
246

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засо-
би»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від
27.02.2000 р. № 92 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18
травня 2000 р. за № 288/4509).

2. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Коблянська О. І. — 2-ге
видання, випр. і доп. — К.: Знання, 2007.

3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: За-
тверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2.

4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засо-
бів: Затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561.

5. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типо-
вих форм первинного обліку» від 29.12.95 р. № 352.

Ящишена Л.В., студентка ОЕФ, 5 курсу,
спеціальність 8.030509 «Облік і аудит»,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
науковий керівник — Гордієнко Л.П. — асистент
кафедри обліку підприємницької діяльності

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАВДАНЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

На сьогоднішній день склалась нестабільна економічна си-
туація в Україні, яка призводить до погіршення стану розраху-
нків між підприємствами та суттєвого збільшення реалізованої
продукції, товарів і послуг на умовах відстрочки платежів. То-
му належна організація обліку дебіторської заборгованості
сприяє ефективному управлінню її розмірами та термінами на
підприємствах і посиленню контролю за своєчасним здійснен-
ням оплати.

У наш час наявність великої кількості невирішених проблем,
недостатній рівень дослідження стосовно сучасних змін в еконо-
міці та інша кількість багатьох невирішених питань, свідчать про
необхідність подальшого вивчення критеріїв обліку дебіторської
заборгованості та роблять цю проблему актуальною.

Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату, згідно з П(С)БО №10 «Дебіторська
заборгованість».
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Проблематика організації обліку дебіторської заборгованості
полягає в тому, щоб визначити та дослідити наявні основні пи-
тання з обліку для полегшення роботи бухгалтерів. Ключовим за-
вданням організації обліку на підприємстві є створення належних
умов для організації та повного відображення операцій, пов'яза-
них з обліком коштів і дебіторської заборгованості. Основні за-
вдання організації обліку дебіторської заборгованості представ-
лено на рис. 1.

Але, з практичної точки зору, організація обліку розрахунків з
дебіторами стикається з певними труднощами, які можуть бути
спровоковані як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. Вну-
трішні причини визначаються діями чи їх відсутністю певних
працівників підприємства, а от зовнішні зумовлені діями чи без-
діяльністю контрагентів підприємства.

визначення критеріїв класифікації дебіторської заборгованості

вибір методу визначення резерву сумнівних боргів

розробка графіку документообігу для документів, що підтверджують ви-
никнення дебіторської заборгованості, та доведення цієї інформації до ви-
конавців

організація передачі інформації з облікових регістрів до центральної бух-
галтерії (головному бухгалтеру) для її відображення в звітності

вибір облікових регістрів, в яких відображається дебіторська заборгова-
ність, та доведення цієї інформації до конкретних виконавців

Основними завданнями організації обліку дебіторської забор-
гованості є:

Рис. 1. Основні завдання організації обліку
дебіторської заборгованості

Слід наголосити, що керівництво суб’єктів підприємницької
діяльності зазвичай мало приділяє уваги питанням організації об-
ліку дебіторської заборгованості, вважаючи їх менш важливими.
Таким чином бажано класифікувати способи виникнення дебі-
торської заборгованості, які зображено на рис. 2, що розкривають
інформацію за способом виникнення заборгованості.
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За відвантажені товари, надані
роботи та послуги

За перерахованою
передплатою

Це заборгованість, утворюється в
результаті розрахунків з покуп-
цями і замовниками, яким това-
ри, роботи чи послуги було від-
вантажено, а оплата на рахунки
підприємства-постачальника від
них ще не надійшла

Це заборгованість, що утворюється
в результаті розрахунків з постача-
льниками та підрядниками, яким
було перераховано аванс за товари,
роботи чи послуги і при цьому від-
вантаження чи підписання акту
наданих послуг ще не відбулось

КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ВИНИКНЕННЯ
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Рис. 2. Класифікація способів виникнення
дебіторської заборгованості

Отже, підсумовуючи все сказане, постає нагальне питання
якомога швидше подолати проблеми щодо обліку організації де-
біторської заборгованості, створення резерву сумнівних боргів,
моніторингу потенційних дебіторів, систематичній інвентаризації
рахунків, більш пильний внутрішній контроль відповідно за ста-
ном рахунків з дебіторами тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ
ТА НАРАХУВАННЯ СТИПЕНДІЙ СТУДЕНТАМ

За сучасних умов інтеграції України в світовий економічний
простір і реформування вищої освіти, питання визначення та на-
рахування стипендій набуває все більшої актуальності та потре-
би. Постійні зміни законодавства призводять до невизначеності
та розладів під час навчального процесу, що впливає на успіш-
ність студентів та їх мотивацію до навчання, коли стипендія на-
буває статусу соціальної пільги, а не стимулу.

Питання визначення та нарахування стипендії студентам вищих
навчальних закладів висвітлені у наукових працях Кунгурцевої Л.,
Уланова С., Артем’єва Л. та інших. Разом з тим, у нарахуванні та




