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Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі нарықтық экономика 

жағдайында қазақстандық ұйымдарға және жеке кәсіпкерлерге тән жағдай – 
контрагенттер тарапынан қарыздардың қайтарылмау мәселесі. Ұйым өндірген 
өнімдерін, сатуға арналған тауарларын тиеп жібереді, жұмыстарын орындайды,  
қызметтерін көрсетеді, бірақ төлемді мезгілінде ала алмайды. Сөйтіп, ұйымда 
дебиторлық берешек пайда болады, ал дебиторлық берешектің пайда болуы 
ақша қаражатының тапшылығына алып келеді, ағымдағы қызметін 
қаржыландыру үшін ұйымның айналым активтеріндегі сұранысты арттырады, 
қаржылық жағдайды нашарлатады.  

Егер дебиторлардан ақша қаражаттары өз уақытында келіп түспесе, онда 
ұйым жабдықтаушылармен өз уақытында есеп айырыса алмайды, бюджет 
алдындағы салықтық міндеттемелерін де орындай алмайды, мұндай жағдайда 
ұйымның жұмысы белгілі бір уақытқа тоқтап қалуы мүмкін. Дебиторлардан 
ақша  қаражаттарының келіп түсуінің кідірісі, ұйымды несие ресурстарын 
тартуға мәжбүрлейді, ал кредиторлық берешек баланс құрылымын төмендетеді, 
сондай-ақ несие бойынша сыйақылар пайданы азайтады.  

Ірі компаниялар бір мезетте жүздеген дебиторлармен есеп айырысуды 
жүргізеді. Сондықтан контрагенттермен есеп айырысулардың  динамикасын 
бақылау және оны жоспарлау оңай емес. Алайда, бұл қажет – өйткені маңызды 
стратегиялық жоспарларды жүзеге асыру  және ағымдағы міндеттерді шешу 
үшін компанияда қажетті ақша қаражаттарының болатындығы дебиторлық 
берешектің болжамдарының дәлдігіне байланысты болады. Осы активті 
басқаруға арналған қажетті ақпарат бухгалтерлік есеп шеңберінде дайындалады 
(қаржылық есепте, сондай-ақ басқару есебінде), сондықтан одан шығатын 
ақпарат қосымша уақыт пен еңбек шығындарын талап етпей  жеткілікті 
дәрежеде егжей-тегжейлі дәл және қорытындылар мен талдауды әзірлеу үшін 
жарамды болуы керек.  

Дебиторлық берешектің есебі, аудиті мен талдауы сұрақтарына жеткілікті 
дәрежеде назар аударылады. Бірақ дебиторлық берешектің көрсеткішінің өзі 
күрделі және есеп айырысу-төлем қатынастарының көптеген объектілері мен 
субъектілерінен тұрады.  Дебиторлық берешектің есебі, аудиті мен талдауының 
қазіргі бар әдістемелері, біздің пікірімізше, келесідей мәселелерді ескермейді:  

– шаруашылық жүргізуші субъектінің қызмет үрдісінде басқарушылық 
шешімдерді қабылдау үшін  бухгалтерлік есеп деректер базасында 



қалыптасатын дебиторлармен есеп айырысулардың жағдайы туралы 
ақпараттардың сапасы мен өзектілігінің маңызды мәні бар. Бірақ дебиторлық 
берешекті есепке алу кезінде бұл активтің ерекшелігі, оны жіктеудің әртүрлі 
белгілерінің болуы және көптеген бағалау әдістері   ескерілмейді. Есептік 
тіркелімдер жинақтау тәртібі мен егжей-тегжейлі түрлі деңгейдегі 
дебиторлармен есеп айырысулар туралы ақпараттарды жинауды көздемейді. 
Бұл тұтастай қарызды алғанда және дебиторлармен жеке есеп айырысуларға 
талдау жүргізу үшін жеткілікті, қажетті көлемде және түрде дебиторлық 
берешек туралы ақпараттарды алудың мүмкін еместігін негіздейді; 

– күмәнді борыштар бойынша резерв құру міндетті емес және тек 
алынған өнімдерге, тауарларға (істелінген жұмыстарға, көрсетілген 
қызметтерге) ғана құру қарастырылған, дебиторлық берешектің қалған 
объектілері баланста сақтық қағидасын сақтамай  ұйыммен қарастырылған 
бағалаумен көрсетіледі. Күмәнді борыштар бойынша резервті құру әдістемелері 
нормативтік құжаттарда бекітілмеген, экономикалық әдебиеттерде ұсынылған 
әдістемелер контрагенттердің төлем қабілеттіліктерін ескермейді және  өтеу 
мерзіміне байланысты резервке аудару пайызын негізсіз орташаландырады. 

Жоғарыда көрсетілген жағдайлардан шығатыны  дебиторлық берешекті 
басқарудың тиімділігін арттыру, сонымен қатар дебиторлық берешектің есебі, 
аудиті мен талдауының ғылыми-әдістемелік мәселелерінің өңделмегендігі 
таңдалған диссертациялық зерттеу тақырыбының тәжірибелік маңыздылығы 
мен өзектілігін білдіреді, осының бәрі жұмыстың мақсатын, міндеттерін, 
құрылымын және негізгі бағыттарын анықтады.  Дебиторлық берешек бойынша 
стандарттың болмауы да зерттеу тақырыбын таңдауды алдын ала анықтады. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Диссертациялық жұмыстың мақсаты 
болып экономикалық және бухгалтерлік категория ретінде, дебиторлық 
берешекті теориялық тұрғыдан жан-жақты зерттеу, қазіргі замандағы 
дебиторлық берешектің  есебі, аудиті мен талдауының қолданыстағы әдістерін 
жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстарды және әдістемелік тәсілдерді 
әзірлеу. 

Осы диссертациялық жұмыстың мақсатына негізделіп келесі міндеттер 
қойылған: 

– дебиторлық берешек  ұғымын жан-жақты зерттеу, осы анықтаманы 
толықтыратын және нақтылайтын авторлық көзқарастарды ұсыну;  

– бухгалтерлік есеп,  аудит және талдау мақсаттары үшін дебиторлық 
берешектің жіктелуін жетілдіру немесе  саланың  ерекшеліктерін есепке ала 
отырып, мұнай-газ салалары ұйымдарында дебиторлық берешекті  тиімді 
басқару мақсатында жіктелу белгілерін жүйелеу және дебиторлық берешектің 
критерийлерін қарастыру; 

– бұл активті қаржылық есептілікте көрсету үшін дебиторлық берешекті 
бағалаудың түрлері мен әдістерін анықтау, сонымен қатар контрагенттердің 
төлем қабілетсіздігі деңгейін көрсететін, күмәнді борыштар бойынша резервті 
есептеу әдістемесін ұсыну; 



– қаржылық есептілік көрсеткіштері мен бухгалтерлік есептің 
мәліметтерін растауға мүмкіндік беретін, дебиторлық берешектің ішкі 
бақылауының  әдістемесін әзірлеу;  

– дебиторлық берешектің деңгейін бағалау үшін экономика- 
математикалық модельді құру; 

– компанияның тәжірибелік міндеттерін шешу үшін басқару үрдісін 
модельдеу мақсатында дебиторлық берешекті басқарудың имитациялық 
моделін ұсыну. 

Зерттеу объектісі болып «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС-де дебиторлық 
берешектің есебі, аудиті мен талдауын  ұйымдастыру табылады.  

Зерттеу пәні болып нарықтық экономика жағдайында дебиторлық 
берешектің  есебі, аудиті мен талдауының теориялық және тәжірибелік 
аспектілері табылады. 

Зерттеу әдіснамасы мен әдістері болып шаруашылық жүргізуші 
субъектілер арасында есеп-айырысу қатынастарын реттейтін заңдық, 
нормативтік актілер, сондай-ақ бухгалтерлік есеп, аудит пен талдау бойынша 
әдістемелік және нұсқаулық материалдар,  отандық және шетелдік 
ғалымдардың еңбектері табылады. Зерттеу барысында келесідей әдіснамалық 
көзқарастар мен әдістер қолданылды: 

– күмәнді қарыздар бойынша резерв есептеудің әдістемелерін және 
дебиторлық берешектің жағдайына талдау жүргізу әдістемесін  жасау үшін- 
кешенді көзқарас; 

– экономикалық категория ретінде дебиторлық берешектің мәні мен 
мазмұнын ашып көрсету мақстатында теориялық жинақтау мен салыстыру 
әдістері; 

– оңтайландыру мақсатында дебиторлық берешектің жағдайына талдау 
жүргізу және дебиторлармен есеп айырысудың бухгалтерлік нысандарын жасау 
үшін – математикалық моделдеу әдістері; 

– дебиторлық берешекті жіктеудің әдістемелік көзқарасын жасау және 
дебиторлық берешектің есебі, аудиті мен талдауының негізгі бағыттарын 
дамыту мақсатында - жүйелі көзқарас. 

 Диссертациялық жұмыстың ең маңызды ғылыми нәтижелері болып қазіргі 
замандағы дебиторлық берешектің есебі, аудиті мен талдауының бар 
әдіснамалық базаларын жетілдіруге бағытталған ұсынымдар мен ұсыныстар  
кешенін әзірлеу табылады. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы болып дебиторлық берешектің 
бухгалтерлік есебі, аудиті мен талдауының қолданыстағы бар әдіснамалық 
және әдістемелік базаларын жетілдіруге бағытталған теориялық және 
тәжірибелік ұсыныстарды әзірлеу, сонымен қатар теориялық ережелерін 
ғылыми негіздеу табылады.  

Қорғауға ұсынылған тұжырымдамалар ғылыми жаңалық болып 
табылатын келесідей ғылыми нәтижелермен расталады: 

1. Дебиторлық берешек ұғымына зерттеу жүргізілді  және осы түсінікті 
толықтыратын және анықтайтын авторлық көзқарастар ұсынылды; 



2. Қаржылық есептілікте дебиторлық берешекті дұрыс бағалауға, күмәнді 
қарыздарға резерв есептеуге, қиын дебиторларды бөліп көрсетуге, үмітсіз 
дебиторлық берешекті есептен шығарғаннан болған жоғалтуларды анықтауға 
және несиелік саясаттың тиімділігін анықтау бойынша қажетті шараларды 
қабылдауға мүмкіндік беретін дебиторлық берешектің кеңейтілген, 
тереңдетілген жіктеуі ұсынылды; 

3. Бұл активті қаржылық есептілікте көрсету үшін дебиторлық берешектің 
түрлері мен бағалау әдістері анықталды, сонымен қатар контрагенттердің төлем 
қабілетсіздігі деңгейін есепке алатын, күмәнді борыштар бойынша резервті 
есептеудің әдістемесі ұсынылды;  

4. Дебиторлық берешек бойынша монетарлық және монетарлық емес 
операциялардың ішкі бақылаудың әдістемесі әзірленді; 

5. Дебиторлық берешектің факторларға тәуелділігі мен нәтижелі факторды 
бағалау және анықтау үшін экономика-математикалық модель  ұсынылды; 

6. Дебиторларлық берешекті уақытында өндіріп алмаудан болған 
жоғалтуларды анықтау мен дебиторлық берешекті басқарудың тиімділігін 
арттыруға бағытталған  имитациялық модель ұсынылды.  

Зерттеудің теориялық маңыздылығы. Зерттеудің теориялық негізі 
болып мұнай-газ саласында есеп, аудит, экономикалық талдау, статистика және 
моделдеу бойынша отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми 
зерттеулерінің нәтижелері мен еңбектері, сонымен қатар ғылыми және ғылыми-
тәжірибелік конференциялардың материалдары табылады.  

Диссертациялық зерттеудің ақпараттық базасы болып Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулылары, нормативтік – құқықтық актілері, 
құжаттары мен нұсқаулық материалдары, сонымен қатар ғылыми 
конференциялар мен кезеңдік баспа материалдары табылады.  

Зерттеу барысында «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС-нің қаржылық, 
салықтық және статистикалық есептіліктерінің мәліметтері алынды. Алға 
қойылған мақсаттарға жету барысында ұйымның тоқсандық, жылдық 
есептіліктері және жедел ақпараттары, сонымен  қатар осы қарасырылып 
отырған мәселе шеңберіндегі арнайы, жалпы экономикалық және құқықтық 
әдебиеттері қолданылды.  

Зерттеудің әдіснамалық базасы болып зерттелетін құбылыстар мен 
үрдістердің мәнді сипаттамасын анықтауға мүмкіндік беретін экономиканың 
мұнай-газ саласындағы жүйелі тәсілдердің қағидалары табылады. Бұдан басқа, 
зерттеу үрдісінде талдау, моделдеу, салыстыру сияқты жалпы ғылыми әдістер 
мен тәсілдер, сонымен қатар арнайы әдістер (құрылымдық талдау, 
сараптамалық бағалау, корреляциялық, регрессиялық талдау және т.б.) 
қолданылды. 

Зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы көрсетілген берешектің есебі, 
оның аудиті және талдауы бойынша жаңа ұсынымдарды енгізу болып 
табылатын мұнай-газ салалары ұйымдарында дебиторлық берешекті басқару 
мен жетілдіру бойынша кешенді ұсынымдарды қалыптастырумен анықталады. 
Атап айтқанда, дебиторлық берешек түрлерін кеңейтіп жіктеумен байланысты 
ұсынылған шаралар бухгалтерлік есептілікте неғұрлым анық көрсеткіштерді 



қалыптастыруға мүмкіндік береді.  Күмәнді дебиторлық берешек бойынша 
резерв есептеудің әзірленген әдістемелері, дебиторлық берешектің жағдайына 
талдау мен ішкі бақылау жүргізу дебиторлық берешек сияқты бухгалтерлік 
есептің осындай маңызды объектісін басқару бойынша бірқатар пәрменді 
шаралар  қолдануға мүмкіндік береді.  Тәжірибеде дебиторлық берешекті 
модельдеу әдіснамасын енгізу  ұйымдарда дебиторлық берешектің тиімді 
деңгейіне қол жеткізуге бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдау 
және оларды жүзеге асыруға ықпал етеді. 

Ұсынылған әзірлеулер қолданбалы сипатқа ие және  кез келген 
дебиторлық берешектің түріне талдау жүргізу кезінде, тікелей бухгалтерлік 
есепті жүзеге асыратын мамандармен, талдаушылармен, сарапшылармен, 
аудиторлармен, сондай-ақ тікелей ұйымдардың басшысымен кеңінен 
пайдаланылуы мүмкін. Зерттеудің ұсыныстары мен нәтижелерін Қазақстан 
Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруда қолданылуы мүмкін, 
сонымен қатар Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2050» 
стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында белгіленген міндеттерге сәйкес әзірлеуде пайдалануға 
болады. 

Диссертациядағы теориялық және тәжірибелік ұсыныстар келесі пәндерді 
оқыту кезінде қолданылуы мүмкін: «Бухгалтерлік есеп», «Қаржылық есеп-1», 
«Аудит», «Қаржылық есептілікті талдау». Әзірленген экономика-
математикалық және имитациялық моделдеулер халықаралық бизнес 
университетінің оқу үрдісінде «Қаржылық талдау» пәнін оқыту кезінде 
қолданылды (бұл енгізу туралы актімен расталады).  
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«ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА УЧЕТА, АУДИТА И 
АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ)» 
 
Актуальность темы  исследования. В условиях рыночной экономики 

для казахстанских организаций и индивидуальных предпринимателей 
характерна ситуация – проблема невозврата долгов со стороны контрагентов. 
Организация отгружает свою продукцию, товары, предназначенные для 
продажи, выполняет работы, оказывает услуги, но не может вовремя получить 
оплату. Таким образом, в организации возникает дебиторская задолженность, а 
возникновение дебиторской задолженности приводит к дефициту денежных 
средств, увеличивает потребность в оборотных активах для финансирования 
текущей деятельности организации, ухудшает финансовое положение 
предприятия.  

Если деньги от дебиторов не поступят вовремя, то организация не сможет 
своевременно рассчитаться с поставщиками, выполнить налоговые 
обязательства, работа компании серьезно затормозится. Задержка денежных 
поступлений от дебиторов вынуждает организации привлекать кредитные 
ресурсы,  а кредиторская задолженность ухудшает структуру баланса,  кроме 
того выплата вознаграждений по кредитам уменьшают прибыль организаций. 

Крупные компании ведут расчеты одновременно с сотнями дебиторов. 
Поэтому контролировать динамику расчетов с контрагентами и планировать ее 
совсем не просто. Однако это необходимо – ведь от точности прогнозов 
дебиторской задолженности зависит, будут ли у компании необходимые 
денежные средства, как для решения текущих задач, так и для осуществления 
важных стратегических планов. Информация, необходимая для управления 
данным активом готовиться в рамках бухгалтерского учета (как финансового, 
так и управленческого), поэтому выходная информация должна быть точной, в 
достаточной степени детализирована и пригодна для анализа и выводов, не 
требуя дополнительных затрат времени и труда.  

Вопросам учета, аудита и анализа дебиторской задолженности уделяется 
достаточно внимания. Но сам показатель дебиторской задолженности сложен и 
включает в себя много объектов и субъектов расчетно-платежных отношений. 
Существующие методики учета,  аудита и анализа дебиторской задолженности, 
на наш взгляд, не учитывают следующие проблемы:  

– для принятия управленческих решений в процессе деятельности 
хозяйствующего субъекта важное значение имеют актуальность и качество 
информации о состоянии расчетов с дебиторами, которые формируются на базе 
данных бухгалтерского учета. Однако при учете дебиторской задолженности не 



учитывает специфику данного актива, наличие различных признаков его 
классификации и большое количество методов оценки. Учетные регистры не 
предусматривают накопления информации о расчетах с дебиторами различного 
уровня детализации и порядка обобщения. Это обуславливает невозможность 
получения информации о дебиторской задолженности в необходимом объеме и 
виде, достаточном для проведения анализа расчетов с дебиторами в 
отдельности и задолженности в целом; 

– создание резерва по сомнительным долгам не является обязательным 
и предусмотрено только под дебиторскую задолженность за продукцию, 
товары, работы и услуги, остальные объекты дебиторской задолженности 
отражаются в балансе в оценке предусмотренной предприятием без 
соблюдения принципа осмотрительности. Методики создания резерва по 
сомнительным долгам, не закреплены нормативными документами, те 
методики, которые рекомендуются в экономической литературе, не 
учитывают платежеспособность контрагентов и необоснованно усредняют 
процент отчисления в резерв в зависимости от срока погашения.  

Отсюда следует,  что повышение эффективности управления дебиторской 
задолженностью исходя выше указанных обстоятельств, а также не 
разработанность  научно – методических  проблем учета, аудита и анализа 
дебиторской задолженности свидетельствуют об актуальности и практической 
значимости выбранной темы диссертационного исследования, что определило 
цель, задачи, структуру и основные направления работы. Отсутствие стандарта 
по учету дебиторской задолженности так же предопределило выбор темы 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
теоретическое всестороннее исследование дебиторской задолженности как 
экономической и учетной категории, разработка методических подходов и 
выработка практических рекомендаций по совершенствованию существующих 
методик учета, аудита и анализа дебиторской задолженности в современных 
условиях. 

Исходя из поставленной цели в диссертационной работе ставятся  
следующие задачи: 

– исследовать трактовки понятия дебиторской задолженности и 
предложить авторский подход, дополняющий и уточняющий определение 
данного понятия; 

– усовершенствовать классификацию дебиторской задолженности для 
целей бухгалтерского учета, аудита и анализа, а также рассмотреть критерии 
классификации дебиторской задолженности и систематизировать 
классификационные группы с целью эффективного управления дебиторской 
задолженности на нефтегазовых организациях с учетом специфики отрасли; 

– определить методы и виды оценки дебиторской задолженности для 
отражения данного актива в финансовой отчетности, а также  
предложить методику расчета резерва по сомнительным долгам, учитывающая 
уровень неплатежеспособности контрагентов; 



– разработать методику внутреннего контроля дебиторской 
задолженности, позволяющей подтвердить данные бухгалтерского учета и 
показатели финансовой отчетности; 

– построить экономико-математическую модель для оценки уровня 
дебиторской задолженности; 

– предложить имитационную модель управления дебиторской 
задолженностью с целю моделирования процесса управления для решения 
практических задач компании. 

Объектом исследования является организация  учета, аудита и анализа 
дебиторской задолженности в ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері».  

Предметом исследования выступают теоретические и практические 
аспекты учета, аудита и анализа дебиторской задолженности в условиях 
рыночной экономики.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 
диссертационного исследования являются законодательные и нормативные 
акты, регламентирующие расчетные отношения между субъектами, а также 
методические и инструктивные материалы по бухгалтерскому учету,  аудиту  и  
анализу дебиторской задолженности, труды  отечественных и зарубежных 
ученых. В ходе исследования использовались следующие методологические 
подходы и методы: 

– комплексный подход для разработки методики расчета резерва по 
сомнительным долгам и методики анализа состояния дебиторской 
задолженности;  

– методы теоретического обобщения и сравнения с целью раскрытия 
содержания и сущности дебиторской задолженности как экономической 
категории; 

– методы математического моделирования для разработки формы 
бухгалтерского учета расчетов с дебиторами с целью оптимизации, для анализа 
состояния дебиторской задолженности; 

– системный подход с целью разработки методического подхода к 
классификации дебиторской задолженности, основных направлений развития 
учета, аудита и анализа дебиторской задолженности. 

Наиболее важные научные результаты диссертационной работы 
заключаются в разработке комплекса рекомендаций и предложений, 
направленных на совершенствование существующей методологической базы 
бухгалтерского учета, аудита и анализа дебиторской задолженности в 
современных условиях. 

Научная новизна исследования  заключается в разработке комплекса 
теоретических и практических рекомендаций, направленных на 
совершенствование существующей методологической и методической базы 
бухгалтерского учета, аудита и анализа дебиторской задолженности, а также 
научное обоснование теоретических положений.  

Положения, выносимые на защиту подтверджаются следующими 
научными результатами, являющимися научной новизной: 



1. Предложен авторский подход, дополняющий и уточняющий 
определение понятия дебиторской задолженности; 

2. Представленная расширенная, углубленная  классификация дебиторской 
задолженности позволяет правильно оценить дебиторскую задолженность в 
финансовой отчетности, рассчитать резерв сомнительных долгов, выделить 
проблемных дебиторов, определить потери от списания безнадежной 
дебиторской задолженности, а также принять необходимые меры по разработке 
эффективной кредитной политики.  

3. Определены методы и виды оценки дебиторской задолженности для 
отражения данного актива в финансовой отчетности, а также  
предложена  методика расчета резерва по сомнительным долгам, учитывающая 
уровень неплатежеспособности контрагентов; 

4. Разработана методика внутреннего контроля монетарных и 
немонетарных операций по дебиторской задолженности. 

5. Предложена экономико-математическая модель для выявления и оценки 
результативного фактора и факторов зависимости дебиторской задолженности. 

6. Представлена имитационная модель, направленная на повышение 
эффективности управления дебиторской задолженностью и на определение 
потерь при несвоевременном взыскании дебиторской задолженности. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретической основой 
исследования явились труды и результаты научных исследований 
отечественных и зарубежных ученых в области учета, аудита, экономического 
анализа, статистики и моделирования в нефтегазовой отрасли, а также 
материалы научных и научно-практических конференций.  

Информационной базой диссертационного исследования являются 
постановления Правительства Республики Казахстан, нормативно-правовые 
акты, документы и инструктивные материалы, а также материалы научных 
конференций и периодической печати. 

В процессе исследования использованы данные финансовой, налоговой и 
статистической отчетности ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері». В ходе достижения 
поставленных целей были использованы квартальная, годовая отчетности и 
оперативной информации организации, а также в рамках данного 
рассматриваемого вопроса специальные общие экономические и правовые 
литературы. 

Методологической базой исследования послужили принципы системного 
подхода в нефтегазовой отрасли экономики, позволившие выявить 
существенные характеристики исследуемых явлений и процессов. Кроме того, 
в процессе исследования применялись такие общенаучные методы и приемы, 
как анализ, моделирования, сравнение, а также специальные методы 
(структурного анализа, экспертных оценок, корреляционного, регрессионного 
анализа и др.). 

Практическая значимость исследования  определяется формированием 
комплекса рекомендаций по совершенствованию и управлению дебиторской 
задолженностью в организациях нефтегазовой отрасли, заключающиеся во 
внедрении новых рекомендаций по учету указанной задолженности, ее анализу 



и аудиту. Предложенные меры, связанные в частности: расширенная 
классификация видов дебиторской задолженности позволят сформировать 
более достоверные показатели бухгалтерской отчетности. Разработанные 
методики исчисления резерва по сомнительной дебиторской задолженности, 
проведения внутреннего контроля и анализа состояния дебиторской 
задолженности позволят в комплексе применить ряд действенных мер по 
управлению таким важнейшим объектом бухгалтерского учета, как 
дебиторская задолженность. Внедрение методологии моделирования 
дебиторской задолженности на практике будет способствовать 
совершенствованию процесса принятия и реализации управленческих решений, 
направленных на достижение эффективного уровня дебиторской 
задолженности на предприятии. 

Предложенные разработки носят прикладной характер и могут широко 
использоваться при проведении анализа любого вида дебиторской 
задолженности, как непосредственно специалистами, осуществляющими 
бухгалтерский учет, аналитиками, экспертами, аудиторами, так и 
непосредственно руководством предприятий и организаций. Положения и 
выводы исследования могут быть использованы при реализации 
Государственной Программы индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 годы, а также при разработке концепций 
устойчивого развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан, в 
соответствии с задачами, обозначенными в Послании Президента РК 
Назарбаева Н.А. в своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-
2050»: Новый политический курс состоявшегося государства».  

Содержащиеся в диссертации теоретические и практические 
рекомендации  могут быть использованы при изучении следующих дисциплин: 
«Бухгалтерский учет», «Финансовый учет-1», «Аудит», «Анализ финансовой 
отчетности». Разработанные экономико-математическое и имитационное 
моделирование были использованы в учебном процессе университета 
международного бизнеса при преподавании дисциплины «Финансовый анализ» 
(что подтверждается актом о внедрении).  
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Relevance of the research topic. The problem of debts’ non-repayment on the 

part of contractors is typical for Kazakhstani companies and entrepreneurs in the 
conditions of market economy. The organization is shipping its products, goods for 
sale, performs works, renders services, but can not get paid on time. Thus, accounts 
receivable take place in the organization and the emergence of receivables leads to a 
cash deficit, increases the need for current assets to finance the ongoing activities of 
the organization, worsens the financial position of the company. 

If the money from the debtors does not arrive on time, the organization will not 
be able to pay in a timely manner with suppliers, to fulfill tax liabilities, the company 
performance seriously falters. Delayed payments from debtors force the organization 
to attract credit resources, and accounts payable impairs its balance sheet structure, 
besides the payment of interest on loans reduces profit of an organization. 

Large companies make calculations with hundreds of debtors simultaneously. 
Therefore, it is not easy to control and to plan the dynamics of payments to 
contractors. However, it is necessary to do it, inasmuch as from the accuracy of 
receivables forecasting depends on whether the company has the necessary funds for 
the solution of current problems, and to carry out important strategic plans. The 
information needed to control the given asset is prepared within the framework of 
accounting (both financial and managerial), so the output information must be 
accurate, sufficiently detailed and be suitable for the analysis and conclusions, 
without requiring additional time and labor. 

Enough attention is paid for questions of accounting, auditing and analysis of 
accounts receivable. But the receivables rate itself is complex and involves a lot of 
objects and subjects of settlement and payment relations. Existing methods of 
accounting, auditing and analysis of receivables, in our opinion, do not take into 
account the following issues: 

- relevance and quality of information on the status of accounts receivable, 
which are formed on the basis of accounting data are important for managerial 
decisions in the economic entity’s business activity. However, the specifics of the 
given asset, the availability of the various features of its classification and a large 
number of estimation methods are not considered during accounting of accounts 
receivable.  

Accounting records do not provide for the information accumulation about 
settlements with debtors of different specification levels and order summarize. This 



makes it impossible to obtain information about the receivables in required amount 
and type, sufficient for analysis calculations with debtors individually and debt as a 
whole;  

- creation of a reserve for doubtful accounts is not compulsory and provided 
only under the receivables for products, goods, works and services, the other items of 
receivables are recognized in the balance sheet in the assessment provided by the 
enterprise without complying with the prudence principle. Procedures for doubtful 
debts provision are not fixed by the regulations; those techniques that are 
recommended in the economic literature do not take into account the creditworthiness 
of counterparties and unreasonably average the percentage of contributions to the 
reserve, depending on the maturity. 

It follows, that the efficiency increase in accounts receivable management 
based on the above circumstances, as well as not developed scientific and methodical 
accounting issues, audit and analysis of accounts receivable show the relevance and 
practical significance of the chosen topic of the research, which determined the 
purpose, objectives, structure and main directions of the dissertation. The lack of 
standards for accounting receivables also determined the choice of research topic. 

The aim and objectives of the study. The aim of the thesis is a theoretical 
comprehensive study of the receivables as the economic and accounting categories, 
development of methodical approaches and practical recommendations to improve 
the existing methods of accounting, auditing and analysis of accounts receivable in 
the current environment.  

Based on the set target in the thesis, following tasks are put: 
- to examine the interpretation of the accounts receivable concept and offer the 

author's approach, complementing and clarifying of this concept definition; 
- to improve the classification of receivables for accounting purposes, audit and 

analysis, as well as to consider the criteria for the classification of receivables and 
systematization of classification groups for the purpose of efficient receivables 
management in the oil and gas companies, taking into account the specifics of the 
industry; 

- to determine the methods and forms of receivables assessment to reflect the 
given asset in financial statements, as well as 

- to offer a methodology for allowance calculating of doubtful accounts based 
on the level of counterparty insolvency; 

- to develop the method of accounts receivable internal control, which allows to 
confirm the accounting data and financial statements indicators; 

- to make the economic and mathematical models to assess the level of 
accounts receivable; 

- to offer a simulation model of accounts receivable management in order to 
control the modeling process for the practical problems solution in the company. 

The object of research is the organization of accounting, auditing and analysis 
of receivables in LLP "KazMunaiGas Onimderi". 

The subject of research is the theoretical and practical aspects of accounting, 
auditing and analysis of accounts receivable in the conditions of a market economy. 

 



Methodology and research methods. The methodological basis of the 
dissertation are the laws and regulations, governing the settlement relationships 
between agents, as well as educational materials and manuals on accounting, auditing 
and analysis of accounts receivable, the works of domestic and foreign scientists. 
Following methodological approaches and methods were used in the study: 

- an integrated approach to the development of a methodology for calculating 
the allowance for doubtful accounts, as well as methods of accounts receivable 
analysis; 

- methods of theoretical generalizations and comparisons to demonstrate the 
content and nature of the receivables as an economic category; 

- mathematical modeling techniques for the development of accounts 
receivable forms in order to optimize, for the analysis of accounts receivable; 

- systematic approach for the development of the methodical approach to the 
classification of receivables, the main directions of accounting, auditing and analysis 
of accounts receivable development. 

The most important scientific results of the dissertation are in the development 
of a recommendation and proposal series directed to improvement of the existing 
methodological basis of accounting, auditing and accounts receivable analysis in the 
current environment. 

Scientific novelty of the research is to develop a set of theoretical and 
practical recommendations directed to improvement of the existing methodological 
and methodical basis of accounting, auditing and receivables analysis, as well as the 
scientific substantiation of theoretical positions. 

The thesis for the defense is proved by the following scientific results that are 
of scientific novelty:   

1. The author’s approach, complementing and clarifying the definition of 
accounts receivable was offered; 

2. The given expanded, in-depth classification of receivables allows assessing 
properly the receivables in the financial statement, to calculate the provision for 
doubtful debts, to isolate debtors, to determine the losses from the write-off of bad 
debts, as well as to take the necessary steps on development of an effective credit 
policy. 

3. The methods and forms of receivables assessment to reflect the given asset 
in financial statements were determined, as well as the method of allowance 
calculating for doubtful accounts based on the level of counterparty insolvency was 
offered; 

4. The method of internal control of cash and non-cash transactions on the 
accounts receivable was developed. 

5. The economic and mathematical model for identifying and assessing of the 
impact factor and receivables depending factors was given. 

6. Simulation model, aimed at improving of receivables management 
efficiency and determination of losses at the end of receivables collection was 
presented.  

The theoretical significance of the research. The theoretical basis of the 
study were the works and research results of domestic and foreign scientists in the 



field of accounting, audit, economic analysis, statistics and modeling in the oil and 
gas industry, as well as materials of scientific and practical conferences. 

The information base of the research is the decision of the Government of the 
Republic of Kazakhstan, normative and legal regulations, guidance documents and 
materials as well as materials of scientific conferences and periodicals. 

Data from the financial, tax and statistical reporting of LLP "KazMunayGas 
Onimderi" were used in the study. In the course of these goals achieving the quarterly, 
annual reporting and operational information of the organization have been used, as 
well as special general economic and legal literature in the framework of the given 
issue. 

The methodological bases of the research were the principles of the system 
approach in the oil and gas industries, which allowed identifying the essential 
characteristics of the studied phenomena and processes. In addition, during the study 
such scientific methods and techniques as analysis, simulation, comparison, and 
special techniques (structural analysis, expert evaluations, correlation, regression 
analysis, and others) were used. 

The practical significance of the study is determined by the formation of a 
set of recommendations for the improvement and management of accounts receivable 
in the oil and gas industry companies, consisting in the introduction of new guidance 
on accounting for this debt, its analysis and audit. The proposed measures, in 
particular, advanced classification of receivables will allow generating more reliable 
indicators of the financial statements. The developed methodology for calculating the 
allowance for doubtful receivables, conducting of an internal control and analysis of 
accounts receivable allow applying in a complex series of effective measures on such 
an important subject of management accounting as receivables. Putting of receivables 
modeling methodology in the practice will help to improve the process of making and 
implementing management decisions aimed at achieving an effective level of 
receivables in the company. 

The proposed development are applied and can be widely used in the analysis 
of any type of receivables, as by experts directly engaged in accounting and analysts, 
experts, auditors, as well as directly by the leadership of enterprises and 
organizations. Terms and conclusions of the study can be used in the implementation 
of the State Program of industrial-innovative development of Kazakhstan for 2015-
2019 years, as well as the development concept of sustainable development of the oil 
and gas industry of the Republic of Kazakhstan, in accordance with the objectives 
outlined in the President Address of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev in 
his address to the people of Kazakhstan "Strategy "Kazakhstan-2050": The new 
political course of established state". 

The theoretical and practical recommendations contained in the dissertation 
can be used in the study of the following disciplines: "Accounting", "Financial 
Accounting-1", "Audit", "Analysis of the financial statements". The developed 
economic-mathematical and simulation modeling were used in the educational 
process of the University of International Business at discipline teaching "Financial 
Analysis" (which is confirmed by an act of the introduction). 
 


