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Невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та завершальним 

етапом облікового процесу, що зумовлює органічну єдність показників, виступає 

бухгалтерська звітність. Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є 

джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства.  

Основні вимоги до фінансової звітності викладено в Законі України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 1 та в Національному 

стандарті (положенні) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» 2.   

Проведений аналіз економічної діяльності та ведення обліку на промислових 

підприємствах Запорізької області довів про необхідність обліку та контролю 

простроченої заборгованості з метою своєчасного  реагування та здійснення певних 

заходів. З цією метою пропонуємо у формі № 1 «Баланс» («Звіт про фінансовий стан») 

за статтею «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» 

включити рядок 1616 з назвою статті « у тому числі прострочена кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги» (таблиця 1).  

Така деталізація статей Звіту значною мірою посилить інформативність звітності 

підприємства та наддасть прозорості у якісних взаємовідносинах між підприємством та 

постачальниками.  

Загалом раціональна організація обліку кредиторської заборгованості по 

розрахунках з постачальниками і підрядниками на досліджених підприємствах 

сприятиме зміцненню договірної та платіжної дисципліни, виконанню зобов'язань по 

поставках продукції в заданому асортименті і якості, скороченню кредиторської 

заборгованості, відтак, підвищенню платоспроможності підприємства. 

Запропоновані шляхи удосконалення інформаційного забезпечення з обліку та 

контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками дозволять усунути недоліки 

в документальному оформленні розрахунків та забезпечити узгодження між сторонами, 

нормативними документами, належну систематизацію наведеної в них інформації. 

 

 



Таблиця 1 

Запропонований фрагмент Балансу (Звіту про фінансовий стан)  

ПАТ «ЗАЗ» ВП «МеМЗ», тис.грн  

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

I. Власний капітал  

Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 - - 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капітал  1410 166158 157947 

Резервний капітал  1415 - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 - 8020 

Неоплачений капітал  1425 - - 

Вилучений капітал  1430 - - 

Усього за розділом I 1495 166158 165967 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 

Довгострокові кредити банків 1510 - - 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Цільове фінансування  1525 - - 

Усього за розділом II 1595 - - 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  1600 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями  
1610 - - 

   із внутрішніх розрахунків 1611 33651 24958 

товари, роботи, послуги  1615 949 2181 

у тому числі прострочена кредиторська 

заборгованість за товари , роботи, послуги 
1616 121 369 

розрахунками з бюджетом 1620 336 353 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 

розрахунками зі страхування 1625 765 903 

розрахунками з оплати праці 1630 1575 1751 

   за одержаними авансами 1635 189 25 

Поточні забезпечення 1660 - - 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 703 608 

Усього за розділом IІІ 1695 38168 30779 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 - - 

Баланс 1900 204326 196746 
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