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ВСТУП 

 

В умовах нестабільного політичного і економічного становища в Україні, 

кризи  платежів, коли дебіторсько-кредиторська заборгованість підприємств досягла 

величезних сум,  проблема обліку, аудиту та аналізу розрахунків із дебіторами та 

кредиторами в інформаційній системі підприємстває дуже актуальною. Основною 

проблемою в даних умовах господарювання єнесвоєчасне та неповне виконання 

суб’єктами своїхзобов’язань, тобто порушення домовленостей міжсторонами, в 

першу чергу, щодо строків оплати тапоставки товарів, робіт, послуг. Основою 

фінансово-господарської діяльності підприємства є розрахункові операції, внаслідок 

яких, з однієї сторони, виникає дебіторська, а з іншої – кредиторська заборгованість, 

що, в свою чергу негативно впливає на діяльність суб’єкта господарювання. Тому, 

суб’єктам ринкових відносин необхідно здійснювати ефективне управління 

дебіторською і кредиторською заборгованістю, сприяючи постійному їх 

зменшенню.  

Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінінасовий стан підприємства, 

та є іммобілізацією грошових коштів, оскільки прострочена дебіторська 

заборгованість, за якою минув термін позовної давності, підлягає віднесенню на 

збитки підприємства.Кредиторська заборгованість хоча і є тимчасовим залученням 

позикових засобів, але в результаті негативно впливає на стан підприємств, оскільки 

наявність кредиторської заборгованості говорить про неплатоспроможність 

підприємства і підриває авторитет підприємства у покупців та замовників. 

Кредиторська заборгованість з терміном позовної давності, що проходив, підлягає 

віднесенню до бюджету, тобто остаточно вилучається з господарської діяльності 

підприємств-виробників. Вищевикладене зумовлює актуальність теми 

дослідження.  

Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних 

засадоблікудебіторської і кредиторської заборгованості висвітлені у працях таких 

провідних вітчизняних вчених, як М.Д.Білик [14], Ф.Ф. Бутинець [23], С.Ф. Голов 

[31], О.В.Лишиненко [57], В.Г. Лінник [61], М.Ф. Огійчук [68], М.С. Пушкар [71], 
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Н.М.Ткаченко [76], В.В. Сопко [73] та ін. Дискусійність багатьох теоретичних 

положень, практична значимість обліку, аналізу та контролю дебіторської і 

кредиторської заборгованості, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних 

потреб управління вимагає подальшого їх удосконалення. 

Метою написання дипломної роботи є на основі теоретичного обґрунтування 

проблеми бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості 

отримати практичні навики і застосувати їх на базі конкретного підприємства. 

Основні завдання написання дипломної роботи: 

–дослідити економічну сутність дебіторської і кредиторської заборгованості як 

об’єкту обліку; 

–навести  класифікацію дебіторської та кредиторської заборгованості; 

– навести аспекти визначення та оцінка дебіторської заборгованості 

підприємства; 

– дослідити проблемні питання обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості; 

–дати загальну характеристику підприємства ПП «ТЮФ»тa показати 

opгaнiзaцiйнe зaбeзпeчeння oблiку; 

– дослідити діючу практику обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості на підприємстві ПП «ТЮФ»; 

– розглянути автоматизацію як засіб підвищення ефективності управління 

обліку дебіторської та кредиторської заборгованості; 

– розробити напрями удосконалення обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості на підприємстві ПП «ТЮФ»; 

– розкрити мету та завдання аудиту дебіторської і кредиторської 

заборгованості; 

– проаналізувати практика аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості 

підприємства; 

– провести аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості; 

– навести кореляційно-регресійний аналіз стану дебіторської заборгованості на 

підприємстві ПП «ТЮФ». 
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Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту 

дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві ПП «ТЮФ». 

Для досягнення поставленої мети використовуються наступні методи 

дослідження: дедуктивний метод та індуктивний метод; методи порівняльного, 

проблемно-ситуаційного аналізу; логічний метод та інше. 

Інформаційною базою дослідження є наукові публікації вітчизняних та 

закордонних вчених, нормативно-законодавчі акти України та інших країн, матеріали 

наукових конференцій і досліджень, звіти та аналітичні матеріали відповідних 

державних органів, дані звітності підприємства, офіційних статистичних видань.  

Об’єктом дослідження є ПП «ТЮФ» в контексті обліку, аналізу і аудиту 

дебіторської і кредиторської заборгованості. 

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті ознайомлення з нормативними та законодавчими документами, 

що регулюють облік та аудит дебіторської і кредиторської заборгованості, 

економічної літератури з питань удосконалення обліку та діючою практикою обліку 

дебіторської і кредиторської заборгованостіна підприємстві ПП «ТЮФ»зроблені 

відповідні висновки. 

–Дебіторська заборгованість – цезобов’язання боржника з передачі 

майна,виконання робіт, надання послуг, сплаті грошових коштів на визначену дату. 

Наведеневизначення відображає реальний стан дебіторської заборгованості, 

враховує основнийкритерій класифікації – строк погашення. Кредиторська 

заборгованість – це складова кругообігу капіталу, котра виступає предметом 

обов’язкових правовідносин між боржником і його кредитором, що виникли на 

стадії постачання і мають гривневий еквівалент. 

–Важливе значення для ефективного управління заборгованістю на 

підприємстві має її класифікація, яка в системі бухгалтерського обліку має бути 

різноплановою та відповідати інформаційним потребам менеджерів. На 

основіпроведеного дослідження можна зробити висновки про широкий спектр видів 

дебіторської такредиторської заборгованості. Проведений аналіз економічної 

літератури показав, що доцього часу серед науковців відсутня єдність поглядів щодо 

класифікації заборгованості. Розглянуті підходи до класифікації заборгованостей за 

різними ознаками та рекомендації щодо внесення змін у П(С)БО 10 дають змогу 

вирішити проблему узагальнення інформації щодо розрахунків з дебіторами та 

кредиторами залежно від потреб користувачів. 

– На практиці підприємствами застосовуються різні підходи до оцінки 

дебіторської заборгованості. Так, згідно з П(С)БО 10 поточна дебіторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом та оцінюється за 

первісною вартістю в момент її визнання, а до підсумку балансу включається за 

чистою реалізаційноювартістю. Згідно МСБО 39 метод оцінки поточної дебіторської 

заборгованості залежить від варіанту подання знижок.Аналіз літературних джерел 
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засвідчує, що головна проблема оцінки дебіторської заборгованості виникає в 

момент складання фінансової звітності, оскільки методи оцінювання дебіторської 

заборгованості повинні забезпечити дотримання одного з основних принципів 

підготовки фінансової звітності – обачності, згідно з яким сума оцінки активів і 

доходів підприємства не має бути завищеною. Під час оцінювання поточної 

дебіторської заборгованості запродукцію, товари, роботи, послуги на дату балансу 

слід ураховуватиступінь визначеності її погашення. Крім того, у процесі 

оцінюванняпоточної дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом,чинним 

законодавством передбачено певні особливості. Відповідно допринципу обачності в 

момент визначення доходу від реалізаціїпідприємство мусить визначити можливі 

втрати від неповерненнячастини боргів покупцями, тобто в українській системі 

обліку, як і взарубіжній, поточна дебіторська заборгованість за 

рахункамиоцінюється і відображається у звітності за чистою вартістю 

реалізації,тобто сумою грошей, що реально може бути отримана в результаті 

їїпогашення. 

– Oб’єктoм дocлiджeння диплoмнoї poбoти вибpaнo приватне підприємство 

«ТЮФ», яке засновано у 2009р., та атестовано ПП «Одесастандартмнтрологія» як 

вимірювальна лабораторія по проведенню технічних оглядів автотранспортних 

засобів усіх категорій (легкові та вантажні автомобілі, автобуси, причепи та полу 

причепи).Основними об'єктами організації облікового процесу єоблікові документи, 

носії облікових документів, рух носіїв, технологія і забезпечення облікового 

процесу.Організація аналітичного та синтетичного обліку потребує, насамперед, 

вибору форми обліку, що є найбільш зручною для використання на підприємстві. 

Для ПП «ТЮФ» такою формою є журнальна з застосуванням бухгалтерської 

програми «Управління виробничим підприємством для України» (1С: Підприємство 

8.2). Також здачі звітності ПП«ТЮФ» використовує систему електронного 

документообігу «M.E.Doc IS». 

–Нами досліджена діюча практика обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості на підприємстві ПП «ТЮФ» і були виявлені певні недоліки, згідно з 

якими розроблені відповідні рекомендації щодо його удосконалення. 
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1. По-перше, на підприємстві не сформований резерв сумнівних боргів. 

Формування резерву сумнівних боргів зумовлено принципом обачності, відповідно 

до якого методиоцінки, які використовують у бухгалтерському обліку, повинні 

запобігати заниженню оцінки зобов’язаньта витрат і завищенню оцінки активів і 

доходів підприємства. Нами пропонується сформувати резерв сумнівних боргів, 

який виступає в ролі інструмента коригування оцінки дебіторської заборгованості. 

Нами пропонується на підприємстві ПП «ТЮФ» величину резерву сумнівних боргів 

розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості (із 

застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників).Для створення 

резерву необхідно відкрити окремі субрахунки щодо кожного дебітора. 

2. На підприємстві ПП «ТЮФ» виникла необхідність контролю, аналізу і 

активної роботи по зменшенню суми дебіторської заборгованості. Дуже важливим, 

на нашу думку, є той факт, що дебіторська заборгованість є джерелом 

утворенняактивів боржника, який цим може користуватися і використовувати 

засоби без права на це. Тож ми проонуємо ввести нову форму звітності, якою 

зможуть користуватися контролюючі органи підприємства ПП «ТЮФ» (зразок 

форми наведений в додатку 44). Також, що  щоб не допустити простроченої 

дебіторської заборгованості менеджер ПП «ТЮФ» повинен проводити певну 

роботу: надсилати листи, проводити телефонні переговори, наносити персональні 

візити. 

3. На підприємстві ПП «ТЮФ» не проводиться інвентаризація дебіторської і 

кредиторської заборгованості. В програмі  «Управління виробничим підприємством 

для України» (1С: Підприємство 8.2) відсутня функція «Інвентаризація розрахунків 

з контрагентами». Оскільки програма багатофункціональна і багатогранна, нами 

пропонується за допомогою програмістів додати таку функцію як «Інвентаризація 

розрахунків з контрагентами», що дозволить ретельніше відстежувати прострочену 

дебіторську і кредиторську заборгованості. 

4. Також нами пропонується удосконалити облік кредиторської заборгованості 

за товари, роботи та послуги. Як було зазначено, на підприємстві ПП «ТЮФ» для 

обліку розрахунку з постачальниками використовується рахунок 631. Підприємство 
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отримує послуги та товарно-матеріальні цінності від постачальників. Облік на 

рахунку 631 ускаднюється різноманітністю отриманих послуг и ТМЦ. Ocкiльки 

підприємство caмocтiйнo пpиймaє piшeння щoдo вeдeння aнaлiтичнoгo oблiку тa 

вiдкpиття paхункiв тpeтьoгo i нижчих пopядкiв, з мeтoю дeтaлiзaцiї iнфopмaцiї нaми 

пpoпoнуєтьcя ввecти paхунки тpeтьoгo пopядку дo рахунку 631: 

– 6311 - Розрахунки з постачальниками по товарно-матеріальним цінностям; 

– 6312 - Розрахунки з постачальниками по наданню адміністративних послуг; 

– 6313 - Розрахунки з постачальниками по наданню виробничих послуг. 

В дипломній роботі показана діюча практика аудиту дебіторської та 

кредиторської заборгованості. У цілому, під час аудиту дебіторської заборгованості 

на підприємстві ПП «ТЮФ» за 2014 рік виявлені такі порушення в обліку: 

1) невірно складена кореспонденція рахунків при відображенні розрахунків з 

дебіторами; 

2) зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення 

заборгованості невідповідних дебіторів; 

3) помилки під час проведення арифметичних розрахунків; 

4) списання нестач і крадіжок за рахунок збільшення дебіторської 

заборгованості; 

5) невірно розрахований розмір резерву сумнівних боргів; 

6) помилки при оформленні документів 

Під час аудиту кредиторської  заборгованості на підприємстві ПП «ТЮФ» за 

2014 рік виявлені такі порушення в обліку: 

1) відсутність договорів на поставку продукції, надання послуг, виконання 

робіт; 

2) невірно складена кореспонденція рахунків; 

3) неповне та несвоєчасне оприбуткування цінностей; 

4) несвоєчасні розрахунки з постачальниками і підрядниками. 

  В ході дослідження діяльності ПП «ТЮФ» було виявлено деякі недоліки у 

управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві. Тому у даній роботі 

пропонується: для покращення розрахункової дисципліни та своєчасного отримання 



127 

 

оплати за поставлену продукцію на ПП «ТЮФ» необхідно вести відомість по 

розрахункам з покупцями та замовниками. В цій відомості відображати наступні 

дані: загальну суму дебіторської заборгованості; заборгованість щодо окремих 

покупців, замовників і строків виникнення заборгованості понад один рік (таку 

заборгованість за наявності виправдувальних документів можна віднести до 

позареалізаційних витрат і списати на збитки як дебіторську заборгованість, 

стосовно якої минув строк позовної давності, або записати (з рішення 

інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних боргів); за даними відомості обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками (або попередньої аналітичної таблиці) 

складається така аналітична таблиця за якою аналізується стан дебіторської 

заборгованості за часом виникнення. 

 Регулярне ведення означеної відомості дає змогу бухгалтеру аналізувати 

дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходів для усунення простроченої 

заборгованості. Цей аналіз здійснюється за даними внутрішньої звітності 

підприємства і використовується для потреб управління. 
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