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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Дебіторська заборгованість на підприємстві будь-

якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню 

інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за 

борговими правами. В сучасних умовах облікове забезпечення розрахунків з 

дебіторами відіграє одну з важливих ролей у діяльності підприємства, 

сприяючи своєчасності та прискоренню розрахунків з партнерами протягом 

встановленого терміну, поліпшенню фінансового стану тощо. Своєчасне 

повернення дебіторської заборгованості в щонайменші терміни та недопущення 

в подальшому її збільшення – дійсна можливість подолати або зменшити 

дефіцит оборотних коштів підприємства. Зрозуміло, що незалежно від причин 

виникнення дебіторської заборгованості, уникнути її появи неможливо. Кожна 

гривня заборгованості за конкретним рахунком, контрагентом, видом 

діяльності є складовою фінансового стану підприємства в цілому. Тому виникає 

необхідність шукати способи найефективнішого управління дебіторською 

заборгованістю, зокрема у частині вдосконалення системи взаєморозрахунків, 

організації дієвої системи фінансового контролю тощо. Проблема зростання 

дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємства потребує 

проведення фінансового аналізу у цьому напряму, пошуку нових методів 

мінімізації заборгованості, удосконалення облікової політики та інших заходів. 

У зв’язку з цим для вітчизняних підприємств усе більшої актуальності набуває 

проблематика організації ефективної системи обліку та надійної системи 

контролю дебіторської заборгованості, що і обумовило тему дипломної роботи. 

На сьогодні обліку та контролю дебіторської заборгованості присвячено 

досить багато праць вітчизняних і зарубіжних учених та науковців, зокрема 

таких, як: М.Д. Білик, С.Ф. Голов, О.В. Коблянська, В.М. Костюченко, Н.М. 

Матицина, Ф.Ф. Бутинець та інші. Автори досліджували проблемні аспекти 

управління дебіторською заборгованістю, займалися пошуком шляхів 

вдосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості. Але сучасні 
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вимоги у сфері економічних відносин свідчать про необхідність подальших 

досліджень у цьому напряму. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретико-методичних і практичних аспектів обліку та контролю дебіторської 

заборгованості на вітчизняних підприємствах, розробка шляхів удосконалення.  

Поставлена мета обумовила наступні завдання, що вирішуються у 

дипломній роботі: 

- розкрити сутність поняття, оцінку та класифікацію дебіторської 

заборгованості; 

- дослідити порядок відображення в обліку дебіторської заборгованості ; 

- вивчити особливості організації обліку дебіторської заборгованості на 

досліджуваному підприємстві; 

- провести фінансовий аналіз дебіторської заборгованості на базовому 

підприємстві; 

- розкрити методичні та практичні аспекти аудиту дебіторської 

заборгованості  

- визначити напрями удосконалення обліку та контролю дебіторської 

заборгованості на вітчизняних підприємствах. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження виступає облік і 

контроль дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві - ПАТ 

«ОДЕСАГАЗ». 

Предметом дослідження – теоретико-методичні та практичні аспекти 

обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості на вітчизняних 

підприємствах. 

Методи дослідження. Під час проведення дослідження 

використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи. При розкритті 

теоретичних положень в роботі застосовувався діалектичний метод пізнання, 

який дав змогу вивчати економічні явища у розвитку й взаємозв'язку. При 

дослідженні методичних та практичних аспектів обліку і контролю 
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застосовувалися індукція та дедукція, методи теоретичного узагальнення, 

групування і порівняння, методи економічного та фінансового аналізу.  

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою виступають 

законодавчі та нормативно-правові акти національного та міжнародного рівня, 

що регламентують облік та контроль дебіторської заборгованості, монографії та 

наукові статті, підручники вітчизняних та закордонних авторів, матеріали 

наукових конференцій, статистичні дані, ресурси мережі Інтернет, а також  

статутні та організаційно-розпорядчі матеріали, первинні документи, облікові 

регістри та фінансова звітність досліджуваного підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі проведеного дослідження теоретико-методичних питань, 

критичної оцінки діючої практики обліку та контролю дебіторської 

заборгованості на вітчизняних підприємствах було встановлено, що 

формування української економіки у сучасних реаліях пов’язане з вирішенням 

однієї з основних проблем – забезпечення ефективного управління 

дебіторською заборгованістю, яка займає значну питому вагу у загальному 

обсязі оборотних активів суб’єктів господарювання. Саме це і визначило вибір 

теми дослідження. 

Для досягнення мети у роботі розкрито теоретичні засади обліку 

дебіторської заборгованості. Досліджена економічна сутність, визначення, 

класифікація та оцінка дебіторської заборгованості у відповідності до вимог 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». У процесі роботи досліджено облік 

створення резерву сумнівних боргів щодо поточної дебіторської 

заборгованості, яка виникає під час нормального операційного циклу чи буде 

погашена протягом 12 місяців з дати балансу за  різними методами відповідно 

до норм П(С)БО 10, зокрема: 

- за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості; 

- за методом застосування коефіцієнта сумнівності. 

На основі аналізу наукових праць і проведення досліджень в обліковій 

сфері виявлена сучасна проблематика обліку дебіторської заборгованості в 

системі управління підприємством, зокрема, встановлено: 

‒ відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів 

дебіторської заборгованості у загальній структурі заборгованості; 

‒ недосконалість обліку сумнівних боргів, у тому числі резерву на їх 

покриття; 

‒ недостатність інформаційного наповнення регістрів аналітичного та 

синтетичного обліку дебіторської заборгованості. 
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Зазначено, що створення ефективної системи обліку розрахунків із 

дебіторами вимагає розробки чіткої та досконалої класифікації дебіторської 

заборгованості, уніфікації способів її оцінки. 

В роботі розглянуто порядок відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку дебіторської заборгованості та визначені головні особливості обліку 

дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві – ПАТ 

«ОДЕСАГАЗ». З’ясовано, що автоматизація обліку дебіторської заборгованості 

здійснюється за допомогою програми «1С: Бухгалтерія 8.2», що в цілому 

дозволяє підприємству отримувати необхідну інформацію про стан 

розрахунків, дебіторської заборгованості за визначені періоди.  

В процесі дослідження доведена важливість проведення економіко-

математичного моделювання ефективності розрахунків з контрагентами. Так, 

для прогнозної оцінки показникiв кредитної полiтики (у тому числі обсягу 

реалiзацiї продукції та відповідного обсягу простроченої дебiторської 

заборгованостi без врахування періоду її погашення) обґрунтована доцільність 

побудови моделі на основi використання теорії ланцюгів Маркова. Це дає 

можливість вітчизняним підприємствам здійснювати більш ефективну 

кредитну політику по відношенню к дебіторам, враховуючи прогнозні оцінки її 

показників.  

Проведено фінансовий аналіз дебіторської заборгованості на 

досліджуваному підприємстві, за результатом якого можна зробити висновок, 

що ліквідність підприємства за 2015 рік покращилася, що є позитивним 

моментом в діяльності підприємства. Проте слід зазначити, що на ПАТ 

«ОДЕСАГАЗ» можна значно поліпшити рівень платоспроможності за рахунок 

зростання оборотних активів та зменшення поточних зобов’язань. У цьому 

сенсі підприємству рекомендовано проводити заходи, які дозволять управляти 

дебіторською заборгованістю, зокрема: 

‒ контролювати стан розрахунків клієнтів; 

‒ стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської 

заборгованості: значне перевищення дебіторської заборгованості створює 
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загрозу фінансовій стійкості і робить необхідним залучення додаткових джерел 

фінансування; 

‒ визначати термін прострочених залишків на рахунках дебіторів і 

порівнювати цей термін із нормами в галузі, показниками конкурентів і даними 

попередніх років; 

‒ періодично переглядати граничну суму комерційного кредиту, 

відповідно до фінансового стану клієнтів; 

‒ залучати установи, які стягують борги, за наявності документальних 

підтверджень; 

‒ продавати рахунки дебіторів факторинговій компанії, банку; 

‒ уникати дебіторів із високим ступенем ризику. 

Політика управління дебіторською заборгованістю являє собою частину 

загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики 

підприємства, що спрямована на розширення обсягу реалізації продукції і 

забезпечення своєчасної її інкасації. Саме від такої політики залежить 

формування принципів здійснення розрахунків підприємства з контрагентами, 

визначення можливої суми фінансових коштів, що інвестуються в дебіторську 

заборгованість, формування системи штрафних санкцій за прострочення 

виконання зобов'язань, формування процедури інкасації дебіторської 

заборгованості, побудова ефективних систем контролю за рухом і вчасним 

погашенням дебіторської заборгованості. 

В процесі дослідження розглянуто нормативно-правове та інше 

інформаційне забезпечення аудиту дебіторської заборгованості, розкрито  

методичні аспекти проведення аудиту та вивчена діюча аудиторська практика 

на прикладі ПАТ «ОДЕСАГАЗ».  

Встановлено, що аудиторською фірмою – ТОВ «Інтераудит» був 

здійснений аудит фінансової звітності, в процесі якого була проведена 

перевірка і такого об’єкта обліку та звітності, як дебіторська заборгованість. 

За результатами перевірки аудиторами висловлена умовно-позитивна 

думка у зв’язку з тим, що не було отримано достатніх і належних аудиторських 
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доказів щодо формування тимчасових податкових різниць та нарахування 

відстрочених податкових зобов'язань. Крім того зазначено, що підприємство 

має незавершені судові процеси, які можуть вплинути на деякі показники 

фінансової звітності товариства. 

Зазначено, що система бухгалтерського обліку, що використовується 

підприємством відповідає обраній обліковій політиці, але існують дещо 

некоректні бухгалтерські проведення, щодо: 

- ведення обліку за розрахунками за виданими та одержаними авансами; 

- відображення операцій по розрахункам з постачальниками робіт та 

послуг, по розрахунково-касовому обслуговуванню. 

Проте зазначені невідповідності не мають впливу на показники 

фінансової звітності і не перекручують загальний фінансовий стан 

підприємства. 

На підставі дослідження сучасного стану обліку, даних проведеного 

аналізу та аудиту в роботі запропоновано напрями удосконалення обліку та 

контролю дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах, а саме: 

‒ постійно здійснювати звірки взаємних вимог та зобов’язань з 

впровадженням найбільш раціональних способів погашення взаємної 

заборгованості контрагентів; 

‒ своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням дебіторської і 

кредиторської заборгованості; 

‒ винаходити можливості збільшення кількості замовників з метою 

зменшення масштабу ризику несплати; 

‒ контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями; 

‒ розширити систему авансових платежів; 

‒ своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської заборгованості (у 

тому числі, понад три місяці, прострочена заборгованість з оплати праці і по 

платежах до бюджету). 

Також варто зазначити, що в окремих випадках підприємству слід 

здійснювати управління заборгованістю не лише самостійне, а із залученням 
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зовнішнього управління, тобто за допомогою аутсорсингу, який дозволяє 

мінімізувати строки повернення найбільшої частки боргів, оптимізувати 

витрати підприємства. 

Як підсумок, зауважимо, що правильна організація облікової роботи та 

дієвий фінансовий контроль (зокрема: аналіз, аудит, внутрішній фінансовий 

контроль) дозволить оперативно моніторити ситуацію з дебіторською 

заборгованістю, вчасно і вірно приймати управлінські рішення, уникати 

складних і суперечливих ситуацій з контрагентами. 
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