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В умовах сьогодення діяльність підприємства будь-якої форми власності неможлива без 
відносин зі сторонніми організаціями – постачальниками необхідних ресурсів (товарів, 
обладнання, матеріалів тощо) або виконавцями певних робіт чи послуг [1]. Документальним 
підтвердженням взаємодії суб’єкта господарювання з постачальниками є договір – основний 
документ, який надає юридичної сили розрахункам. 

Саме різниця в часі між моментами постачання та оплати є причиною виникнення 
поточної кредиторської заборгованості підприємства за товари, роботи та послуги. Розмір 
даного виду зобов’язань необхідно ретельно контролювати. З одного боку, зобов’язання 
являють собою тимчасово вільні обігові кошти, а з іншого – впливають на фінансову 
стійкість і платоспроможність підприємства [2].  

Причина порушення фінансової та розрахункової дисциплін може полягати як у 
недосконалості ведення бухгалтерського обліку за операціями з розрахунків, недбалості 
працівників, так і у шахрайстві чи зловживанні службовими повноваженнями. За таким умов 
великого значення набуває правильне, ефективне, достовірне та своєчасне ведення 
розрахунків з постачальниками [3]. 

Доцільне управління кредиторською заборгованістю вимагає своєчасного оперативного 
обліку, що є неможливим без застосування прикладних програмних забезпечень. 

Огляд існуючих програм бухгалтерського обліку, що містять відповідний модуль обліку 
розрахунків з контрагентами, в частині розрахунків з кредиторами, («1С:Бухгалтерія», 
«Парус-підприємство», «Галактика» тощо), показав, що вони пропонують такі функції, як 
ведення первинної документації, отриманої від постачальників; внесення податкових 
накладних; проведення звірок з контрагентами; списання простроченої заборгованості; 
формування окремих форм відомостей та звітів для обліку кредиторської заборгованості. 
Проте мають ряд недоліків використання: у програмному продукті «Парус» неможливо, на 
відміну від «1С:Бухгалтерія», вести взаєморозрахунки у розрізі рахунків на оплату чи 
договорів, бо облік ведеться адресно, розподіляючи їх за структурними підрозділами та 
фахівцями підприємства, з автоматичним записом у хроніку взаємних контактів. 

На наше переконання, оптимальним, з погляду можливості його модифікації, є програмне 
забезпечення «1С:Підприємство», в якому за допомогою конфігуратора можливо 
автоматизувати всі необхідні ділянки обліку операцій. На сьогодні найбільш релевантною 
версією платформи «1С:Підприємство» є версія 8.3, яка призначена для автоматизації 
податкового обліку та бухгалтерського, включаючи підготовку обов’язкових звітів, в 
організаціях, що займаються будь-якою комерційною діяльністю: оптовою та роздрібною 
торгівлею, комісійною діяльністю, послугами, виробництвом тощо. У цьому програмному 
продукті можна вести як фінансовий облік, так і податковий чи управлінський.  

Середні та великі компанії вже переходять до найновішої версії інформаційної системи 
обліку «BAS Бухгалтерія КОРП», адже вона значно спрощує контроль, зокрема 
кредиторської заборгованості, відповідає чинному законодавству України, а також має 
управлінський інтерфейс – дає змогу обрати тільки необхідні функції, так би мовити, 
підлаштувати базу конкретно «під себе».  

Рекомендуємо звернути увагу ще на один програмний продукт, такий як ISpro – це 
найсучасніша і найповніша інформаційна система управління бізнесом. На відміну від 
програм, згаданих вище, ISpro – це сукупність взаємопов'язаних модулів (підсистем). Кожна 
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підсистема має певну незалежність, тому ISpro можна збирати виключно для потреб клієнта. 
Завдяки гнучкому вибору функцій, програмний пакет автоматизує бізнес-процеси, не 
обтяжуючись зайвими функціями та витратами на впровадження. 

На нашу думку, найкращим вибором для підприємств є саме ISpro. Хоч і вартість цього 
програмного забезпечення вища порівняно з інформаційною системою «1С:Підприємство 
8.3», проте зручність, якість та ефективність ведення обліку, зокрема, розрахунків з 
кредиторами, є вирішальним. 

При використанні комп’ютерних програм поліпшення бухгалтерського обліку може 
відображатися в наступному: збільшенні обсягу інформації, отриманої з бухгалтерського 
обліку; зменшенні кількості помилок; підвищенні оперативності та економічної ефективності 
обліку кредиторської заборгованості [4]. 

Таким чином, правильно підібрана бухгалтерська програма мінімізує ступінь неточності 
відображення господарської діяльності залежно від спеціалізації організації та галузі 
бухгалтерського обліку. Ефективність бухгалтера в компанії значно підвищується завдяки 
автоматизації робочих процесів. Ось чому сьогодні при розробці інформаційних систем є 
надзвичайно важливим мінімізування впливу негативних факторів, що сприятиме розвитку 
та вдосконаленню сучасних комп'ютерних систем обліку. 

Отже, за умов сучасної автоматизації та її постійного удосконалення необхідно 
впровадити низку заходів, які забезпечуватимуть економічну стійкість та 
конкурентоспроможність підприємства. Контроль кредиторської заборгованості повинен 
забезпечувати своєчасність погашення договірних зобов’язань, що, в свою чергу, дозволяє 
підприємству уникнути втрат у вигляді фінансових санкцій [4]. Виконання своєчасної звірки 
взаєморозрахунків з партнерами та кредиторами, запобігання прострочення заборгованості 
мають бути основою в організації їх обліку. Тому пропонуємо деталізувати бухгалтерські 
рахунки з обліку кредиторської заборгованості та розрахунків з постачальниками за 
аналітичними рахунками, що сприятиме формуванню належного обліково-інформаційного 
забезпечення прийняття управлінських рішень щодо організації розрахунків з різними 
кредиторами. Ефективний контроль також сприятиме позитивному іміджу компанії, 
підвищуючи тим самим рівень довіри постачальників, інших кредиторів чи навіть інвесторів, 
збільшуючи ймовірність укладання контрактів на більш вигідних умовах. 
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Нині в умовах пандемії, змін у законодавстві та відмови від використання програми «1С: 
Підприємство» велика кількість підприємств стоїть перед вибором, яку автоматизовану 
систему обрати для ведення бухгалтерського обліку. Перед вибором інформаційної системи 


