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В статті проаналізовано сутність поняття «розрахунки» та надано 

характеристику форм прояву розрахунків з покупцями за різними аспектами, в 

тому числі: економічному, бухгалтерському, податковому, банківському та 

юридичному. В системі розрахунків деталізовано форми прояву розрахунків з 

покупцями по перерахованим вище критеріям.  
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Постановка проблеми. Процес продажу товарів та розрахунки з покупцями 

за передані товарно-матеріальні цінності являються одним з найбільш 

актуальних, оскільки розрахунки між підприємствами, організаціями 

та кінцевими споживачами є необхідною ланкою розширеного відтворення, від 

якої залежить не тільки кінцеві результати підприємств та організацій, їх 

фінансовий стан, а й економічне зростання країни в цілому.  

Проблемними питаннями обліку та контролю розрахунків з покупцями та 

замовниками займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., 

Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Піча Ю.В., Сахарцева І.І., Сопко В.В., Усач 

Б.Ф. та інші. 

Метою статті є вивчення проблемних питань щодо обліку та контролю 

розрахунків з покупцями та замовниками на сучасному етапі розвитку 

економіки України. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкових взаємовідносин 

та орієнтація на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку вимагає 

прозорості розрахунків, в  межах відповідної системи платежів.  

На сучасному етапі у будь-якого виробничого або торгівельного 

підприємства виникають розрахунки з покупцями та замовниками, тому дуже 

важливо правильно вести їх облік та своєчасно проводити їх перевірку. Під час 

здійснення контролю за правильністю та своєчасністю проведенням 

розрахунків з покупцями та замовниками, передусім, проводять звірку з 

контрагентами щодо відповідності відображення стану розрахунків, потім 

з'ясовують причини виникнення сумнівної та безнадійної заборгованості. Тому 

актуальним питанням на сьогодні є удосконалення обліку і внутрішнього 

контролю розрахунків з покупцями та замовниками. 

Як основний інструмент регулювання ринкових взаємовідносин 

розрахунки мають важливе значення та  потребують ґрунтовного дослідження 

та  уточнення поняття «розрахунки» з  різних точок зору: економічної, 

бухгалтерської, податкової, банківської, юридичної (табл. 1).  

 



Таблиця 1 -  Порівняння сутності поняття «розрахунок» з різних точок 

зору 

Критерій Економічна 

сутність 

Облікова 

сутність 

Податкова 

сутність 

Банківська 

сутність 

Юридична 

сутність 

Сутність 

поняття 

Платіж Визначення 

умов платежу 

Облікові 

процедури 

суворо 

регламенто-

вані 

державою 

Платіж 

з  метою 

повного або 

часткового 

погашення 

грошового 

зобов’язання 

Рух 

грошових 

коштів 

Форми 

прояву 

Взаємовідно-

сини 

з  приводу 

погашення 

зобов’язань 

Відображення 

дебіторської 

та  кредитор-

ської 

заборгованості 

Надання 

інформації 

про 

нарахування 

та сплату 

податків 

податковим 

органам 

Проведення 

розрахунків 

за валютні 

цінності 

та  фінансові 

інструменти 

Виникнення 

та  погашен-

ня 

зобов’язань 

Форми 

здійснення 

Розмежування 

об’єкту 

та  форми 

розрахунків 

Облік руху 

фінансових 

потоків 

База 

оподаткуван-

ня 

Здійснення 

платежів 

тільки за 

розпоряджен-

ням власника 

рахунка 

Нормативне 

регулювання 

форми 

розрахунків, 

цінних 

паперів 
Джерело: [2]  

В своїй книзі М. П. Березіна наводить перелік основних елементів 

структури розрахункових взаємовідносин, в  процесі економічної діяльності [1]: 

— суб’єкти (учасники): банки та  інші установи, що здійснюють 

міжбанківські розрахунки; населення; підприємства;  

— об’єкт розрахунків: товари та  послуги; внески до бюджету;  

— місце проведення розрахунків: внутрішньодержавні; міжнародні;  

— види платежу: строкові; дострокові; планові; відстрочені; прострочені;  

— системи переказу грошей: поштовий зв’язок; спеціальні служби зв’язку; 

кур’єри; фельд’єгерська служба; служба інкасації; електронний зв’язок; 

міжнародні комунікації SWIFT;  

— форма розрахунку: перекази; відкритий рахунок, акредитиви, інкасо;  

— спосіб погашення боргового зобов’язання: валовий спосіб, кліринг;  

— платіжні інструменти: кредитових переказів (платіжні вимоги-

доручення, платіжні вимоги); дебетових переказів (вексель, чек, інкасове-

доручення); проміжні інструменти (акредитиви, пластикові картки); носії 

(паперові, пластикові, електронні);  

— наявність гарантії платежу: гарантовані платежі (векселями, чеками, 

акредитивами); негарантовані (платіжними дорученнями, платіжними 

вимогами-дорученнями, платіжними вимогами);  

— наявність посередників: прямі, транзитні;  



— ризики: правовий ризик; ризик неліквідності; кредитний; системний; 

операційний; ризик шахрайства;  

— величина платежів: оптові та роздрібні. 

Об’єктом системи розрахунків з  покупцями є взаємовідносини 

та  фінансові зобов’язання між покупцями та  продавцями. Суб’єктами 

виступають покупці товарів, робіт, послуг  — платники коштів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Характеристика форм прояву розрахунків з покупцями за 

різними аспектами 

 

Вищенаведені елементи є складовими договору, процедура розрахунків 

в  якому відокремлюється від основного змісту операції і  переходять в  грошові 

відносини, які формують поняття «розрахунки» описані в дисертації 

Подцерковного О.П. «Організаційно-правові основи розрахункових відносин 

у  господарському комплексі» [5]. Спосіб розрахунку залежить від статусу 

суб’єктів правовідносин та підстав для платежу. Розрахунки у більшості 

випадків здійснюються у  безготівковому порядку, відповідно Цивільного 

кодексу України, а основні форми приводяться згідно Інструкції № 22 про 

безготівкові розрахунки в  Україні в  національній валюті, затвердженою 

Постановою Правління НБУ від 21.01.2004, які можна обрати для розрахунку. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –  Особливості розрахункових правовідносин 

Податковий аспект 

- Податковий кредит 

- Податок на прибуток 

Бухгалтерський аспект 

- Виручка від реалізації 

- Дебіторська заборгованість 

Банківський аспект 

- Кредитування 

- Банківські гарантії 

Економічний аспект 

- Прибуток від продажу товарів 

- Збиток по сумнівних боргах 

Юридичний аспект 

- Договір купівлі-продажу 

- Агентська угода 

Розрахунки з 

покупцями 

(форми прояву) 

Особливості розрахункових правовідносин 

об’єктом виступають 

гроші, як засіб 

платежу, тобто ці 

правовідносини мають 

грошовий характер 

розрахунки 

здійснюються при 

наявності коштів на 

рахунку платника або 

наявність кредитних 

коштів 

обов’язкова участь 

банківської 

установи, платника 

і одержувача коштів 

виступають у формі 

зобов’язань, які 

виконуються шляхом 

реалізації 

взаємопов’язаних дій 



Обов’язки сторін та правові наслідки у разі порушення договірних 

зобов’язань визначаються Цивільним кодексом України. Зокрема у ст. 692 

визначається, що:  

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або 

прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами 

цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.  

2. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого 

товару. 

3. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати 

оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими 

коштами.  

4. Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має 

право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору 

купівлі-продажу.  

5. Якщо продавець зобов'язаний передати покупцеві крім неоплаченого 

також інший товар, він має право зупинити передання цього товару до повної 

оплати всього раніше переданого товару, якщо інше не встановлено договором 

або актами цивільного законодавства [7].  

В процесі господарської діяльності підприємство не завжди проводить 

грошові розрахунки з покупцями та замовниками одночасно з передачею 

майна, виконанням робіт чи наданням послуг, тому в підприємства виникає 

дебіторська заборгованість. Згідно з Податковим кодексом України дебітор – 

особа, у якої внаслідок минулих подій утворилася заборгованість перед іншою 

особою у формі певної суми коштів, їх еквіваленту або інших активів [4]. 

Відповідно до П (С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторами є юридичні 

та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні 

суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів, а дебіторська 

заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату 

[6]. В умовах кризи неплатежів особливо зростає роль ефективного управління 

дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження 

безнадійних боргів. При цьому слід пам'ятати, що політика управління 

дебіторською заборгованістю є одночасно складовою не лише фінансової, а й 

маркетингової стратегії підприємства. 

Метою здійснення розрахунків для покупців є максимальне наближення 

моменту передачі товарів, робіт, послуг. Звідси основна мета системи 

розрахунків з  покупцями  — гарантоване виконання зобов’язань покупців 

перед постачальниками в оптимальний для двох сторін проміжок часу між 

моментом передачі товарів, робіт, послуг та отримання коштів. 

Зупиняючись на даному етапі досліджень проблемних питань 

бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в торгівлі слід виділити 

наступні питання, що потребують подальших досліджень:  

— Відображення в реєстрах бухгалтерського обліку інформації про стан 

розрахунків з покупцями в торгівлі, їх подальше удосконалення зумовлене 

направленістю національних П(С) БО до міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ).  



— Класифікація розрахунків з  покупцями в  роздрібній та  оптовій 

торгівлі, систематизація факторів та  показників систем лояльності в торгівлі, 

що суттєво впливають на управління та облік розрахунків за товари із 

знижками. 

— Опрацювання єдиного підходу до розрахунку, оцінки та відображення 

в обліку знижок, бонусів, винагород та інших заохочень, як у покупця, так і в 

продавця при застосуванні систем лояльності в торгівлі.  

— Визначення впливу застосування систем лояльності при розрахунках 

з покупцями з  урахуванням знижок на базу оподаткування доходів та  розмір 

податкових зобов’язань на додану вартість товарів  

— Застосування систем лояльності торгових підприємств в умовах 

динамічного розвитку процесів автоматизації обліку знижок при розрахунках 

з покупцями [3]. 

Для обліку розрахунків з покупцями не існує первинного документа, в 

якому збираються поточна, сумнівна та безнадійна заборгованості, тому на 

підприємстві самостійно розроблять форму цього бланка для внутрішнього 

управління. Запропонована форма відомості розрахунків з покупцями наведена 

у таблиці 2.  

 

Таблиця 2 –  Запропонована форма відомості розрахунків з покупцями 

Підприємство 

Поточна заборгованість Сумнівна 

заборгованість 

Безнадійна 

заборгованість 

Усього 

30 

днів 

60 

днів 

90 

днів 

180 

днів 

360 

днів 

90 

днів 

180 

днів 

360 

днів 

90 

днів 

180 

днів 

360 

днів 

90 

днів 

180 

днів 

360 

днів 

               

 

Метою розрахунків з покупцями є перевірка збільшення та зменшення 

розрахунків з покупцями, нарахування та списання резерву сумнівних боргів, 

правильності їх відображення в обліку. Завдання контрольних процедур 

розрахунків з покупцями:  

— перевірка наявності первинних документів;  

— перевірка сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи;  

— перевірка фактично списаної безнадійної дебіторської заборгованості 

відповідної групи;  

— перевірка заборгованості, що визнана безнадійною в наступному році;  

— перевірка чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 

на умовах наступної оплати;  

— перевірка дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги, що визнана сумнівною;  

— перевірка нарахування резерву сумнівних боргів;  

— перевірка списання резерву сумнівних боргів.  

Джерелами інформації при здійсненні контролю розрахунків з покупцями 

та замовниками є первинна документація підприємства, що включає в себе: 

договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-здачі 

виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні 



доручення, виписки банку, прибуткові касові ордери, розрахунки бухгалтерії; 

облікові регістри: Журнал № 3 та Відомості аналітичного обліку розрахунків з 

покупцями 3.1, аналітичного обліку розрахунків з дебіторами 3.2, аналітичного 

обліку виданих і отриманих авансів 3.4 та аналітичного обліку розрахунків за 

виданими операціями 3.5; фінансова звітність підприємства: Баланс (Звіт про 

фінансовий стан), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) та 

Примітки до річної фінансової звітності. 

Висновок. Таким чином, питання розрахунків з покупцями та  ефективного 

управління дебіторською заборгованістю є ключовими питаннями для 

торгівельних підприємств та  організацій в умовах нових економічних 

відносин. 
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