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У статті досліджено підходи до обліку дебіторської та кредиторської заборгованості з урахуванням зарубіжних і вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, класифікацію й підходи до оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як об’єкта бухгалтерського обліку та
економічного аналізу. Розроблено науково-методичні та організаційно практичні пропозицій з удосконалення обліку та аналізу дебіторської та
кредиторської заборгованості в системі управління підприємством. На основі проведеного аналізу класифікація дебіторської заборгованості
була доповнена такими ознаками: залежно від проведеної роботи для погашення заборгованості; залежно від можливості передачі управління
заборгованістю аутсорсеру. Важливою методологічною основою обліку та економічного аналізу кредиторської заборгованості є її науково обґрунтована класифікація. Враховуючи вимоги практики управління кредиторською заборгованістю, її класифікація доповнилася такими критеріями: залежно від виконаної роботи з повернення заборгованості; залежно від можливості переведення управління боргом на аутсорсера.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, вдосконалення, облік, аналіз, управління, підприємство.
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дебиторской и кредиторской задолженности в системе управления
предприятия сельского хозяйства «Агромир-СТ»
В статье исследованы подходы к учету дебиторской и кредиторской
задолженности с учетом зарубежных и отечественных стандартов
бухгалтерского учета, классификация и подходы к оценке дебиторской и кредиторской задолженности как объекта бухгалтерского
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of Receivables and Payables in the Management System of the Agricultural Enterprise «Ahromyr-ST»
The article explores approaches to accounting for receivables and payables,
taking with a view of the foreign and national accountance standards, classification and approaches to evaluating receivables and payables as an object
of accountance and the economic analysis. Scientific-methodical and orga-
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учета и экономического анализа. Разработаны научно-методические
и организационно- практические предложений по совершенствованию учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности в
системе управления предприятием. На основе проведенного анализа
классификация дебиторской задолженности была дополнена такими
признаками: в зависимости от проведенной работы для погашения
задолженности; в зависимости от возможности передачи управления задолженностью аутсорсеру. Важной методологической основой
учета и экономического анализа кредиторской задолженности является ее научно обоснованная классификация. Учитывая требования
практики управления кредиторской задолженностью, ее классификация дополнилась такими критериями: в зависимости от выполненной
работы по возвращению задолженности; в зависимости от возможности переведения управления долгом на аутсорсера.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, усовершенствование, учет, анализ, управление, предприятие.
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плив на розвиток сільського господарства, галузева невизначеність зумовили занепад складових виробничого та фінансового потенціалу
агропідприємств. Зменшилися обсяги оборотних
фондів, збільшився дефіцит фінансових ресурсів,
зросла дебіторська та кредиторська заборгованість,
що, своєю чергою, зумовило тривалу кризу неплатежів. Ці негативні тенденції сприяли порушенню фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності
сільськогосподарських підприємств.
Проблемою вдосконалення обліку дебіторської
та кредиторської заборгованості в системі управління
сільськогосподарським підприємством є збільшення
за останні роки їх частки в складі балансу. Такі зміни
пояснюються тим, що на підприємстві відбувається
невиконання фінансових зобов’язань контрагентів,
у зв’язку з чим порушується нормальний циклічний
процес перетворення активу в грошові кошти та навпаки. Внаслідок цього відбувається погіршення платоспроможності підприємства.
Теоретичні та практичні аспекти управління заборгованістю суб'єктів господарювання розглянуто
у працях багатьох зарубіжних і вітчизняних учених,
таких як: Е. Вілсон, Є. Хелферт, Дж. К. Ван Хорн,
М. Білик, Е. Брігхем, Л. Бернстайн, Р. Брейлі, Г. Кірейцев та інших. Значний внесок у вдосконалення обліку
розрахункових операцій та управління заборгованістю підприємств зробили вчені М. Білуха, О. Василик,
В. Івахненко, М. Коробов, Л. Лахтіонова, Є. Мних,
С. Шкарабан та інші [3].
Теоретико-методологічні засади формування
ефективного механізму управління дебіторською та
кредиторською заборгованістю досліджені в працях
М. Бардадима, Л. Лігоненко, Н. Новікової, Л. Черненко, В. Храпкіної, Г. Худякової. Окремі аспекти управ-
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nizational-practical proposals are developed to improve the accounting and
analysis of receivables and payables in the enterprise management system.
On the basis of the carried out analysis, the classification of receivables has
been supplemented by the following characteristics: depending on the work
carried out to pay the debt; depending on the ability to transfer debt management to an outsourcer. An important methodological basis for accounting
and economic analysis of payables is its scientifically sound classification. In
view of the requirements of the practice of managing payables, its classification is supplemented by such criteria: depending on the work carried out to
pay the debt; depending on the possibility of transferring the debt management to an outsourcer.
Keywords: receivables, payables, improvement, accounting, analysis, management, enterprise.
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ління боргами суб'єктів господарювання, з урахуванням галузевих особливостей їх діяльності, висвітлені
М. Гордієнко, Н. Сіренко, Т. Буровою [3].
Втім, більшість авторів розглядають переважно
питання формування кредитної політики, спрямованої на запобігання виникненню неконтрольованої та
простроченої заборгованості, але значно менше уваги
приділяють розробці комплексного підходу до управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на стадії її виникнення та інкасації. Недостатньо
висвітленими залишаються також галузеві особливості формування заборгованості та керування нею,
зокрема на сільськогосподарських підприємствах.
Враховуючи дослідження вчених з обліку та
аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості, залишаються невирішеними питання, що стосуються забезпечення внутрішніх користувачів інформації [1].
Метою статті є розробка рекомендацій щодо
вдосконалення обліку та контролю дебіторської та
кредиторської заборгованості в системі управління
підприємства на прикладі сільського господарства
«Агромир-СТ».
На рис. 1 наведено динаміку дебіторської та
кредиторської заборгованості сільськогосподарського підприємства «Агромир-СТ» за 2014–2018 рр.
Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості сільськогосподарського підприємства
«Агромир-СТ» (див. рис. 1) свідчить про зростання їх
частки у складі фінансової звітності. Якщо у 2014 р.
її величина в загальному обсязі оборотних активів становила 68,6%, то в кінці 2018 р. – 78,6%. Таке
стрімке погіршення фінансового стану сільськогосподарського підприємства за останні роки, перш за
все, було спричинено проблемами в його кредитній
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Рис. 1. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості сільськогосподарського підприємства
«Агромир-СТ» за 2014–2018 рр.
Джерело: розроблено на основі [2].
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тже, зростаюча оборотність дебіторської заборгованості порівняно з кредиторською не
завжди забезпечує достатність оборотних
коштів, тому під час встановлення умов розрахунків
із покупцями та постачальниками підприємству часто
доводиться робити вибір між необхідністю мати вільні кошти в обігу та збереженням достатнього рівня
платоспроможності. З цією метою є необхідність регулярно здійснювати аналіз договірних умов підприємства з дебіторами та прогнозувати розмір виплат.
Для дослідження дебіторської та кредиторської заборгованості на сільськогосподарському підприємстві використано окремі напрямки в системі
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а розрахунками, частка дебіторської заборгованості в активах підприємства протягом досліджуваного періоду зросла на 10%. І хоча частка
кредиторської заборгованості в структурі балансу є
суттєво меншою, необґрунтоване зростання боргів
дебіторів спричиняє нестачу грошових коштів в обороті, що супроводжується необхідністю залучення
додаткових джерел фінансування та можуть приймати при цьому форму простроченої кредиторської заборгованості або банківських кредитів [5].
З розвитком конкуренції на ринку та зниженням прибутковості перспективи розвитку будь-якого
підприємства значною мірою залежать від стану його
заборгованості та управління нею.
Причинами збитковості аграрних підприємств
є неефективне управління оборотним капіталом, послаблення контролю за дотриманням розрахунковоплатіжної системи. Так, необачність призводить до
значного зростання дебіторської та кредиторської
заборгованості, що є важливим джерелом формування фінансових ресурсів аграріїв [4].
Існування проблеми неплатежів зумовлює те,
що суб’єкти господарювання на перший план висувають розв’язання власних проблем замість виконання
фінансових зобов’язань за платежами перед партнерами, а отже, для ефективного управління заборгованістю підприємству потрібно регулярно слідкувати за
рівнем дебіторської та кредиторської заборгованості,
їх співвідношенням, періодом погашення та показниками оборотності. Визначальною характеристикою
для оцінки ефективності управління заборгованістю

є її оборотність, яку характеризують відповідним коефіцієнтом та періодом обороту (табл. 1).
З табл. 1 бачимо, що оборотність дебіторської
заборгованості сільськогосподарського підприємства «Агромир-СТ» у досліджуваному періоді є досить низькою та стрімко погіршується. Відповідно,
період інкасації боргів дебіторів зростає дуже суттєво
майже на 100 днів. Формування дебіторської заборгованості є наслідком політики, спрямованої на підвищення товарообороту, а отже, за інших незмінних
умов, при додержанні дебіторами своїх зобов’язань
має супроводжуватися зростанням доходу [6].
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості та тривалість оплати боргів кредиторам
протягом досліджуваного періоду є відносно стабільними. Більш швидка оборотність дебіторської
заборгованості порівняно з кредиторською дає змогу
підприємству отримати грошові кошти від дебіторів
і спрямувати їх на погашення своїх боргів. За умови,
якщо дебітори дотримуються договірних термінів
своїх платежів, підприємство має вільні обігові кошти у своєму розпорядженні.
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діяльності та управлінні заборгованістю. Негативні
наслідки зростання дебіторської заборгованості посилюються внаслідок того, що вона відіграє значну
роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства.
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Таблиця 1
Показники оборотності дебіторської та кредиторької заборгованості на підприємстві «Агромир-СТ»
Показник

Рік
2014

2015

2016

2017

2018

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

3,46

2,83

3,23

2,91

2,38

Тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів

175

162

153

214

341

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

3,72

3,81

4,16

4,46

3,84

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, днів

201

208

158

142

139

Джерело: складено на основі [4].
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управління для вдосконалення аналізу та запропоновано введення комплексного аналізу дебіторської та
кредиторської заборгованості.
Методикою такого аналізу є включення до основної структури деяких елементів традиційного аналізу та управлінського обліку. Такий підхід дасть змогу
зміцнити фінансовий стан підприємства, виявити
його нереалізовані вигоди, збільшити ефективність
контролю надходжень грошових коштів у погашення
дебіторської заборгованості. Використання такої методики управлінського обліку сприятиме збереженню власного капіталу підприємства [7].
Аналіз дебіторської заборгованості в системі
управління на підприємстві проводиться комплексно
та має такі етапи, що наведені на рис. 2.

П

рактичне використання такої методики сприятиме посиленню економічного ефекту від
реалізації товарів і прискоренню отримання
грошових коштів від дебіторів. При відсутності потреби на підприємстві поліпшувати стан дебіторської
заборгованості необхідно проводити її моніторинг за
обсягами товарів, видами та термінами погашення
відповідно до критичних значень, що встановлені
розрахунковим шляхом.
Послідовність аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості майже однакова. Її вивчають
загалом, а також за окремими видами та кредиторами (рис. 3).
При аналізі кредиторської заборгованості починають з дослідження її складу та структури за даними Балансу підприємства. Після цього розраховують
частку кожного виду кредиторської заборгованості
в її загальній сумі. Такі показники обчислюють за
планом і фактично. При їх порівнянні визначають
відхилення в структурі кредиторської заборгованості, встановлюють причини змін окремих її елементів
і розробляють заходи щодо врегулювання заборгованості, особливо тих її складників, які негативно впливають на діяльність підприємства [8].
Аналіз кредиторської заборгованості здійснюється за допомогою третього та четвертого розділів пасиву балансу. Завдяки аналізу на підприємстві
можна оцінити структуру кредиторської заборго-
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ваності в розрізі окремих статей по відношенню до
загального розміру кредиторської заборгованості [5].
Зміни в обсязі та складі кредиторської заборгованості, час, причини реальність і характер виникнення боргів виявляють за даними балансу й аналітичного обліку розрахунків з кредиторами. Своєю
чергою, простроченій кредиторській заборгованості
підприємства мають приділяти особливу увагу.
Згідно з організаційно-методичною моделлю
аналізу кредиторської заборгованості підприємства
на першому етапі визначають склад і структуру кредиторської заборгованості, здійснюють аналіз відхилень і тенденцій у змінах статей кредиторської заборгованості за декілька років.
ВИСНОВКИ
Економічне
становище
підприємства
«Агромир-СТ» зумовлює потребу в радикальних і реальних заходах, які дадуть змогу забезпечити управління розрахунками на принципах оптимізації інтересів підприємств-партнерів. Удосконалення процесу
управління заборгованістю як невіднятою складовою
функціонування сільськогосподарського підприємства залишається важливою проблемою, оскільки
останніми роками спостерігається стрімке погіршення фінансового стану, що проявляється у зростанні
обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості
та уповільненні її оборотності.
Необхідність забезпечення одночасного, взаємоузгодженого управління боргами підприємств зумовлене тим, що єдиним джерелом коштів для погашення кредиторської заборгованості є надходження
коштів від продажу (інкасації боргів покупців).
Отже, основним завданням кредитної політики
в контексті формування ефективного механізму керування боргами є синхронізація надходження грошових коштів від покупців і платежів постачальникам з одночасним збільшенням валового грошового
потоку й прибутку компанії.
Таким чином, з метою досягнення сталого розвитку підприємства необхідно впровадити постійний
моніторинг дебіторської та кредиторської заборгованості. Має бути впроваджена чітка організація управління його заборгованістю шляхом виокремлення
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Аналіз дебіторської заборгованості
Мета: оптимізація розміру та забезпечення інкасації
дебіторської заборгованості
Етапи комплексного аналізу дебіторської заборгованості
Вибір політики кредитування
Розрахунок вилучення готівки в дебіторську заборгованість

Методика оцінки
граничного розміру
дебіторської
заборгованості

Методика аналізу
дебіторської
заборгованості

Модифікована
методика аналізу
приросту дебіторської
заборгованості

Моніторинг дебіторської заборгованості за видами товарів,
обсягами заборгованості та термінами погашення
Необхідність поліпшення стану дебіторської заборгованості
ТАК

НІ

Шляхи поліпшення дебіторської заборгованості
Положення про
заохочення дебіторів;
розрахунок знижок
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Рефінансування
дебіторської
заборгованості

Створення схеми організації
роботи з дебіторами
та її застосування
Рис. 2. Схема проведення комплексного аналізу дебіторської заборгованості

основних понять і процедур самої системи управління. ТОВ «Агромир-СТ» потрібно завчасно виявляти
наявні проблеми формування та контролю кредиторської заборгованості на підприємстві.
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ЦІЛІ:
аналіз зобов'язань з метою виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та запобігання
його банкрутству
Діагностика
середовища
банкрутству
Аналіз
зовнішнього
середовища

Аналіз
внурішнього
середовища

Інформаційне забезпечення аналізу середовища збирання
та підготовка необхідної для проведення аналізу інформації
(фінансова, статистичната податкова звітність)
Аналіз зобов’язань

ЕКОНОМІКА

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Аналіз структури
зобов’язань

Аналіз
платоспроможності
та ліквідності

Аналіз оборотності
зобов’язань

Визначення граничної суми зобов'язань для запобігання
банкрутству підприємства
(розрахунок середньомісячного залишку зобов'язань
для підприємства під впливом таких чинників,
як доходи діяльності, витрати діяльності, наявні оборотні активи)

Економіко-матетатичне моделювання
(прогнозування спроможності підприємства погашати свої
зобов'язання та уникнення ймовірності його банкрутства)
зобов'язаннята уникнення ймовірності його банкрутства )
Моніторинг та контроль в управлінні зобов’язаннями
(виділення структури показників дебіторської
та кредиторської заборгованості та прийняття
відповідних управлінських рішень)
Рис. 3. Схема проведення комплексного аналізу кредиторської заборгованості
Джерело: розроблено на основі [2].
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