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Анотація. В роботі розглядаються основні недоліки системи обліку та 

аналізу дебіторської заборгованості. 
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Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості 

підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це 

пояснюється невиконанням фінансових зобов'язань контрагентів, порушенням 

нормального циклічного процесу, пов'язаного з перетворенням такого активу в 

грошові кошти і, як наслідок, погіршенням платоспроможності. 

Дослідженням даного питання займалося багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Серед них Бутинець Ф.Ф., Попович П.Я., Мошенський С.З., 

Олійник О.В., Савицька Г.В., Чумаченко М. Г., Єдинак Т.С., Хендріксен Е. Є., 

Ван Бред М. Ф.  та багато інших. 



Для здійснення аналізу дебіторської заборгованості та прийняття 

управлінських рішень важливе значення має повнота і об'єктивність інформації. 

Вирішення багатьох проблемних питань дозволить значно вдосконалити 

організацію та методику обліку розрахунків з дебіторами. 

Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу 

дебіторської заборгованості можна визначити такі: 

а) для прийняття зацікавленими особами ефективних рішень вагоме 

значення мають актуальність і якість інформації про стан розрахунків з 

дебіторами, що формується на базі даних бухгалтерського обліку. Однак форма 

бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, яку рекомендували 

нормативно, не враховує специфіки даного активу, що зумовлює наявність 

різних ознак його класифікації і велику кількість методів оцінювання. Так, 

рекомендована нормативами форма бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості журнал-ордер №3 не враховує специфіки даного активу - 

наявності різних ознак його класифікації і велику кількість методів оцінювання, 

а рекомендовані облікові регістри не передбачають накопичення інформації про 

розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення. Саме через це 

неможливим є отримання якісної і неупередженої інформації щодо дебіторської 

заборгованості для проведення аналізу розрахунків з кожним окремим 

дебітором. Це зумовлює неможливість отримання інформації про дебіторську 

заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу 

розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості загалом з метою 

прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів 

господарювання, складання рекомендацій щодо її попередження; 

б) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової 

дебіторської заборгованості, оцінки поточної дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи та послуги. 

в) застосовування у наших умовах традиційної за кордоном методики 

аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність 

необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо розрахунків з 



дебіторами. Крім цього, загальна криза неплатежів, характерна для сучасної 

української економіки, змушує сумніватися в об'єктивності, своєчасності і 

корисності отриманих результатів аналізу.  

Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку специфічних 

засобів аналізу дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання 

інформації комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо 

глибини кризи неплатежів аналізованого суб'єкту. 

З метою мінімізації відхилень розрахункової вартості боргу від її 

реальної величини можна запропонувати комплексний підхід до оцінювання 

дебіторської заборгованості, що базується на коригуванні первісної вартості 

дебіторської заборгованості відповідно до коефіцієнта часу. Коефіцієнт часу 

дає змогу оцінити заборгованість господарюючого суб'єкта у даний час з 

урахуванням зростання вартості в часі та зміни загальної купівельної 

спроможності грошових коштів. Використання в бухгалтерському обліку 

комплексного оцінювання дебіторської заборгованості забезпечує врахування 

впливу на зміну вартості водночас минулих і умовно можливих минулих 

тимчасових процесів, що створює можливість для прогнозування напрямків і 

обсягів поточних та майбутніх грошових потоків підприємства [1]. 

Потребують розробки також моделі співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який дозволив би 

швидко та якісно виявляти негативні явища, що впливають на кількісні та 

якісні зміни цих заборгованостей. Бажаним є співвідношення, коли 

кредиторська заборгованість переважає дебіторську на 10-20%. Однак, як 

показують дослідження, на деяких підприємствах кредиторська заборгованість 

переважає зобов'язання дебіторів у 10 і більше разів [2]. 

При проведенні такого аналізу потрібно враховувати специфіку 

підприємств і організацій, сезонність їх роботи, зв'язки з покупцями та 

постачальниками тощо. Варто також зважати на принцип «Вимагай оплати 

якомога швидше та оплачуй якомога пізніше», який дозволяє довший період 

володіти певними активами й отримувати від них вигоду. Крім цього наявність 



великих обсягів дебіторської заборгованості, як вірно говорить Ф. Ф. Бутинець, 

спричиняє низьку платоспроможність підприємства [3]. 

Отже, вирішення цих проблемних питань щодо обліку дебіторської 

заборгованості допоможе здійснювати правильний її аналіз. В свою чергу, 

правильний аналіз дебіторської заборгованості допоможе мінімізувати 

розмір  простроченої заборгованості та строків інкасації боргу. 

Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють 

планування, організація та контроль роботи з дебіторами. Отже, правильно 

організований облік та проведений аналіз дебіторської заборгованості повинен 

зменшити її розмір. А для цього потрібно: 

визначати ступінь ризику несплати рахунків покупцями; 

збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат від несплати одним 

або декількома покупцями; 

контролювати співвідношення дебіторської заборгованості і 

кредиторської заборгованості; 

вести оперативний контроль за надходженням готівки; 

своєчасно визначати сумнівну заборгованість; 

вести претензійну роботу співпрацюючи з юридичною службою; 

своєчасно надавати платіжні документи; 

припиняти дію договорів з покупцями, що порушують платіжну 

дисципліну тощо. 

Отже, створення ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості 

дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників 

ліквідності внаслідок отримання об'єктивної та своєчасної інформації для 

прийняття оптимальних управлінських рішень. 
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