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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасні умови господарювання 

характеризуються наданням суб’єктам підприємницької діяльності повної 

господарської самостійності у виборі ринків збуту продукції, постачальників і 

підрядників, у пошуку джерел фінансування. З огляду на зазначене, теоретики 

та практики особливу увагу приділяють взаєморозрахункам підприємства у 

фінансовому середовищі. Організація обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості є одним із найбільш складних та дискусійних питань, що 

зумовлено проблемою неплатежів. 

Вагомого значення набуває облік заборгованості, як найважливішого 

інструменту управління грошовими потоками та ефективності їх використання, 

підтримки щоденної платоспроможності підприємства. 

Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю 

підприємства означає чітке розуміння змісту та класифікаційних ознак, які 

мають бути різнобічними та зручними для розв’язання облікових завдань. 

Дослідженню проблем обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості присвятили роботи вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема такі, 

як І. А. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, О. М. Кияшко, 

Н. О. Матицина, І. В. Орлов, Є. Є. Сіверс, В.П. Шило та інші. Аналіз 

результатів їх досліджень засвідчує підвищену увагу до питань дебіторської і 

кредиторської заборгованості, що пов’язано із необхідністю врахування змін 

сучасного бізнес-середовища. Це змушує суб’єктів господарювання знаходити 

нові підходи до оптимізації цього процесу, опрацьовувати нові форми та 

методи аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості, розробляти 

системи оцінки показників стану розрахунків з використанням новітніх 

досягнень у галузі сучасних інформаційних технологій для автоматизації 

обробки потрібної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень. 

Разом з тим, вивчення наукових праць та практика господарської 

діяльності сучасних підприємств свідчать про наявність спірних питань, серед 
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яких можна виділити проблеми визначення та класифікації заборгованості в 

системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.  

Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан 

підприємства, вона є іммобілізацією грошових коштів, відверненням їх з 

господарського обороту. Це приводить до зниження темпів виробництва і 

результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена 

дебіторська заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності, 

підлягає віднесенню на збитки підприємства. Кредиторська заборгованість, 

хоча є тимчасовим джерелом залученням позикових коштів, негативно впливає 

на стан підприємств, оскільки зменшує їх фінансову стійкість та викликає 

ризик втрати платоспроможності. 

Взаємозв'язок дебіторської та кредиторської заборгованостей обумовлює 

необхідність розробки політики загального управління, спрямованої одночасно 

на розширення обсягів реалізації продукції (товарів) і забезпечення своєчасної 

інкасації боргу. Формування на підприємствах такої політики є однією з 

найбільш актуальних проблем підвищення ефективності фінансово-

господарської діяльності. 

Саме ефективна організація обліку та аудиту розрахунків повинна 

активно сприяти зміцненню договірної дисципліни; підвищенню 

відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення 

платежів; ефективному використанню тимчасово вільних коштів та ін. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних і методологічних положень з обліку та аудиту дебіторської та 

кредиторської заборгованості, а також розробка рекомендацій по 

удосконаленню обліку та внутрішнього контролю розрахунків на 

досліджуваному підприємстві. 

Відповідно до мети дослідження визначені наступні завдання: 

– вивчити законодавчу і нормативну базу організації і ведення обліку і 

аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості; 

– вивчити особливості класифікації і оцінки дебіторської та 

кредиторської заборгованості; 
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– дослідити практику документального оформлення дебіторської та 

кредиторської заборгованості на досліджуваному підприємстві; 

– проаналізувати стан внутрішнього контролю дебіторської та 

кредиторської заборгованості на досліджуваному підприємстві; 

– показати можливі напрями вдосконалення практики обліку і 

внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості; 

– виконати аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 

досліджуваного підприємства; 

– розробити політику управління дебіторською заборгованістю на 

досліджуваному підприємстві. 

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є система обліку та 

внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості 

підприємства.  

Предмет дослідження. Предметом дослідження є сукупність 

теоретичних, методичних, організаційних і практичних засад організації обліку 

та аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств. 

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є 

загальнонауковий діалектичний метод, методи індукції, дедукції. В процесі 

дослідження теорії і практики обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості використані прийоми оцінки, зіставлення, порівняння, 

групування, класифікації, а також статистичні методи. 

Інформаційна база дослідження. В процесі дослідження 

використовувалися законодавчі, нормативні і інструктивні матеріали в області 

бухгалтерського обліку і оподаткування, праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених, фактичні дані обліку і звітності ПАТ «Одеса-Авто» за 2016 р., яке 

займається торгівлею автомобілями, ремонтом та обслуговуванням 

автотранспорту. 

Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 

дослідження підготовлено до публікації наукову статтю: «Дискусійні питання 

обліку дебіторської заборгованості та зобов’язань». 
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погашення дебіторської заборгованості. 

Відносно організації обліку розрахунків з постачальниками наказ про 

облікову політику ПАТ «Одеса-Авто» слід доповнити положеннями, що 

містяться в п. 2.3 дипломної роботи. 

Для ефективного виконання завдань, що стоять перед організацією обліку 

розрахунків по податках і обов'язкових платежах, головному бухгалтерові ПАТ 

«Одеса-Авто» слід скласти річний податковий календар; календарний графік 

надання звітності з вказівкою конкретних виконавців і календарний графік 

надання звітності по питаннях відрахувань до державних цільових фондів. 

Крім того, в наказі про облікову політику необхідно відобразити основні 

положення щодо обліку розрахунків по податках і платежах, які наведено в п. 

2.2 дипломної роботи. 

У частині контролю дебіторської та кредиторської заборгованості 

хочеться відзначити наступне. На досліджуваному підприємстві організований 

поточний контроль, який полягає в щоденному перегляді виписок банку, 

рахунків постачальників і інших документів, що поступили до оплати, а також 

записів, в регістрах бухгалтерського обліку. Використовуючи їх, головний 

бухгалтер контролює платоспроможність підприємства на найближчий період. 

Такий контроль носить епізодичний характер. 

Оскільки порушення договірних зобов'язань спричиняє значні економічні 

наслідки для обох учасників договору, на досліджуваному підприємстві слід 

планувати заходи в рамках поточного контролю розрахункової дисципліни. 

Крім того, для контролю термінів виконання зобов'язань на підприємстві 

слід вести накопичувальну відомість простроченої кредиторської 

заборгованості, форма якої представлена в п. 3.3 дипломної роботи. 

Результати економічного аналізу свідчать про наступне. 

На протязі досліджуваного періоду загальний розмір дебіторської 

заборгованості підприємства зменшився, зокрема, за рахунок зменшення 

дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої поточної 

дебіторської заборгованості. Аналізоване підприємство повинно звернути увагу 
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на аналіз іншої поточної дебіторської заборгованості, тому що саме вона 

складає найбільшу частку в загальній сумі дебіторської заборгованості. 

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості свідчить про негативну 

тенденцію к уповільненню оборотності. Це обумовлено зменшенням чистого 

доходу. Уповільнення оборотності призвело до перевитрати коштів. 

Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 

свідчить про перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською.  

Таким чином можна зробити висновок, що дане підприємство має великий 

ризик втрати платоспроможності.  

Результати кореляційно-регресивного аналізу дозволяють рекомендувати 

систему заходів щодо поліпшення управління дебіторською заборгованістю, а 

саме:  

– запобігати виникненню простроченої дебіторської заборгованості; 

– зміцнювати розрахункову дисципліну та скорочувати обсяги 

відвантаження товарів неплатоспроможним покупцям; 

– здійснювати постійний контроль сумнівної заборгованості. 

На підприємстві відсутня служба, яка би здійснювала контроль стану 

розрахунків. Тому, на наш погляд, доцільно запропонувати комплекс заходів, 

направлених на створення, постійне впорядкування та удосконалення системи 

внутрішнього аудиту з метою забезпечення інформацією керівництва про стан 

розрахунків для прийняття управлінських рішень та складання звітності.   
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