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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 
КОНТРАГЕНТАМИ 

Правильна організація розрахункових взаємовідносин економічних суб‟єктів 

забезпечується дотриманням ними відповідних принципів розрахунків. У ході 

дослідження було встановлено, що одним із негативних наслідків ринкових 

перетворень в Україні є виникнення та наявність умов, що сприяють порушенню таких 

принципів у сучасному економічному середовищі: 

- порушення принципу самостійності відбувається за умови обмеження 

можливості суб‟єктів господарювання у виборі ефективніших (в залежності від 

ситуації) форм розрахунків іншими контрагентами за рахунок монопольного 

становища останніх; 

- порушення принципу строковості підтверджується фактом існування та 

зростання невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств; 

- недотримання принципу ліквідності обумовлене дією двох попередніх 

чинників, а також недостатнім рівнем планування на підприємствах щодо надходження 

коштів на рахунки, їх списання, планування потреби у кредитах; 

- відсутність системи контролю за виконанням договірних зобов‟язань 

підприємств з боку державних та банківських установ [1]. 

Все це вимагає розробки відповідних заходів щодо підвищення ефективності 

системи внутрішнього контролю на підприємствах. Ефективність запровадження таких 

заходів визначається рівнем організації бухгалтерського обліку на кожному окремому 

підприємстві. 

Розрахункові операції у підприємницькому середовищі здійснюються за 

допомогою використання певних форм розрахунку. При вивченні властивостей 

існуючих в Україні форм розрахунків було виявлено такі особливостей: 

- форми розрахунків, які гарантують своєчасність одержання платежу 

(платіжне доручення, чек, акредитив) характеризуються вилученням коштів з 

господарського обороту платника, уповільненням товарообігу постачальника (при 

акредитивній формі розрахунків), появою додаткових витрат (витрати із зберігання 

продукції, поштові, телеграфні, телефонні послуги), збільшенням документообігу; 
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- форма розрахунків із застосуванням платіжних доручень використовується у 

випадку примусового списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані 

позиками, а також при договірному списанні коштів із рахунку платника за його 

дорученням на рахунок одержувача. Відповідно, особливості методики 

бухгалтерського обліку з використанням платіжних вимог визначаються предметом 

розрахунків; 

- розрахунки в порядку планових платежів зводять до мінімуму розрив у часі 

між відвантаженням продукції та надходженням грошових коштів за неї, але вимагають 

високої тісноти зв‟язку між учасниками розрахунків; 

- виникнення специфічних форм розрахунків (залік взаємних зобов‟язань, 

бартерний обмін) пов‟язане з утворенням зустрічних потоків руху 

товарно-матеріальних цінностей. Надмірна популяризація цього способу розрахунків 

суб‟єктами господарювання характеризується утворенням платіжної кризи та вказує на 

негативний стан економіки в цілому [2]. 

Існування можливості посилення ризику втрати економічної вигоди внаслідок 

інфляції підтверджує високу актуальність і потребу вирішення 

теоретико-методологічних проблем обліку. 

Перерераховані особливості, притаманні системі розрахунків у 

підприємницькому середовищі не є вичерпним, але достатнім, на нашу думку, за 

кількістю негативних характеристик, щоб довести факт існування проблеми. 

З точки зору бухгалтерського обліку проблема налагодження розрахунково- 

платіжних відносин повинна вирішуватися шляхом удосконалення та раціональної 

побудови системи обліку і контролю розрахунків. 

Несвоєчасне або неповне виконання платіжних зобов‟язань суб‟єктами 

господарської діяльності призводить до порушення принципу строковості 

безготівкових розрахунків і потребує удосконалення методів забезпечення виконання 

договірних зобов‟язань [3]. 

Наявність простроченої заборгованості на підприємстві створює передумови для 

утворення безнадійної дебіторської заборгованості. Тому з метою уточнення суми 

витрат у поточному фінансовому році необхідно враховувати величину прогнозованих 

збитків за сумнівними боргами [4]. 

Підвищення вимог щодо якості фінансової звітності вимагає постійного 

удосконалення процесу автоматизації обліку, оскільки при наданні інформації у 

вигляді „застарілих” форм і методів відображення немає можливості досягти 

необхідної аналітичності, своєчасності, повноти та гнучкості облікової інформації. 

Тому процес автоматизації обліку на підприємствах вимагає постійного удосконалення. 

З метою удосконалення процесу автоматизації обліку розрахунків запропоновано 

механізм перетворення вхідних даних у вихідні показники, що мають певне 

функціональне призначення для бухгалтерського обліку і управління підприємством. 

Серед них: 

- схема автоматизації обліку господарських договорів товарного змісту 

(виконується за умови визнання господарського договору об‟ єктом обліку); 

- схема автоматизації розрахунку величини резерву сумнівних боргів. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ В 

КОНТЕКСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

ДЕРЖАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Центральний банк має два дієвих інструменти, які він може використовувати для 

політики короткострокового підвищення курсу: він може або збільшити відсотки, що 

він сплачує за резервами, або він може зменшити обсяги резервів у системі. Ми 

стверджуємо, що при використанні обох цих інструментів разом, і за допомогою 

розширення сфери резервних вимог, Центральний банк (ЦБ) може одночасно 

переслідувати дві мети: а) він може керувати вибором між інфляцією чи виробництвом 

за правилом Тейлора, і б) він може регулювати зовнішні ефекти від соціально 

надлишкових короткострокових боргових зобов'язань з боку фінансових посередників. 

Ретроспективно слід оцінити досвід Федеральної резервної системи (ФРС) США, 

яка ще у жовтні 2008 року оголосила, що почне виплачувати відсотки по необхідним і 

надлишковим резервам депозитних установ, що скоро було санкціоновано Конгресом. 

ФРС тим самим приєдналась до великої кількості інших центральних банків, які вже 

використовували ставки по резервам (ІОЯ) до настання світової фінансової кризи. 

Враховуючи поточну політику ФРС по утриманню ставки за федеральними фондами 

близькою до нуля, ІОЯ до цих пір не був кількісно важливим інструментом, адже 

ставка, що сплачується, становить тільки 25 базисних пунктів. Тим не менш, ІОЯ може 

виявитися надзвичайно корисним в майбутньому, враховуючи розширення балансу 

ФРС як результат його політики кількісного пом'якшення. 

27 


