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дотримання виваженої обліково-аналітичної політики по управлінню витратами на основі 
бюджетування. Ефективна діяльність підприємства – це результат господарювання його 
центрів відповідальності, які в якості норм контролю використовують бюджети витрат. 

При такому підході товаровиробники реально можуть впливати на прибутковість, 
рівень витрат в межах встановлених нормативів, контролювати сам процес їх формування 
за допомогою звітної інформації: звітів про виконання бюджетів, управлінської звітності 
за центрами відповідальності та оперативної звітності. Створення раціональної системи 
управління витратами викликає необхідність упорядкування потоків інформації, 
удосконалення її носіїв, які повинні відображати процеси витрачання та одержання 
доходу від використання ресурсів. Внутрішня звітність стає інформаційним продуктом, 
що забезпечує користувачам можливість прийняття адекватних управлінських рішень. 

Формування оперативної, достовірної, якісної інформації для належного контролю, 
оцінювання та аналізу результатів діяльності підприємства потребує відповідної 
підготовки та підвищення кваліфікації облікових працівників., здатних оперативно 
збирати, реєструвати та систематизувати інформацію, інтерпретувати її для прийняття 
управлінських рішень. 

Інформаційна система повинна постійно розвиватися і вдосконалюватися 
відповідно до потреб управління. Сучасні економічні умови, які характеризуються 
динамічністю та складністю кон'юнктури ринку, посиленням конкурентної боротьби, 
швидкими непередбачуваними змінами законодавства вимагають стратегічного підходу 
до процесу управління витратами, розробки та впровадження комп'ютерної технології 
інформаційного забезпечення. 

Висновки та пропозиції. Управління витратами є одним із основних питань 
діяльності аграрних підприємств, оскільки вони беруть участь у формуванні прибутку. 
Результативність управління визначається якістю інформаційного забезпечення. 

Ринкове середовище орієнтує облік, як інформаційну систему, на потреби 
менеджменту, використання управлінської обліково-економічної інформації для зниження 
витрат та розвитку підприємства. 
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Постановка проблеми. Розрахунки між підприємствами й організаціями є однією 

з необхідних складових розширеного відтворення. Вони опосередковують розподіл і 
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перерозподіл суспільного продукту, перетворення його з товарної форми на грошову і 
навпаки, пов’язане при цьому із зміною форм власності. Розрахунки здійснюються на 
економічній базі кругообігу засобів у процесі виробництва і є суспільним визнанням того, 
що підприємство виконало свої зобов'язання й намічені цілі.  

В цілому стан розрахунків з дебіторами на вітчизняних підприємствах є дуже 
напруженим, що виявляється у значних сумах заборгованості і тривалих термінах її 
погашення, це пов’язано з кризою неплатежів у економіці. 

Аналіз останніх досліджень. У розробку питань теорії та методології розрахунків 
з дебіторами вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, 
В.Б. Моссаковський, В.М. Жук, Ф.Ф. Бутинець, Ю.І. Осадчий, Л.К. Сук, В.С. Рудницький, 
І.А. Бланк, Н.М. Малюга, О.М. Петрук, В.О. Шевчук та інші вчені; зарубіжні дослідники: 
А.М. Андросов, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Ван Бреда, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера, 
Ж. Рішар, Е.С. Хендріксен. Незважаючи на вагомий внесок вчених у дослідження сутності 
дебіторської заборгованості, необхідним є поглибити їх, так як дебіторська заборгованість 
в системі розрахунків з покупцями прямо впливає на отримання доходів і прибутку 
підприємства в ринкових умовах.  

Основний матеріал. Розрахунки з дебіторами завжди були і будуть однією з 
основних частин управління всією діяльністю підприємства. Дебіторами можна вважати 
будь-яких суб'єктів, яким зроблена передоплата (працівників підприємства, що отримали 
аванс; податкові органи, яким в попереджуючому порядку заплачені податки; фірми, що 
виконують для підприємства послуги і роботи на умовах передоплати, і т.д.) [1]. 

У розділі «оборотні активи» бухгалтерського балансу вітчизняних підприємств 
відповідно до чинного законодавства показується як поточна дебіторська заборгованість 
(з терміном погашення до 12 місяців), так і довгострокова (з терміном погашення більше 
12 місяців). При цьому по кожному виду заборгованості виділяється заборгованість 
покупців і замовників, векселі до отримання, заборгованість дочірніх і залежних 
підприємств, заборгованість учасників (засновників) по внесках в статутний капітал, 
аванси видані, інші дебітори. Тому управління дебіторською заборгованістю — важлива 
ділянка роботи фінансових і бухгалтерських служб підприємства. 

Виконання її переслідує декілька цілей: 
 отримання платежів від дебіторів – одне з основних джерел надходження 

грошових коштів на підприємство. Отже, організація оптимальних режимів руху 
дебіторської заборгованості прямо впливає на мету діяльності підприємства в ринкових 
умовах – отримання доходів і прибутку; 

 у сучасних умовах існують певні суперечності між політикою в галузі 
закупівель і політикою продажів, що надає додаткове значення впровадженню ефективних 
процедур інкасації (відмітимо, що в даному випадку під інкасацією розуміється 
отримання коштів від його боржників); 

 як показує практика, облік реальних витрат або вигод від кредитних рішень, що 
приймаються (зокрема, від надання покупцям права на відтермінування платежу) може 
використовуватися як інструмент розширення продажів і підвищення оборотності 
поточних активів. 

Дійсно, в кожному операційному циклі діяльності підприємства можна виділити 
чотири послідовні тимчасові точки: 

 надходження на підприємства сировини, матеріалів, інших ресурсів; 
 оплати ресурсів, що поступили; 
 відвантаження готової продукції; 
 отримання коштів від покупця продукції. 
Залежно від політики оплати підприємством ресурсів (передоплата, оплата за 

фактом надходження, відтермінування платежу) у підприємства може виникати 
кредиторська і дебіторська заборгованість. Тоді в операційному циклі підприємства 
можна виділити виробничий цикл і фінансовий цикл. Виробничий цикл включає часи 
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обороту запасів (сировини, матеріалів, інших ресурсів), незавершеного виробництва і 
готової продукції (до моменту передачі її покупцеві). Фінансовий цикл – час обороту 
грошових коштів підприємства. 

Будь-яку суму коштів, використовувану підприємством для фінансування своїх 
витрат, можна розглядати як кредит (хай і внутрішній, взятий від інших операцій). А 
кредит коштує гроші за кожен день використання. Тому, чим довший фінансовий цикл, 
тим більше сумарні витрати підприємства [5]. 

Скоротити фінансовий цикл можна трьома шляхами: 
 скорочуючи виробничий цикл; 
 збільшуючи кредиторську заборгованість; 
 скорочуючи дебіторську заборгованість. 
У реальному житті скоротити дебіторську заборгованість до нуля неможливо і  не 

потрібно. Адже надання покупцям відтермінування платежів (переклад їх в статус 
дебіторів) дозволяє збільшити збут, закріпитися на ринку, вирішити інші задачі 
підприємства (скажімо, відтермінуваний платіж коштує дебіторові додаткових коштів у 
вигляді відсотків на товарний кредит). 

При незмінному виробничому циклі фінансовий цикл може варіювати залежно від 
відносин з кредиторами і дебіторами. Це обумовлює необхідність проведення 
підприємством активної дебіторської політики шляхом ефективного рішення наступних 
задач: 

 аналізу дебіторської заборгованості і визначення на його основі загальних 
принципів надання відтермінування платежу (своєрідного товарного кредиту); 

 розробки правил встановлення термінів товарного кредиту і системи знижок; 
 визначення гарантій, під які надається товарний кредит; 
 розробки методів оцінки надійності покупця; 
 встановлення правил визначення суми товарного кредиту, що надається 

одному покупцеві; 
 розробки способів «збору» дебіторської заборгованості. 
Висновки та пропозиції. Отже, на основі проведеного дослідження, ми дійшли 

висновку, що належна організація обліку заборгованості на підприємстві будь-якої форми 
власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості 
та достовірності даних розрахункових операцій. Досягнення і належна підтримка стійкого 
фінансового положення підприємством є запорукою його подальшого економічного і 
фінансового зростання. 
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