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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Функціонування підприємства ґрунтується на економічних
взаємозв’язках, коли виробники зацікавлені в реалізації своєї
продукції, а покупці — у придбані необхідних їм товарів і по-
слуг. Отже, відносини, що виникають між продавцем і покупцем
складають зміст процесу просування товарів і послуг від вироб-
ника до споживача і є надзвичайно важливими.

Метою роботи є вивчення методики та організації обліку, по-
рядку здійснення розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Для досягнення поставленої мети мають бути розв’язані такі
завдання:

— ретельне вивчення літературних джерел;
— опрацювання нормативних документів, які регламентують

облік розрахунків з постачальниками та підрядниками;
— вивчення практичного досвіду, що висвітлювався у наукових

збірниках і періодичних фахових виданнях щодо обраної теми;
— систематизація і виклад зібраного матеріалу;
— формулювання висновків за результатами проведеного до-

слідження;
Потрібно чітко розмежовувати поняття «постачальники» і

«підрядники».
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Постачальники — це підприємства, що постачають сировину,
матеріали, а також виконують роботи і надають послуги сільсь-
когосподарським підприємствам.

Підрядники — це особи, які беруть на себе обов’язок викона-
ти замовлену роботу (послуги), де замовник — це особа, що за-
мовляє виконання певної роботи (послуги), беручи на себе
обов’язок прийняти й оплатити її результат. Договірними сторо-
нами можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Підря-
дні роботи виконують спеціально створені для цього підприємст-
ва (будівельні, будівельно-монтажні, у сфері побутового обслуго-
вування тощо), а також інші підприємства, що займаються виро-
бничо-господарською діяльністю

Для узагальнення обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками за одержані ТМЦ, виконані роботи та надані по-
слуги застосовують рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками».

За кредитом рахунку 63 відображають заборгованість поста-
чальникам та підрядникам за виконані роботи, надані послуги та
одержані ТМЦ.

За дебетом рахунку 63 відображають погашення заборговано-
сті внаслідок її оплати, а також списання.

До нього відкривають такі субрахунки:
631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»
633 «Розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи».
Аналітичний облік розрахунків ведуть у розрізі постачальни-

ків і підрядників за кожним документом про отримання матеріа-
лів, робіт, послуг та оплату за них.

З метою покращення розрахункової системи обліку і скорочення
дебіторської і кредиторської заборгованості доцільно провести деякі
зміни, які б сприяли удосконаленню обліку розрахунків:

— необхідно стежити за співвідношеннями дебіторської і кре-
диторської заборгованості: значне переважання дебіторської за-
боргованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і
робить необхідним залучення додаткових засобів; перевищення
кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести
до неплатоспроможності підприємства;

— краще та якісніше проводити аналіз складу і структури де-
біторської і кредиторської заборгованості за конкретними поста-
чальниками і покупцями, а також щодо термінів утворення забо-
ргованості або терміни їх можливого погашення, що дозволить
своєчасно виявляти прострочену заборгованість і вживати захо-
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дів щодо її стягнення. Дані про терміни виникнення (погашення)
заборгованості мають бути регулярними і оперативними, їх доці-
льно акумулювати в окремому документі, наприклад: реєстр ста-
ріння рахунків дебіторів, кредиторів;

— контролювати оборотність дебіторської та кредиторської
заборгованості, а також стан розрахунків щодо простроченої за-
боргованості, так як в умовах інфляції будь-яка відстрочка пла-
тежу призводить до того, що підприємство реально отримує ли-
ше частину вартості поставленої продукції, тому бажано розши-
рити систему авансових платежів.

Процес постачання полягає в тому, що підприємство укладає до-
говори з постачальниками на необхідні йому фактори виробництва,
організовує доставку та складування виробничих запасів, перерахо-
вує гроші постачальникам за отримані матеріали. Під час цього
процесу відбувається зміна активу з форми грошей на форму майна,
призначеного для виробництва продукції. На сьогоднішній день іс-
нує чимало підприємств, діяльність яких можлива тільки завдяки
зобов’язанням за розрахунками з постачальниками. Тобто практич-
но не маючи власного капіталу, підприємство бере в кредит товар
(тобто під реалізацію) і отримує значні прибутки не ризикуючи при
цьому власним капіталом. Зобов’язання підприємства за розрахун-
ками з постачальниками та підрядчиками займають дуже важливе
місце в системі управління діяльністю підприємства. Це аргументу-
ється тим, що приймаючи управлінські рішення щодо тактичних чи
стратегічних планів підприємства, керівник у першу чергу робить
аналіз чи перевірку фінансової звітності, а особливо зобов’язань
підприємства, що дає змогу визначити його фінансову стійкість, не-
залежність і в кінцевому результаті прибутковість.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Від правильно побудованої системи оплати і стимулювання
праці працівників багато в чому залежить ефективність роботи
підприємства. У повному обсязі реалізувати на практиці таку си-
стему досить складно. Особливо якщо враховувати, що з нею




