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ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

АСПЕКТИ 

 
У статті розглядаються підходи до створення інтегрованої системи обліку і управління дебіторською 

заборгованістю. Вона включає превентивні, поточні та заключні заходи. Превентивні заходи полягають 

у виборі способу співпраці з окремими дебіторами для формуванн, так званого портфеля дебіторської 

заборгованості. Поточні заходи полягають в організації системи оперативного обліку виникнення та 

погашення дебіторської заборгованості в розрізі окремих покупців та замовників із автоматизованим 

обліком кількості днів з дня виникнення заборгованості, залишку днів до її терміну погашення та 

кількості днів прострочення заборгованості. Заключні заходи мають вживатися в період погашення, 

вони включають нагадування покупцям про необхідність сплати, нарахування штрафних санкцій за 

невчасну оплату, аналіз втрат пов’язаних з уповільненням оборотності коштів при невчасному 

погашенні дебіторської заборгованості, коригування розрахунків по нарахуванню резерву сумнівних 

боргів. 
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Постановка проблеми.
©
 В сучасних умовах 

розвитку економіки неабиякий вплив на її 

функціонування здійснюють останні політичні 

події в країні та прийняті на їх основі рішення, 

що безпосередньо стосуються сфер розвитку 

економіки та її подальшої долі.  Серед найбільш 

несприятливих чинників для стабільного і 

прогресивного економічного розвитку на 

сучасному етапі являються інфляційні процеси, а 

також нестабільна суспільна ситуація в країні. У 

результаті цього спостерігається ускладнення і 

погіршення відносин між суб’єктами 

господарювання.  

Найбільш гострими питаннями обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками 

залишаються: невизначеність обліку 

простроченої та безнадійної заборгованості; 

збільшення обсягу неплатежів; аналіз 

взаєморозрахунків з покупцями і замовниками 

підприємств; автоматизація бухгалтерського 

обліку та багато інших. Розв’язання цих проблем 

потребує комплексного підходу, інтеграції 

облікової та управлінської системи. Така 

інтеграція досягнута і ефективно працює в 

рамках управлінського обліку переважно щодо 

управління витратами, але не охоплює усіх 

об’єктів обліку. Організація обліку дебіторської 

заборгованості переважно враховує вимоги 

чинних стандартів і є прерогативою фінансового 
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обліку. Негативним наслідком такого підходу є, 

в першу чергу, брак інформації та неможливість 

організації ефективних заходів щодо управління 

дебіторською заборгованістю на етапах її 

планування, виникнення і погашення. 

Саме тому питання ведення обліку 

розрахунків з контрагентами в сучасних умовах 

господарювання, а також його правильна 

організація має вагоме значення для 

нормального функціонування підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання обліку дебіторської заборгованості та 

методи її управління розглядалися багатьма 

вітчизняними науковцями у сфері 

бухгалтерського обліку, зокрема їх досліджували 

Бутинець Ф.Ф., Даньків Й.Я., Пушкар М.С., 

Камінська Н.П., Білик  М.Д., Герман Я.Ю., 

Чебанова Н.В., Потриваєва Н. В., 

Гончаренко Т.В. та інші.  

Проте ряд питань досі залишаються 

недостатньо вивченими. Це стосується деяких 

питань організації обліку дебіторської 

заборгованості, які дозволили б пришвидшити її 

погашення, що прямо впливає на величину 

оборотного капіталу підприємства, а також 

дозволяє раціонально використовувати кошти і 

при цьому не допускати виникненню 

безнадійних боргів. 

Формулювання цілей статті. Метою 

написання статті є дослідження проблемних 

аспектів організації обліку дебіторської 

заборгованості, її інтеграції в систему 

управління. Для цього розглядається три стадії 

дебіторської заборгованості: її планування, 

виникнення та погашення; яким відповідають 

три групи заходів по організації обліку та 

управління дебіторською заборгованістю: 

превентивні, поточні та заключні. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. 

Сучасний стан економіки України 

характеризується необґрунтованими 

політичними подіями, некерованими 

інфляційними процесами, нестабільністю 

суспільних зв’язків та іншими несприятливими 

для розвитку економіки чинниками. Результатом 

такого впливу є зниження ділової активності 

підприємств, зниження їхньої 

платоспроможність, яка зазвичай передує 

кризовому стану господарюючих суб’єктів. 

Здебільшого низька платоспроможність 

підприємств характеризується такими ознаками 

як несвоєчасність погашення дебіторської 

заборгованості або її повернення не в повному 

обсязі, а це, в свою чергу, призводить до 

виникнення таких негативних для підприємства 

явищ як сумнівна та безнадійна дебіторська 

заборгованість. Для того, щоб уникнути 

зазначених проблем, необхідно створити таку 

систему інформаційного забезпечення, яка 

розглядала б бухгалтерський облік як основну, 

належним чином організовану систему.  

Здійснюючи фінансово-господарську 

діяльність, підприємство проводить різного роду 

розрахунки. Здебільшого це розрахунки зі своїми 

контрагентами, бюджетом, податковими 

органами, органами соціального страхування 

та ін. Досліджуючи проблеми бухгалтерського 

обліку з покупцями і замовниками, у першу 

чергу необхідно зосередити увагу на наближенні 

та відповідності П(С)БО і МСФЗ, підвищення та 

удосконалення рівня комп’ютеризації 

бухгалтерського обліку. В той же час 

проблемними залишаються питання щодо 

особливостей обліку розрахунків з покупцями і 

замовниками, що виникають в практиці 

функціонуючих підприємств. 

Першочергово поняття «дебітор» (від 

латинського debitum- борг; зобов'язання) 

ототожнювалося не лише з особою, а й  з 

товаром, грошима, рахунком [4].   

Сучасне  трактування  поняття  «дебіторська  

заборгованість»  з’явилося ще  у  VIII  ст.  н.  є.  

Одними із найперших, хто зробив  важливий  і  

суттєвий  внесок у розвиток і дослідження 

дебіторської заборгованості, були  Е.Дегранжа  і 

Дж.Дзаппи [1, с.25].  Вони  почали  розглядати  

дебіторську  заборгованість  як  один  із 

показників, що характеризує фінансовий стан 

підприємства і чинить на нього суттєвий вплив.  

Проте С.І.Корецький (1926р.) має свій підхід 

щодо визначення цього терміну і він дещо 

відрізняється від поперднього:  взаємовідносини  

двох  осіб,  що  укладають  угоду,  можна  подати 

латинськими  термінами;  «дебет»  (винен)  і  

«кредит»  (вірить  комусь).  Так,  у разі, коли 

особа, яка позичає комусь кошти, вірить - це 

кредит, і тоді вона іменується кредитором, особа 

ж , яка одержує позику, стає винною - це дебет, і 

тоді вона іменується дебітором» [1, с.25].  

Проте сучасні науковці-економісти дещо не 

сходяться у своїх поглядах, і дещо по-різному 

визначають і трактують сутність дебіторської 

заборгованості. Деякі з них схиляються до точки 

зору західних вчених економістів, які в свою 

чергу стверджують, що вона являє собою 

зобов’язання перед підприємством покупців 

тільки за отримані товари, роботи, послуги. Інші 

категорично не погоджуються з цим 

твердженням і мають свої погляди щодо 

розгляду і сутності дебіторської заборгованості. 

Вони розглядають дебіторську заборгованість як 

борги фізичних та юридичних осіб перед 

підприємством за отримані товари, роботи та 

надані їм послуги.  

Таким чином, єдиного порядку щодо 

визнання дебіторської заборгованості в 

економічній літературі знайти неможливо, проте 

Ф.Ф. Бутинець [2, с. 756] рекомендує визнавати 

дебіторську заборгованість активом одночасно з 

визнанням доходу від реалізації і оцінювати таку 

заборгованість за первісною вартістю. 

Згідно П(С)БО 10 під дебіторською 

заборгованістю розуміють “суму заборгованості 

дебіторів підприємства на певну дату” [6].  

Оцінка дебіторської заборгованості на дату 

балансу здійснюється згідно П(С)БО 10 

“Дебіторська заборгованість”. Цим положенням 

передбачено, що поточна дебіторська 

заборгованість відображається в балансі за 

чистою реалізаційною вартістю, тобто за 

вирахуванням резерву сумнівних боргів, а 

довгострокова дебіторська заборгованість, на яку 

нараховуються відсотки, - за її теперішньою 

вартістю (в основному це стосується операцій з 

передачі необоротних активів у фінансову 

оренду).  

На схемі (рис.1) здійснено аналіз методів 

розрахунку суми резерву сумнівних боргів та 

охарактеризовано кожний метод з огляду його 

впливу на балансові показники. 

На практиці підприємствами застосовуються 

різні підходи до оцінки дебіторської 

заборгованості. Так, згідно з П(с)БО 10 поточна 

дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги визнається активом та оцінюється за 

первісною вартістю в момент її визнання, а до 

підсумку балансу включається за чистою 

реалізаційною вартістю. Згідно МСБО 39 метод 

оцінки поточної дебіторської заборгованості 

залежить від варіанту подання знижок.   
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Рис 1. Методи розрахунку резерву сумнівних боргів, передбачені П(С)БО 10 “Дебіторська 

заборгованість”, та їх характеристика* 

* Розроблено авторами 

  

Методи визначення резерву сумнівних боргів 

На основі платоспроможності окремих 

дебіторів та класифікації дебіторської 

заборгованості 

 

На основі питомої ваги безнадійних 

боргів в чистому доході від реалізації 

товарів, робіт, послуг 

На основі платоспроможності окремих дебіторів 
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При надходженні на підприємство інформації про безнадійність 
боргу окремого дебітора (порушення справи про банкрутство 

чи ін.) резерв створюється в розмірі такої дебіторської 
заборгованості 

Цей метод є самим достовірним, оскільки, на 

відміну від інших, передбачає нарахування 

резерву по боргах, які є дійсно безнадійними на 

даний момент. 
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Відбувається групування дебі-
торської заборгованості за строками 
непогашення. Коефіцієнт сумнівності 
(Кс) відповідної групи визначається 
по формулі: Кс=(∑Бзн:Дзн):і, де Бзн – 
фактично списана безнадійна дебі-
торська заборгованість відповідної 
групи за н-ний місяць обраного для 
дослідження періоду; Дзн – дебі-
торська заборгованість відповідної 
групи на початок н-ного місяця обра-
ного для дослідження періоду; і – 
кількість місяців в обраному для 
дослідження періоді. Величина 
резерву сумнівних боргів (РСБ) 
визначається як сума добутків 
дебіторської заборгованості від-
повідної групи на кінець звітного 
періоду та відповідного Кс. 

Відбувається групування дебі-
торської заборгованості за 
строками непогашення. Кс 
відповідної групи визнача-ється 
по формулі: Кс=(∑Бзн: ∑Дзн), де 
Бзн - безнадійна дебіторська 
заборгованість відповідної 
групи в складі забор-гованості 
на дату балансу в обраному для 
дослідження періоді; Дзн - 
дебіторська заборгованість 
відповідної групи на дату 
балансу в обраному для 
дослідження періоді. Величина 
РСБ визначається, як сума 
добутків дебіторської забор-
гованості відповідної групи на 
кінець звітного періоду та 
відповідного Кс. 

  

Кс визначається 
діленням суми дебі-
торської за боргова-
ності, визнаної без-
надійною під час об-
раного періоду дос-
лідження, на чистий 
дохід від реалізації 
продукції на умовах 
наступної оплати за 
цей період. Сума 
відрахування на 
створення РСБ виз-
начається множен-
ням чистого доходу 
від реалізації на 
умовах наступної 
оплати за звітний 
період на Кс. 

Обидві інтерпретації даного методу пе-

редбачають, що тенденція до виникнен-

ня безнадійних боргів збережеться в май-

бутньому. Відмінність між ними полягає 

в тому, що перша інтерпретація передба-

чає: 1. Більш детальний аналіз; 2. Аналі-

зується фактично списана заборгованість, 

коли в другому прикладі мова йде про 

заборгованість, що визнано безнадійною, 

яка ще не обов’язково списана з балансу. 

Даний метод є достатньо прос-

тим в розрахунках. Він перед-

бачає ув’язку між розміром ре-

зерву сумнівних боргів та дохо-

дів від реалізації. Така ув’язка є 

виправданою, якщо вважати, що 

збільшення чи зменшення 

обсягу реалізації відповідно 

призведе до збільшення чи 
зменшення безнадійних боргів. 
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На сьогоднішній день невчасне погашення 

дебіторської заборгованості є одним з найбільш 

гострих і болючих питань в економіці України. 

Наявність таких обставин призводить до 

гальмування розвитку ринкової системи, а також 

являється значною проблемою, особливо на 

сучасному етапі розвитку,  для національної 

економіки в цілому. 

Причиною цих тенденцій є гостра нестача 

фінансових ресурсів, пов’язана передусім з 

інфляційними процесами. Крім цього, є ще ряд 

негативних чинників, під дією яких відбувається 

зниження ділової активності підприємства, а 

також спостерігається зниження його 

платоспроможності, яке, як наслідок, провокує 

кризовий стан суб’єктів господарювання.  

Криза неплатежів проявляється у вигляді 

ланцюгової реакції, коли невчасно погашена 

дебіторська заборгованість погіршує 

платоспроможність підприємства, і воно не може 

розрахуватися із своїми кредиторами. Суб’єкти, 

яким боргує таке підприємство, так само 

опиняються в скрутному фінансовому становищі 

і в свою чергу невчасно оплачують свої борги. В 

нас це явище набуває загальнонаціонального 

масштабу і потребує розробки комплексу 

ефективних антикризових заходів. 

Одним з ефективних інструментів управління 

дебіторською заборгованістю є належно 

організована система бухгалтерського обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками. 

Істотним недоліком сучасної системи організації 

обліку дебіторської заборгованості є її 

відірваність від потреб системи управління.  

Інтеграція цих двох систем дозволить вжити ряд 

заходів уже на етапі планування дебіторської 

заборгованості. Заходи по організації обліку та 

управління дебіторською заборгованістю можна 

поділити на превентивні, поточні та заключні. 

Превентивні заходи здійснюються на етапі 

планування дебіторської заборгованості, вони 

полягають у виборі способу співпраці з 

окремими дебіторами для формування, так 

званого портфеля дебіторської заборгованості. 

Під цим поняттям розуміється перелік дебіторів з 

визначенням критично допустимої величини їх 

заборгованості підприємству. Таким чином 

планується загальна сума дебіторської 

заборгованості, яка не порушуватиме 

платоспроможності підприємства та інших 

фінансових показників. На цьому етапі 

визначається резерв сумнівних боргів. 

Поточні заходи полягають в організації 

системи оперативного обліку виникнення та 

погашення дебіторської заборгованості в розрізі 

окремих покупців та замовників із 

автоматизованим обліком кількості днів з дня 

виникнення заборгованості, залишку днів до її 

терміну погашення та кількості днів 

прострочення заборгованості. 

Заключні заходи мають вживатися в період 

погашення (або невчасного погашення), вони 

включають нагадування покупцям про 

необхідність сплати, нарахування штрафних 

санкцій за невчасну оплату, аналіз втрат, 

пов’язаних з уповільненням оборотності коштів 

при невчасному погашенні дебіторської 

заборгованості, коригування розрахунків по 

нарахуванню резерву сумнівних боргів. 

В сучасних умовах господарювання важливим 

і ще до кінця невирішеним  залишається питання 

автоматизації бухгалтерського обліку. Її 

впровадження дозволить значно полегшити та 

прискорити роботу бухгалтерії, особливо при 

застосуванні обміну інформацією між робочими 

місцями працівників з використанням 

відповідного програмного забезпечення та 

комп’ютерних мереж. В результаті застосування 

такого підходу відбудеться прискорення ведення 

обліку дебіторської заборгованості та 

розрахунків з покупцями і замовниками, що 

дозволить запобігти неплатоспроможності та 

фінансовій кризі підприємства в майбутніх 

періодах.  

Підприємству, як субʼєкту господарювання, 

необхідно важливу увагу звернути на роботу з 

договорами. Вона повинна бути організована на 

належному рівні. Насамперед під час розробки 

договорів слід розробити і продумати гнучкі 

умови оплати між контрагентами. Наприклад, 

можна надавати покупцям знижки при 

здійсненні ними дострокової оплаті, що в 

перспективі призведе до зростання продажів та 

прискорення оборотності капіталу підприємства.  

Не менш важливим елементом під час 

здійснення підприємницької діяльності є 

належне  управління підприємством, а також 

забезпечення достатнього контролю. Це в першу 

чергу стосується своєчасного висування 

претензій покупцям і замовникам з приводу 

оплати товарів, робіт, послуг, а також 

постійного, прискіпливого контролю за 

простроченою заборгованістю, щоб в разі 

виникнення необхідності, вчасно у визначені 

законом строки звернутися до суду за захистом 

свої прав та законних інтересів.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Хронічні затримки взаємних 

розрахунків мають серйозні негативні наслідки у 

масштабах країни, вони розвиваються у кризу 

неплатежів. Вона проявляється у вигляді 

ланцюгової реакції, коли невчасно погашена 

дебіторська заборгованість погіршує 

платоспроможність підприємства, і воно не може 

розрахуватися із своїми кредиторами. Суб’єкти, 

яким боргує таке підприємство, так само 
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опиняються в скрутному фінансовому становищі 

і в свою чергу невчасно оплачують свої борги. 

Ключем до подолання такої ситуації є 

підвищення платоспроможності окремих 

підприємств.  Шляхом до цього може стати 

ефективна інтегрована система обліку та 

управління дебіторською заборгованістю. 

Превентивні, поточні та  заключні заходи 

повинні спрямовуватися не тільки на своєчасне 

погашення дебіторської заборгованості, але і на 

недопущення виникнення сумнівної 

заборгованості. Це досягається шляхом 

організації превентивних заходів по вивченню 

платоспроможності дебіторів, обумовлення в 

контракті індивідуальних умов оплати (для 

надійних дебіторів вони можуть бути більш 

ліберальними, для ненадійних - жорсткими), 

використання прогресивних методів розрахунку 

відрахувань до резерву сумнівних боргів на 

підставі вивчення портфеля дебіторської 

заборгованості. 

Описані заходи сприятимуть суттєвому 

підвищенню ефективності організації обліку 

розрахунків з покупцями та замовниками, 

оптимізації рівня дебіторської заборгованості, 

зміцненню фінансового стану підприємств та їх 

платоспроможності у сучасних умовах 

господарювання. Подальших досліджень 

потребує розробка елементів облікової політики, 

які дозволять реалізувати зазначені заходи. 
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