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ним роком: витрати минулих років під врожай поточного року, витра-
ти поточного року під урожай майбутніх років та вартості поточного 
року під урожай цього ж року. 

6. Частина продукції власного виробництва надходить на внутрі-
шньогосподарське споживання (внутрішній оборот): продукція рос-
линництва ¾ на насіння, корм худобі, в переробку; продукція тварин-
ництва ¾ на добрива в рослинництві, корм худобі. У зв'язку з цим не-
обхідно чітке відображення руху продукції на всіх етапах внутрішньо-
господарського обороту. 

7. В аграрному виробництві використовується різноманітна сіль-
ськогосподарська техніка, що вимагає достовірного бухгалтерського 
обліку всіх мобільних машин та механізмів. 

Таким чином, система бухгалтерського обліку сільськогосподар-
ської агрофірми знаходиться в залежності від організаційно-правової 
форми, організації аграрного виробництва та спеціалізації господарст-
ва, але при цьому їй притаманні загальні риси, характерні для обліку в 
будь-якій галузі народного господарства: облік будується за єдиним 
уніфікованим Плану рахунків, застосовуються типові регістри бухгал-
терського обліку та форми, а також методи організації облікових робіт. 
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В сучасному світі існування будь-якого підприємства не можливе 
без встановлення відносин з партнерами, тобто покупцями та постача-
льниками. На сьогоднішній день під час досить не стійкого фінансово-
го становища в країні, виникає проблема того що підприємства не мо-
жуть стягнути борги зі своїх контрагентів за різних на це причин. До 
погіршення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 
може призвести значне зростання дебіторської заборгованості, яке ви-
кликане низькою платоспроможністю контрагентів. В свою чергу ця 
ситуація позбавляє підприємство інвестиційної привабливості, а в де-
яких випадках може призвести й до банкрутства підприємства. 

Ефективне управління дебіторською заборгованістю певною час-
тиною залежить від інформаційного забезпечення та його якості. Інфо-
рмаційне забезпечення процесу управління ґрунтується на даних бух-
галтерського обліку. І вже безпосередньо в процесі здійснення госпо-
дарської діяльності важливою є інформація щодо об'єктивності та пов-
ноти відображення дебіторської заборгованості.  
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Дебіторська заборгованість є однією з найважливіших складових 
оборотного капіталу, який є результатом надання послуг чи робіт, або 
реалізації товарів (готової продукції). 

Як актив дебіторська заборгованість має 3 важливі характеристи-
ки: 

 є ресурсом, яким безпосередньо управляє господарюючий 
суб’єкт; 

 втілює майбутню вигоду, що забезпечить приріст коштів;   
 права на потенційні послуги або вигоди мають бути закон-

ними та мати юридичне підтвердження можливості їх одержання. 
Тобто під дебіторською заборгованістю треба розуміти тимчасове 

відволікання ресурсів та коштів з обороту підприємства за результата-
ми фінансово-господарських відносин із контрагентами. А відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість» визнається активом, якщо існує ймовірність отриман-
ня підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достові-
рно визначена її сума.  

Залежно від строків погашення дебіторську заборгованість при-
йнято розділяти на короткострокову, яка буде погашена з моменту ви-
никнення та протягом 12 місяців, і довгострокову термін погашення 
якої становить більше 12 місяців з моменту її виникнення.  

Відповідно від характеру утворення дебіторської заборгованості 
можна розділити на нормальну та невиправдану. Нормальна заборго-
ваність підприємства може бути викликана тим, як виконувалась виро-
бнича програма підприємства та діючими формами розрахунків, а не-
виправдана заборгованість виникає в результаті того, що було пору-
шення фінансової та розрахункової дисципліни,а також має місце не-
доліки в веденні бухгалтерського обліку. 

Дебіторська заборгованість має неоднозначне значення зі сторо-
ни управління, з однієї сторони «нормальне» зростання дебіторської 
заборгованості говорить про підвищення ліквідності та зростання по-
тенційних доходів, а з іншого боку - не будь-який розмір дебіторської 
заборгованості може бути прийнятним для підприємства, оскільки не-
виправдане збільшення дебіторської заборгованості також може при-
вести до зменшення ліквідності. 

 


