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Здатність підприємства вчасно та в повному обсязі розраховуватися за 

плановими платежами та терміновими зобов’язаннями, підтримуючи при цьому 
звичайний темп господарської діяльності, є однією із вимог фінансової 
стабільності підприємства та його конкурентоспроможності. Ефективність 
діяльності будь-якого підприємства насамперед залежить від швидкості та 
якості здійснення ним розрахунків за своїми зобов’язаннями перед 
контрагентами. Питання розрахунків розрахунків з покупцями та 
постачальниками розглядали такі науковці, як Борисов А.Б., Бутинець Ф.Ф., 
Василенко Ю.А., Горецька Л.Л., Голов С.Ф., Загородній А.Г.,                      
Костюченко В.М., Пархоменко В.М.  

Документування обліку розрахунків з постачальниками та покупцями є 
важливою складовою процесу оперативного та якісного управління 
підприємством. Якщо на підприємстві не налагоджено документообіг 
розрахунків з постачальниками, тоді управління взагалі неефективне, оскільки 
зростає ймовірність штрафних санкцій через несвоєчасність сплати 
постачальникам або оприбуткування матеріалів, не контролюються дії 
матеріально відповідальних осіб, що загрожує інформаційній безпеці та знижує 
прибуток підприємства. 

Основними джерелами даних для контролю розрахункових відносин за 
товарними операціями є первинні документи з обліку розрахунків з покупцями 
та постачальниками. Розрахунки з вітчизняними постачальниками та 
підрядниками проводяться на підставі документів постачальника: договір, 
накладних; рахунків-фактур; рахунків; актів приймання-передачі виконаних 
робіт (наданих послуг); податкових накладних; товарно-транспортних 
накладних.  

Договір поставки є одним із найпоширеніших видів зобов’язань, що 
використовуються в підприємницькій діяльності. Укладання цього договору 
вбачається надзвичайно зручним як для юридичних осіб, так і для фізичних 
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осіб-підприємців. 
На рисунку 1 зображено договір поставки ТОВ «Манулі Україна ЛТД» з  

ТОВ «СКАДІ РК».   

 
 

Рис. 1 - Договір поставки ТОВ «СКАДІ РК» 
 
Фактично рахунок-фактура є розрахунково-платіжним документом, що 

передбачають тільки виставлення певних сум до оплати покупцям за 
поставляються (фактично поставлені) товари 

Рахунок на оплату ТОВ «СКАДІ РК» відображено на рисунку 2. 

 
 

Рис. 2 -  Рахунок на оплату ТОВ «СКАДІ РК» 
 

Якщо замовник не задоволений якістю виконаних робіт (наданих послуг) 
і може аргументувати своє невдоволення, він має право вимагати, щоб такі 
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роботи були перероблені, чи повернути раніше сплачені ним кошти. Для цього 
складається акт невідповідності. На рис. 3 зображено приклад акту виконаних 
робіт ТОВ «СКАДІ РК». 

Видаткова накладна вважається документом первинного обліку. Така 
накладна повинна видаватися покупцеві, якому було продано деяку кількість 
товару (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3 - Акт виконаних робіт ТОВ «СКАДІ РК» 
 

 
Рис. 4 - Видаткова накладна ТОВ «СКАДІ РК» 
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На ТОВ «СКАДІ РК»  облік придбаних товарів (робіт, послуг) ведеться за 
допомогою комп’ютера, щоденний облік операцій складається у формі журналу 
і за такою ж формою, як і книга обліку придбання, пронумеровується, 
підписується відповідальною особою. 

Дані із щоденного обліку операцій заносяться до книги обліку придбання 
одним рядком загальним підсумком за день. 

На підставі первинних документів складається оборотно-сальдова 
відомість по рахунках 361 та 631. 

 

 
 

Рис. 5 - Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361ТОВ «СКАДІ РК» 
 

 
 

 Рис. 6 - Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631ТОВ «СКАДІ РК» 
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Інформація, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, 
систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного 
і аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємозв’язаних 
рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються 
також у валюті розрахунків і платежів по кожній іноземній валюті окремо. 

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним 
рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. 

Отже, синтетичний та аналітичний облік дебіторської та кредиторської 
заборгованості за розрахунками з покупцями та постачальниками є 
невід’ємною частиною раціональної організації бухгалтерського обліку. 
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Методика обліку, яку застосовують на українських будівельних 

підприємствах потребує вдосконалення відповідно до поставлених вимог 
ринкових конкурентів  

Будівництво як вид економічної діяльності характеризується 
специфічним веденням обліку і є досить важливим в умовах розвитку ринкових 
відносин в Україні. Будівельне підприємство – це самостійно господарюючий 
будівельний, спеціальний суб’єкт, кінцевим результатом якого є об’єкт 
будівництва – основний засіб чи його вдосконалення. 

Важливу роль в будівельній галузі відіграють капітальні інвестиції, як 
основна ланка переозброєння підприємства, що пов’язана з введенням у дію 
основних засобів. Зважаючи на те, що основні засоби суттєво різняться між 
собою за своїм функціональним призначенням, прийняття ефективних 
управлінських рішень потребує достовірних даних про стан їх використання, 
одержання яких значною мірою залежить від наявної системи обліково-
аналітичного забезпечення управління діяльністю будівельних підприємств. 
Вагомий внесок в дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення на 
будівельних підприємствах внесли такі науковці, як Н.В. Голячук,                        
Н.А. Тичиніна. 


