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Загострення умов неплатежів серед контрагентів в умовах кризових явищ 

в економіці є однією із найбільших та найскладніших проблем розвитку ринку, 

що, в свою чергу, спричиняє проблеми обліку різних видів дебіторської 

заборгованості. Відтак , неплатежі запобігають платіжну кризу і поглиблюють 

неврегульованість бюджетної системи, оскільки приводять до несвоєчасної 

оплати державних зобов'язань , що здійснюються за рахунок бюджету. 

Фінансово-економічна діяльність суб'єктів господарювання в період 

економічної кризи, потребує використання сучасних підходів до проблем 

платіжно-розрахункових взаємозв'язків між підприємствами, тому зростає роль 

правильного здійснення обліку та ефективного аналізу дебіторської 

заборгованості для прийняття управлінських рішень, яке є досить актуальним і 

потребує детального розгляду [4]. 

Як вважає Москалюк Г.О., до нерозв'язаних облікових проблем належать: 

- пошук ефективних шляхів управління заборгованістю; 

- вдосконалення теоретичних і методичних аспектів класифікації та 

відображення заборгованості в обліку та звітності; 

- невизначеність обліку простроченої і безнадійної заборгованості та її 

рефінансування; 

- впровадження ефективної системи внутрішнього контролю 

заборгованості; 

- узгодженість українського обліку з положеннями МСФЗ; 

- питання гармонізації обліку дебіторської заборгованості за ПСБО 10 

та податковим законодавством [2]. 

Соловей Н.В. визначає наступні проблеми бухгалтерського обліку 

дебіторської заборгованості: а) якість змісту бухгалтерських записів, що 
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визначається в процесі визнання і оцінювання дебіторської заборгованості; б) 
відсутність наукових і практичних розробок можливих форм бухгалтерського 
обліку дебіторської заборгованості, що забезпечило б надання якісної 
бухгалтерської інформації про розрахунки з дебіторами різним користувачам 

[3]. 
Основним недоліком існуючої системи обліку та аналізу дебіторської 

заборгованості можна визначити те, що застосовування у наших умовах 

традиційної за кордоном методики аналізу дебіторської заборгованості не 

завжди доцільно через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної 

інформації щодо розрахунків з дебіторами. Крім цього, загальна криза 

неплатежів, характерна для сучасної української економіки, змушує 

сумніватися в об'єктивності, своєчасності і корисності отриманих результатів 

аналізу. Використання вітчизняних методик не дає змоги однозначно оцінити 

стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на фінансово-

господарський стан підприємств [1]. 

З метою мінімізації відхилень розрахункової вартості боргу від її реальної 

величини можна запропонувати комплексний підхід до оцінювання 

дебіторської заборгованості, що базується на коригуванні первісної вартості 

дебіторської заборгованості відповідно до коефіцієнта часу. Коефіцієнт часу 

дає змогу оцінити заборгованість господарюючого суб'єкта у даний час з 

урахуванням зростання вартості в часі та зміни загальної купівельної 

спроможності грошових коштів. Використання в бухгалтерському обліку 

комплексного оцінювання дебіторської заборгованості забезпечує врахування 

впливу на зміну вартості водночас минулих і умовно можливих минулих 

тимчасових процесів, що створює можливість для прогнозування напрямків і 

обсягів поточних та майбутніх грошових потоків підприємства [1]. 

Ще одним шляхом покращення обліку та аналізу дебіторської 

заборгованості можна вважати цифровий аналіз. Використання цифрового 

аналізу дозволяє виявити факти шахрайства, неефективної кредитної та 

інкасаційної політики, помилок у бухгалтерському обліку. Слід запропонувати 

комплексний методичний підхід до розрахунку резерву сумнівних боргів, 

розробити комплексну методику розрахунку такого резерву, що містить 

аналітичну і математичну моделі розрахунку [4]. 

Вирішення цих проблемних питань щодо обліку дебіторської 

заборгованості допоможе здійснювати достовірний її аналіз. В свою чергу, 

ефективний аналіз дебіторської заборгованості допоможе мінімізувати розмір 

простроченої заборгованості та строків інкасації боргу, що сприятиме 

підвищенню дохідності функціонування підприємства. 
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Необхідною умовою фінансово-господарської діяльності будь-якого 

підприємства є наявність ресурсного потенціалу. При цьому надзвичайно 

важливе значення в складі майна та структурі ресурсів підприємства займають 

виробничі запаси, які забезпечують постійність, безперервність та ритмічність 

діяльності господарюючого суб'єкта, а також гарантують його економічну 

безпеку. Тому аналіз стану та ефективності використання виробничих запасів є 

важливою функцією та необхідним інструментом діяльності підприємства. 

Для розвитку та зростання виробничого потенціалу підприємства слід 

створити відповідну системи управління виробничими запасами. Адже, її 

налагодженість та неефективність призводить до несвоєчасного забезпечення 

виробництва необхідною сировиною і матеріалами чи надлишкового їх 

накопичення, неможливості своєчасної акумуляції обігових коштів для 

придбання оборотних матеріальних запасів. 

Аналіз виробничих запасів підприємства має за мету забезпечити 

ефективне виконання виробничої програми за рахунок зведення до мінімуму 

матеріальних витрат, зменшення обсягу виробничих запасів, зниження цін на 

ресурси та підвищення їх якості. Виходячи з мети, основними завданнями 

економічного аналізу забезпеченості й використання виробничих запасів 

підприємства є такі: 

- оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеню 

виконання їх, впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість та інші 

показники господарської діяльності; 

- оцінка забезпечення підприємства окремими видами виробничих 

запасів; 

- оцінка рівня інтенсивності та ефективності використання матеріальних 

ресурсів; 

- визначення характеру складських запасів, оцінка руху та структури 
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