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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ

Кожне підприємство здійснює свою діяльність з метою отри-
мання прибутку. Для забезпечення діяльності підприємству не-
обхідні товарно-матеріальні цінності, які надходять до нього у
процесі постачання. Під час цього процесу підприємство взаємо-
діє з іншими підприємствами, фізичними особами чи організаці-
ями, які поставляють для нього продукцію чи надають послуги.
Тому вивчення обліку розрахунків з постачальниками і підряд-
никами є дуже актуальним для розуміння обліку основних госпо-
дарських операцій на підприємстві.

Тема обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
розглядалась провідними вітчизняними науковцями з бухгалтер-
ського обліку, зокрема Ф.Ф. Бутенцем, А.С. Барановською,
Т.О. Меліховою, В.В. Жуковською, І.Я. Оменіцькою, Т.Я. Тінту-
ловою, О. М. Гончаровою, О.М. Шапошніковою та іншими. Про-
те ряд питань досі залишаються недостатньо вивченими, що зу-
мовлює актуальність даної теми та подальшого дослідження.

Постачальники — це юридичні або фізичні особи, які здійс-
нюють постачання товарно-матеріальних цінностей, виконують
роботи та надають послуги.

Відносини підприємства з постачальниками та підрядниками
регулюються такими нормативно-правовими документами: Гос-
подарським, Цивільним, Податковим кодексами України, Зако-
ном України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
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Україні», Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та
іншими документами.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками здійснюються
в основному в безготівковій формі через установи банку.

Основними джерелами даних для контролю розрахункових
відносин за товарними операціями є первинні документи з обліку
розрахунків з постачальниками та підрядниками. При купівлі то-
варів укладається договір купівлі-продажу. Постачальник за від-
вантажені товарно-матеріальні цінності виписує супроводжува-
льні документи, до яких додаються податкові накладні, а також
розрахунково-платіжні документи. Для одержання товарно-
матеріальних цінностей від постачальників довіреному працівни-
кові підприємства видається довіреність.

Документальне оформлення обліку розрахунків з підрядника-
ми здійснюється на основі договору підряду. Приймання викона-
них підрядником робіт чи послуг оформлюються Актами на при-
ймання робіт, надання послуг.

Інформація з первинних документів заноситься в Реєстр опе-
рацій за розрахунками з постачальниками та підрядниками
№ 3.3 с.-г., на основі якого ведуть журнал-ордер № 3В с.-г. і Ві-
домість аналітичного обліку. Дані з журналу-ордеру № 3В с.-г.
переносяться в Головну книгу та в Баланс.

Для узагальнення обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані
роботи, надані послуги застосовують рахунок 63 «Розрахунки з
постачальниками та підрядниками». За кредитом цього рахунка
відображається заборгованість за одержані від постачальників та
підрядників матеріальні цінності, виконані роботи, надані послу-
ги, а за дебетом — погашення заборгованості внаслідок її оплати,
а також списання.

Для удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками значну увагу слід приділити складанню графіка
документообігу, проведенню контролю за дотриманням умов до-
говорів, за своєчасністю проведення операцій з постачання та ви-
конання робіт і послуг, за належним виконанням своїх обов’язків
працівниками підприємства.

Отже, вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку
розрахунків з постачальниками та підрядниками, дослідження
особливостей ведення синтетичного та аналітичного обліку,
ознайомлення з документальним оформлення, дослідження про-
цесів контролю та інвентаризації розрахунків є необхідним для
забезпечення нормальної діяльності підприємства.
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ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

На сучасному етапі розвитку економіки досягнення стійкості
та стабільності підприємства базується на раціональному та доці-
льному використанні інших необоротних матеріальних активів
(далі — ІНМА), обґрунтований облік яких є важливим резервом
підвищення ефективності роботи підприємства. Враховуючи цілі
і можливості керівництва, реалізувати цю ефективність можливо
через управлінський облік шляхом формування облікової політи-
ки щодо відображення інформації про ІНМА. Тому метою дослі-
дження є критичний аналіз теоретичних і методичних підходів
відображення інформації про ІНМА на підприємстві в умовах
діючого законодавства та надання рекомендацій щодо складових,




