків з постачальниками бухгал+
терія підприємства веде на пасивному синтетич+
ному рахунку 63 "Розрахунки з постачальника+
ми і підрядниками". Однак, як свідчить практика,
рахунок 63 не дозволяє отримувати оперативну
інформацію для управління фінансово+розрахун+
ковими операціями, оскільки не показує забор+
гованості за кожним договором, не характери+
зує поточну заборгованість, термін сплати якої
ще не настав, а яка вже прострочена.

Власюк Г.В. для полегшення ведення бух+
галтерського обліку кредиторської заборгова+
ності за конкретними договорами пропонує
ввести у План рахунків додатковий позабалан+
совий рахунок 10 "Кредиторська заборго+
ваність" з відповідними до нього субрахунка+
ми [6, с. 41]:

Кореспондуючі 
рахунки № п/п Зміст господарської операції 

дебет кредит 
Оприбутковані фактично отримані від постачальників: 
– сировина і матеріали 201 631 
– паливо 203 631 
– будівельні матеріали 205 631 
– запасні частини 207 631 

1. 

– матеріали сільськогосподарського призначення 208 631 
2. Відображена заборгованість при одержанні МШП від постачальників 22 631 

Відображення суми за договором постачання: 
– при придбанні основних засобів за плату 152 631 

3. 

– при придбанні нематеріальних активів 154 632 
Витрати на обслуговування та ремонт, які здійснені для забезпечення майбутніх економічних 
вигод, первісно очікуваних від використання: 
– основних засобів виробничого призначення 23, 91 631 
– основних засобів, що забезпечують збут продукції 93 631 
– основних засобів загальногосподарського призначення 92 631 
– основних засобів, що використовуються для виконання досліджень та розробок 941 631 

4. 

– основних засобів житлово-комунального господарства і об’єктів соціально-культурного 
призначення 949 631 

5. Відображення затрат з реконструкції, модифікації її, забудови, дообладнання об’єктів основних 
засобів 152 631 

6. Відображено ПДВ згідно з податковими деклараціями постачальників 641, 
644 631 

Оплачено постачальникам і підрядчикам: 
– з поточного рахунка в національній валюті 631 311 
– з поточного рахунка в іноземній валюті 632 312 
– через акредитив 631 313 
– виданими векселями 631 51, 62 

7. 

– за рахунок позик банку 631 50, 60 
8. Погашена заборгованість постачальникам товарами, готовою продукцією, роботами та 

послугами 631 
701, 702, 
703 

9. Проведено залік взаємної заборгованості за додатковою угодою 631 361 
10. Видано аванс постачальнику або підрядчику 371 311 
11. Зараховано постачальнику за попередньо виданим авансом 631 371 
12. Пред’явлені претензії до постачальників за недостачу вантажів, невідповідність тарифів по 

перевезеннях 
374 631 

13. Відображена сума платежів, що надійшла на поточний рахунок по претензіях 311 374 

Таблиця 4. Відображення в обліку розрахунків, що виникають у процесі
формування ресурсів підприємства

Джерело: сформовано автором на підставі [10; 18; 20].
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— 101 "Кредиторська заборгованість за то+
вари, роботи, послуги, термін сплати якої ще
не настав з вітчизняними постачальниками";

— 102 "Кредиторська заборгованість за то+
вари, роботи, послуги, термін сплати якої ще
не настав з іноземними постачальниками";

— 103 "Кредиторська заборгованість за то+
вари, роботи, послуги, прострочена з вітчизня+
ними постачальниками";

— 104 "Кредиторська заборгованість за то+
вари, роботи, послуги, прострочена з інозем+
ними постачальниками".

Ми також підтримуємо думку Я.М. Демчен+
ко та В.М. Прохорової, які зазначають, що та+
кий поділ дійсно доцільно робити, але краще на
субрахунках другого порядку до рахунка 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядника+
ми". Зокрема у складі субрахунку 631 "Розра+
хунки з вітчизняними постачальниками"
відкриваються наступні аналітичні рахунки:
631.1 "Заборгованість перед вітчизняними по+
стачальниками, термін сплати якої ще не на+
став"; 631.2 "Відстрочена заборгованість перед
вітчизняними постачальниками"; 631.3 "Про+
строчена заборгованість перед вітчизняними
постачальниками" [7].

Відображення в обліку розрахунків між
господарюючими суб'єктами, які виникають в

процесі формування ресурсів підприємств
представимо у таблиці 4.

Дебіторська заборгованість, яка виникає в
результаті здійснення розрахунків між су+
б'єктами господарювання в процесі реалізації
продукції (виконання робіт, надання послуг)
складається з таких видів:

— розрахунки з вітчизняними покупцями
(субрахунок 361);

— розрахунки з іноземними покупцями
(субрахунок 362);

— розрахунки з учасниками ПФГ (субраху+
нок 363);

— розрахунки за гарантійним забезпечен+
ням (субрахунок 364);

— розрахунки за податками і платежами
(рахунок 64);

— короткострокові векселі одержані (раху+
нок 34);

— резерв сумнівних боргів (субрахунок
38).

Кредиторська заборгованість, яка виникає
в результаті здійснення розрахунків між
суб'єктами господарювання в процесі реалі+
зації продукції (виконання робіт, надання по+
слуг) складається з таких видів:

— розрахунки за авансами одержаними
(субрахунок 681).

Кореспонденція 
рахунків № п/п Первинний 

документ Зміст господарської операції 
дебет кредит 

1 Накладна Списано сільськогосподарську продукцію, яка оцінена за 
справедливою вартістю, на реалізацію 

901 27 

2 Рахунок Відображено дохід від реалізації с.-г. продукції, яка оцінена 
по справедливій вартості 

36 701 

3 Податкова 
накладна 

Зменшено дохід на суму ПДВ 701 641 

4 Виписка 
банку, ПКО 

Погашено покупцем заборгованість 30, 31 36 

5 Виписка банку Перераховано ПДВ до бюджету 641 311 
6 Розрахунок 

бухгалтерії 
На фінансові результати списуються доходи від реалізації 
сільськогосподарської продукції 

701 791 

7 Розрахунок 
бухгалтерії 

Списується на фінансові результати вартість реалізованої 
сільськогосподарської продукції 

791 901 

8 Вексель Одержано короткостроковий вексель від покупців і 
замовників 

34 36 

9 Договір, акт 
приймання-
передачі 
векселя 

Передано короткостроковий вексель за індосаментом 63 34 

10 Довідка 
бухгалтерії 

Списано забезпечену короткостроковим векселем 
дебіторську заборгованість, що визнана безнадійною і 
виникнення якої не пов’язано з реалізацією товарів, робіт, 
послуг 

944 34 

11 Договір, 
довідка 
бухгалтерії 

Відновлено суму заборгованості покупця, що раніше була 
визнана безнадійною, в результаті зміни його фінансового 
стану 

36 716 

12 Довідка 
бухгалтерії 

Нараховано резерв сумнівних боргів 944 38 

Таблиця 5. Відображення в обліку розрахунків, що виникають в процесі реалізації

Джерело: сформовано автором на підставі [10; 18; 20].
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Відображення в обліку розрахунків між
господарюючими суб'єктами, які виникають у
процесі реалізації продукції (робіт, послуг)
представимо у таблиці 5.

Згідно з Методичними рекомендаціями
щодо застосування регістрів журнально+ор+
дерної форми обліку для сільськогосподарсь+
ких підприємств, затверджених наказом
Міністерства аграрної політики України від
04.06.2009 р. № 390 [16] для обліку розрахунків,
відображених на рахунку 63 "Розрахунки з по+
стачальниками та підрядниками" призначений
Журнал+ордер № 3 В с.+г. та Реєстр операцій
за розрахунками з постачальниками (підрядни+
ками) № 3.3 с.+г. Облік розрахунків у регіст+
рах журнально+ордерної форми здійснюють
незалежно від величини суми рахунку+факту+
ри і форми розрахунків. У разі значної кіль+
кості розрахункових операцій дані попередньо
накопичують у "Реєстрі операцій за розрахун+
ками з постачальниками (підрядника+ми)" ф. №
3.3 с.+г., який відкривається на кожного поста+
чальника або підрядника. Щомісяця обороти із
реєстрів переносять у Журнал+ордер № 3 В с.+г.

Для обліку формування доходів і резуль+
татів діяльності використовують Журнал+ор+
дер № 6 с.+г., де відображають операції за ра+
хунками: 36 "Розрахунки з покупцями і замов+
никами", 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший
операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капі+
талі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші до+
ходи", 79 "Фінансові результати". Записи в
Журнал+ордер № 6 с.+г. з кредиту рахунку 36
"Розрахунки з покупцями і замовниками"
здійснюють на підставі Відомості № 6.6 с.+г.
аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки
з покупцями і замовниками". У Відомості № 6.6
с.+г. наводиться перелік всіх покупців і замов+
ників за звітний період або заборгованість за
попередні періоди. За кожним з них показують+
ся залишки на початок і кінець місяця і оборо+
ти за дебетом і кредитом за звітний період.
Заповнюється відомість на підставі реєстрів
№ 6.1 с.+г., № 6.2 с.+г., первинних документів
та аркушів+розшифровок.

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебі+
торами" в Журналі+ордері № 3 Б с.+г. та відо+
мості № 3.2 с.+г. ведеться облік розрахунків за
поточною дебіторською заборгованістю з
різними дебіторами за авансами виданими, за
претензіями та за іншими операціями.

Для обліку розрахунків за податками та
платежами призначено окремий бланк Журна+
лу+ордера № 3 Г с.+г. та відомість аналітично+
го обліку № 3.5 с.+г. "Відомість аналітичного
обліку розрахунків з бюджетом".

Для обліку векселів призначено окремий
бланк Журналу+ордера № 3 Б с.+г. та відомість
аналітичного обліку № 3.1 с.+г. "Відомість ана+
літичного обліку одержаних і виданих век+
селів".

Фінансова звітність — бухгалтерська
звітність, що містить інформацію про фінансо+
вий стан, результати діяльності та рух грошо+
вих коштів підприємства за звітний період. За+
гальні вимоги до фінансової звітності викладе+
но у ст. 11—14 Закону України "Про бухгал+
терський облік та фінансову звітність" та у
НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності". Метою складання фінансової
звітності є надання користувачам повної, прав+
дивої та неупередженої інформації про фінан+
совий стан, результати діяльності, рух грошо+
вих коштів та зміни у власному капіталі під+
приємства, яка необхідна для прийняття управ+
лінських рішень [8; 18].

До складу фінансової звітності підприємств
(крім бюджетних установ, представництв іно+
земних суб'єктів господарської діяльності та
суб'єктів малого підприємництва, визнаних та+
кими відповідно до чинного законодавства)
включаються такі звіти [18]:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1);
— Звіт про фінансові результати (Звіт про

сукупний дохід) (ф. № 2);
— Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);
— Звіт про власний капітал (ф. № 4);
— Примітки до фінансової звітності (ф. № 5).
Основна узагальнена інформація про дебі+

торську та кредиторську заборгованість за то+
варними операціями підприємства наведена у
Балансі (Звіті про фінансовий стан) та При+
мітках до фінансової звітності.

Крім цього, нарахування резерву сумнівних
боргів відображається в складі статті "Інші опе+
раційні витрати" форми № 2 "Звіт про фінан+
сові результати (Звіт про скупний дохід)" у ряд+
ку 2180.

Використання комп'ютерної техніки є важ+
ливою умовою покращення обліку. Внаслідок
цього відбуваються значні зміни до організації
бухгалтерського обліку, з допоміжного засо+
бу обчислювальна техніка перетворюється на
визначальний фактор організації обліку. За+
стосування комп'ютерів дало б змогу автома+
тизувати робоче місце бухгалтера, що значно
покращувало б інформаційне забезпечення
органів управління; посилення контролю за
дотриманням встановлених норм і лімітів, еко+
номією і раціональним витрачанням матеріаль+
них, трудових і фінансових ресурсів; створен+
ня сприятливих умов для інтеграції збору, об+
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робки і використання даних. Одноразові стра+
тегічні рішення можуть бути засновані на будь+
якій інформаційній базі, навіть у традиційній
системі бухгалтерського обліку. Однак достат+
ньо мати регулярний та систематичний збір
стратегічно важливої інформації, щоб говори+
ти про стратегічний управлінський облік. Його
характерною особливістю є існування система+
тичної інформаційної підтримки у разі прий+
няття стратегічних рішень [14].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, можна зазначити, що важли+

вою складовою фінансово+економічної діяль+
ності будь+якого підприємства є розрахунки з
контрагентами, у т. ч. за товарними операція+
ми. Вони нерозривно пов'язані з вхідними та
вихідними грошовими потоками, які складають
основу процесу забезпечення безперервної
діяльності суб'єктів господарювання. Затягу+
вання строків отримання платежів та погашен+
ня зобов'язань приводить до сповільнення опе+
раційного циклу та зниження ділової актив+
ності підприємства. Ефективність управління
дебіторською та кредиторською заборгова+
ністю підприємств значною мірою залежить від
якості його інформаційного забезпечення, а
основою інформаційного забезпечення висту+
пають саме дані бухгалтерського обліку.
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