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Тобто, у зв’язку з прийняттям нового податкового законодавства у бу-
хгалтерів виникає безліч питань та проблем з пристосуванням підприємств 
до нових стандартів і вимог складання і подання фінансової звітності. 

Зважаючи на те, що звітність є дієвим засобом управління і контролю, 
вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до обліку. Вона має 
достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові 
результати діяльності. Показники звітності повинні бути об’єктивними, об-
ґрунтованими. Дані, що наводяться у звітності мають бути підтверджені 
відповідними документами. Своєчасність складання і подання звітності – 
невід’ємна умова її корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє 
значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно. Тому звітність по-
винна складатися і подаватися відповідним органам в строки, передбачені 
законодавством, які забезпечують ефективне її використання для 
управління. 
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Управлінський облік дебіторської заборгованості є складовою системи 
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрі-
шніх користувачів у процесі управління підприємством. 

Управління дебіторською заборгованістю – це інтегрований процес пла-
нування, організації, координації, мотивації та контролю за станом дебіторсь-
кої заборгованості, який необхідний для досягнення цілей підприємства.  

Важливою передумовою уникнення проблем з розрахунками є розроб-
ка та запровадження раціональної політики управління дебіторською забор-
гованістю на основі використання облікової інформації. 

П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” визначає дебіторську забор-
гованість як суму заборгованості дебіторів на певну дату [3].  

Причинами, що призводять до виникнення заборгованості, можуть бу-
ти: фінансові труднощі дебітора; недисциплінованість особи, відповідальної 
за своєчасний платіж; шахрайство; нерозуміння наслідків неплатежів [2]. 

Тож для вчасного й ефективного реагування на ситуацію з простро-
ченням термінів погашення дебіторської заборгованості необхідно налаго-
дити щоденний оперативний облік дебіторської заборгованості. Таку роботу 
виконують працівники облікового відділу, але, як правило, бухгалтери до-
кументально фіксують господарські операції і їх робота не передбачає 
заходів з виконання фінансового плану та ведення справ по управлінню 
дебіторською заборгованістю. Тому на базі даних фінансового обліку у про-
грамному забезпеченні роботи бухгалтерського відділу слід додати 
можливість імпорту даних обліку до компоненти програмного забезпечення, 
що використовується для управління дебіторською заборгованістю.  
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Таке поєднання забезпечить оперативне отримання даних стосовно 
групи прострочених боргів на певну дату, терміни наближення погашення 
заборгованості, що в свою чергу дасть можливість працівникам фінансового 
відділу та менеджерам відреагувати на прострочення, а також завчасно ви-
значитись із контрагентом [1]. 

Виходячи із вищевикладеного, зауважимо важливість посилення дії 
елементів методу обліку для ефективного управління дебіторською 
заборгованістю підприємства.  

Отже, важливе завдання бухгалтерського обліку в контексті 
управління дебіторською заборгованістю полягає в оптимізації способів 
підготовки і передачі облікової інформації менеджерами усіх рівнів системи 
управління, для забезпечення своєчасності прийняття та реалізації 
управлінських рішень із зміцнення фінансового стану підприємства. 
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Реформування сільськогосподарських підприємств зумовило появу 
різних організаційно-правових форм їх функціонування, які перебувають на 
стадії становлення: приватні підприємства, господарські товариства, 
селянські (фермерські) господарства та сільськогосподарські кооперативи. 
На сьогодні формується і відпрацьовується господарський механізм 
діяльності таких типів підприємств, що потребує відповідної побудови 
організації бухгалтерського обліку та елементів облікової політики. 

Успішне функціонування фермерських господарств, поряд з рішенням 
інших проблем, вимагає науково обґрунтованої організації бухгалтерського 


