управління витратами -« Економічні науки» - № 9 – 2012; 2. Ю.О.Ночовна Організація обліку витрат
за центрами відповідальності: проблеми теорії та практики. – «Сталий розвиток економіки» - 2012; 3.
М.І.Скрипник Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів відповідальності. – «Облік
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Актуальність даної теми полягає у визначенні основних напрямів
створення ефективного обліку кредиторської заборгованості та визначення
шляхів його удосконалення.
На сьогодні, одним з найбільш складних і суперечливих питань обліку, є
облік кредиторської заборгованості, що пов’язано з існуванням проблеми
неплатежів. Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення
власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед
партнерами. Вирішення вищенаведеної складної проблеми багато в чому
залежить від вдосконалення бухгалтерського обліку. Дослідженню даного
питання присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, М.С. Пушкар, В.О.Шевчук та інші.
Зобов’язання виникають через існуючі обов’язки підприємства щодо
передачі певних активів чи надання послуг іншому підприємству в
майбутньому. Як правило, підприємство має кілька видів зобов’язань і значну
кількість кредиторів. Отже користувачам фінансової звітності необхідно мати
можливість визначати величини і типи заборгованостей із фінансових звітів.
Ретельна перевірка фінансових звітів є достатнім для того, щоб бути впевненим
у тому, що всі зобов’язання належним чином визначені, оцінені та включені до
фінансових звітів відповідно до вимог чинного законодавства та П(С)БО[1].
У процесі обліку важливим етапом є розробка програми проведення обліку
операцій з кредиторської заборгованості, що визначає характер, терміни і
обсяги запланованих прийомів і способів обліку. Так, в шляхи удосконалення
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обліку кредиторської заборгованості можуть бути включені такі питання як:
перевірка критеріїв оцінки кредиторської заборгованості;
- перевірка правильності відображення кредиторської заборгованості;
- перевірка правильності кореспонденції і відображення операцій з обліку
кредиторською заборгованості та ін. [2].
При проведенні перевірки в умовах комп’ютерної обробки даних
потрібно застосувати:
·- програмний «конструктор» на базі інтеграції функціонального модуля з
підсистемами, що пов’язані з фінансовими та виробничими аспектами
управління. Це дозволить скоординувати планову послідовність закупок і
видачу дозволу, надасть свободу маневру у виборі способів платежу;
·- дозволити своєчасно виявляти недопустимі види кредиторської
заборгованості, зокрема, безнадійну заборгованість та правильне і своєчасне її
списання, що дасть змогу отримати достовірну інформацію, необхідну при
формуванні та відображенні фінансових результатів [2].
Таким чином, запропоновані методи удосконалення обліку кредиторської
заборгованості дозволяють постійно контролювати та моніторити ситуацію з
нею, вчасно і вірно приймати рішення, уникати складних і суперечних ситуацій
з кредиторами.
Список літератури: 1. Положення (стандарт) Бухгалтерського Обліку 11 «Зобов’язання»
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, Зареєстровано в
Міністерстві освіти України 11 лютого 2000 р. під № 85/4306. 2. Акімова Н.С. Основні проблеми
обліку дебіторської та кредиторської заборгованості/ Н.С. Акімова // Науково технічний збірник .Харків, 2009.- Вип. 77. – С.268 – 272.

УДК 330
О.І. ЛИННИК, к.е.н., доцент, НТУ«ХПІ»
А.С. ПЕНЗОВА, магістр НТУ«ХПІ»
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ
КОШТІВ І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
У період виходу України з кризи підприємства, кредитні установи, інші
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господарюючі суб'єкти вступають в договірні відносини по використанню
коштів, що зумовлює зростання ролі організації обліку даного об'єкта як
необхідної

умови

отримання

достовірної

інформації

для

прийняття

обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобігання
підвищеного ризику діяльності. Роль і значення обліку грошових коштів
особливо підвищилися з розширенням міжнародних економічних відносин
України і прийняттям владою відповідних законів і положень. Більшість
підприємств звертає недостатньо уваги на правильність і ефективність
організації обліку грошових коштів. Правильна організація обліку грошових
коштів значно впливає на фінансово-господарську діяльність господарства [1].
Діяльність кожного підприємства безпосередньо залежить від правильного
розпорядження грошовими коштами. Адже основу діяльності підприємства
складають операції, пов'язані з рухом грошових коштів. При цьому, кошти є
обмеженим ресурсом, і успіх діяльності підприємства багато в чому
визначається здатністю їх раціонально розподіляти і використовувати.
У

сучасних

умовах

функціонування

підприємств

передбачається

безперервний рух грошових коштів, тому їх потрібно розглядати як важливий
ресурс підприємства, від якого залежить успішна фінансова діяльність
підприємства. Але при цьому існує ряд проблем, пов'язаних з організацією
обліку грошових коштів [2]:
1) визначення грошових коштів;
Підприємства у фінансово-господарській діяльності постійно підтримують
взаємини з іншими підприємствами, де одним із засобів підтримання цих
відносин є грошові кошти. Отже, необхідним є визначення поняття терміну
«грошові кошти».
При аналізі даного визначення можна сформувати більш повне поняття:
«грошові кошти» - це особливий вид нематеріальних активів, які можуть бути у
формі готівки, коштів на рахунках в банку, депозитів до запитання.
2) формування інформаційної бази даних для аналізу отриманих і
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втрачених вигод від проведених заходів з грошовими коштами;
Практика показує, що облік грошових коштів достатньо регламентований
законодавчими та нормативними актами України. Але розширення форм і
методів здійснення розрахунків, властивостей і функцій грошових коштів як
інструментів забезпечення оперативної платоспроможності стали основною
причиною уточнення і деталізації відображення в бухгалтерському обліку та
контролю операцій з ними. Виникає необхідність у застосуванні конкретних
прийомів управління грошовими коштами, джерелом якого є достовірне
інформаційне забезпечення.
3) повнота і своєчасність відображення в системі обліку рух грошових
коштів;
Значною проблемою обліку грошових коштів підприємства в Україні є
повнота та своєчасність їх відображення в системі обліку. Адже, якщо кошти не
будуть повністю і своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого відображення
наявності коштів. А далі - неправильне відображення податкових відрахувань.
Постійний контроль за дотриманням правил ведення операцій з грошовими
коштами дозволить зменшити масштаби використання готівки підприємствами
і організаціями, а, отже, обмежить роль готівкового обігу як засобу
обслуговування руху тіньового капіталу, приховування доходів і ухилення від
сплати податків в бюджет.
4) матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення обліку
грошових коштів.
З розвитком науково-технічного прогресу актуальним стає питання про
необхідність повної автоматизації обліку грошових коштів. Це забезпечує
автоматизацію

облікового

процесу,

високу

точність

облікових

даних,

підвищення продуктивності праці облікових працівників [3].
Таким чином, діяльність кожного підприємства безпосередньо залежить
від правильної організації обліку грошових коштів, адже основу діяльності
підприємства складають операції, пов'язані з рухом грошових коштів.
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Ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить раціональний
розподіл і використання грошових коштів, а тим самим успішну фінансову
діяльність підприємства.
Список літератури: 1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский облік на підприємствах України з різними
формами власності/ Ткаченко Н.М. [Електронний ресурс]. Режимдоступу: http://www.iconf.org.ua 2.
В.І. Мунтіян Управління грошовим обігом/ В.І.Мунтіян [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.niurr.gov.ua/ukr/conference/krug_stil_nov_2009.htm 3. Н.И Драгун Аспекты обращения
денежной наличности: [монографія; Н.И Драгун. Лазаришина, Г.М. Шеремета, В.О. Хомедюк]. –
Рівне: УДУВГП, 2003. – 163 с.
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бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. Це, насамперед, апарат
бухгалтерії, контрольної та аналітичної служб, який безпосередньо займається
бухгалтерським обліком, виконує контрольну та аналітичну роботу. Саме тому,
для забезпечення більш ефективної роботу підприємства дуже важливим постає
питання організації роботи працівників, зайнятих бухгалтерським обліком, що
робить обрану тему актуальною.
Мета даного дослідження — визначити основні напрямки розвитку та
удосконалення питань організації роботи працівників бухгалтерського обліку з
урахуванням вимог та потреб сучасного розвитку підприємницької діяльності в
Україні.
Дослідженням перспектив розвитку бухгалтерського обліку в Україні, в
тому числі і організації праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком,
контролем та аналізом господарської діяльності займаються такі вітчизняні
науковці, як: М.В. Кужельний, В.І. Єфименко, Є.В. Мних, В.С. Рудницький,
Л.В. Нападовська, М. М.Пушкар, Я.Д. Крупка, С.Ф. Голов, Л.М. Кіндрацька та
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