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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З 

КОНТРАГЕНТАМИ 

Кліменко А.Д. 

Науковий керівник – ст. викл. каф. «Обліку, аналізу і аудиту» Варчук О.А. 

 

На сьогоднішній день фінансовий стан кожного підприємства залежить від 

взаємовідносин з контрагентами та станом розрахунків між ними.Облік розрахунків з 

контрагентами є однією з найважливіших ділянок бухгалтерської роботи на 

підприємстві[1]. 

Контрагенти – узагальнене поняття, у яке входять постачальники і покупці, 

юридичні і фізичні особи.Порядок і форми розрахунків між контрагентами визначаються 

в господарських договорах.  

Нормативною базою для відображення в обліку розрахунків з контрагентами є 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 11 «Зобов’язання».Для обліку 

розрахунків з контрагентами Планом рахунків бухгалтерського обліку призначено 

рахунки 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками».Аналітичний облік необхідно вести по кожному 

контрагенту в розрізі кожного документа. 

На теперішній час в Україні головними проблемами обліку розрахунків з 

контрагентами є: недостатній контроль з боку керівництва, зокрема головного бухгалтера 

і директора; несвоєчасність інвентаризації розрахунків з контрагентами; нехтування 

правилами перевірки документів.  
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Для подолання цих проблем необхідно: правильно організувати внутрішній 

документообіг та облік надходження до бухгалтерії документів; для своєчасного 

виявлення простроченої заборгованості потрібно аналізувати дебіторську і кредиторську 

заборгованість по кожному постачальнику і покупцю[2]. 

Отже, раціонально побудований бухгалтерський облік розрахунків з 

контрагентамидозволить зміцнити договірну та розрахункової дисципліни, підвищити 

відповідальності за дотримання платіжної дисципліни, скоротити заборгованість, 

покращити фінансовий стан підприємства. 
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