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УДК 657.432 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Яременко Л.М. 
Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні аспекти обліку дебіторської заборгованості. 
Мета дослідження полягає в узагальненні підходів науковців до відображення в бухгалтерському обліку дебіторської 

заборгованості. 
Методологія проведення роботи. Робота виконана за результатами дослідження сучасних вітчизняних і 

зарубіжних поглядів на особливості обліку дебіторської заборгованості. 
Результати роботи. Описано особливості обліку дебіторської заборгованості на вітчизняних підприємствах. 

Охарактеризовано нормативно-правові документи, які регулюють облік дебіторської заборгованості в Україні.  
Галузь застосування результатів. Для забезпечення ефективної організації та проведення обліково-аналітичних 

процедур щодо дебіторської заборгованості вважаємо за необхідне внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» щодо усунення розбіжностей трактування сутності 
дебіторської заборгованості; уточнення класифікації дебіторської заборгованості; вдосконалити політику управління 
дебіторською заборгованістю на підприємстві. 

Висновки. Одним із найбільш складних питань вітчизняних підприємств є дебіторська заборгованість та проблеми 
неплатежів, пов'язаних з її існуванням. Більшість підприємств практично не мають можливості нормально 
функціонувати у зв'язку з наявністю дебіторської заборгованості, адже це відволікає кошти з обороту. У таких умовах 
особливо зростає роль правильної організації бухгалтерського обліку, а також ефективного управління дебіторською 
заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження виникнення безнадійних боргів. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітори, облік дебіторської заборгованості, фізичні особи, оцінка 
дебіторської заборгованості. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Яременко Л.М. 
Предметом исследования выступают теоретические, методические и практические аспекты учета 

дебиторской задолженности. 
Цель исследования заключается в обобщении подходов ученых к отражению в бухгалтерском учете дебиторской 

задолженности. 
Методология проведения работы. Работа выполнена по результатам исследования современных 

отечественных и зарубежных взглядов на особенности учета дебиторской задолженности. 
Результаты работы. Описаны особенности учета дебиторской задолженности на отечественных предприятиях. 

Охарактеризованы нормативно-правовые документы, регулирующие учет дебиторской задолженности в Украине. 
Область применения результатов. Для обеспечения эффективной организации и проведения учетно-

аналитических процедур дебиторской задолженности считаем необходимым внести изменения в П(С)БУ 10 
«Дебиторская задолженность» и П(С)БУ 13 «Финансовые инструменты» по устранению разногласий трактовки 
сущности дебиторской задолженности; уточнение классификации дебиторской задолженности; усовершенствовать 
политику управления дебиторской задолженностью на предприятии. 

Выводы. Одним из самых сложных вопросов отечественных предприятий является дебиторская задолженность и 
проблемы неплатежей, связанных с ее существованием. Большинство предприятий практически не имеют 
возможности нормально функционировать в связи с наличием дебиторской задолженности, ведь это отвлекает 
средства из оборота. В таких условиях особенно возрастает роль правильной организации бухгалтерского учета, а 
также эффективного управления дебиторской задолженностью, своевременного ее возврата и предупреждения 
возникновения безнадежных долгов. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, дебиторы, учет дебиторской задолженности, физические лица, 
оценка дебиторской задолженности. 
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FEATURES OF ACCOUNTING OF RECEIVABLES IN DOMESTIC ENTERPRISES 

Iaremenko L.M. 
Subject of research are theoretical, methodological and practical aspects of account receivables. 
Aim of research purpose of the study is a synthesis of scientific approaches to reflect the accounting receivables. 
Work methodology: This work on the study of contemporary domestic and foreign views on the features of the account receivables. 
Work results: The features of accounting receivables in domestic enterprises. Characterized normative documents regulating 

accounting receivables in Ukraine. 
Branch of result application: To ensure the efficient organization and conduct of accounting and analytical procedures for 

receivables consider it necessary to make changes to P (S)AN 10 «Receivables» and P(S)AN 13 «Financial Instruments» to 
eliminate discrepancies interpretation of the essence of receivables; clarify the classification of receivables; improve policy 
management of accounts receivable in the company. 

Conclusions:One of the most difficult issues of domestic enterprises are receivables and payment problems related to its 
existence. Most companies have virtually no opportunities to function normally due to the presence of receivables, because it 
diverts money from circulation. In such circumstances, particularly the role of proper accounting and effective management of 
accounts receivable, prompt its return, and prevention of bad debt. 

Key words: trade receivables, receivables, account receivables, individuals, assessment of receivables. 

Актуальність теми. У процесі фінансово-господарської діяльності кожне підприємство вступає в певні економічні 
взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, державними органами, 
фізичними особами та ін.). У результаті цього відбуваються господарські операції, суттєвою складовою яких, з погляду 
фінансової стабільності підприємства, є дебіторська заборгованість, значна частка якої суттєво погіршує фінансовий стан 
підприємства, відволікає грошові кошти з господарського обороту, що призводить до зниження темпів виробництва і 
результативних показників діяльності підприємства, тобто супроводжується непрямими втратами його доходів. При цьому 
необхідно враховувати, що дебіторська заборгованість певним чином вигідна підприємству, адже: зростає його товарообіг, а 
отже і маса валового доходу та прибутку; швидше реалізуються запаси, що дає змогу скоротити частку змінних витрат на них; 
іноді є можливість зробити заборгованість доходним активом, тобто брати відсотки за надання товарного кредиту. 

Ступінь дослідження даної проблеми вченими. Особливості обліку дебіторської заборгованості досліджено в працях 
багатьох економістів. Значний внесок у вирішення цих проблем зробили вітчизняні дослідники: І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, 
А.Д. Бутко, С.Ф. Голов, Л.В. Городянська, Р.О. Костирко, В.М. Костюченко, Г.О. Кравченко, С.А. Кузнєцова, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, 
Г.В. Митрофанов, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Ю.І. Осадчий, Г.В. Савицька, В.В. Сопко, А.П. Шаповалова, В.О. Шевчук, О.А. Шевчук та 
ін. З іноземних вчених необхідно відзначити А. Апчерча, Дон Р. Хенсена, Д. Нортона, Р. Каплана, Я.В. Соколова тощо.  

Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство, організація, юридична особа продають іншим підприємствам або 
фізичним особам товари (роботи, послуги). Відповідно, останні за придбані товари (роботи, послуги) мають надати продавцеві 
компенсацію – коштами чи іншими активами. Якщо продаж і отримання компенсації відбуваються одночасно, в обліку підприємства-
продавця не відображається заборгованість покупців. Наприклад, це характерно для підприємств роздрібної торгівлі, коли покупці 
придбавають товари за готівку – вносять у касу готівку і за фактом оплати одразу отримують товар. У такому разі дебіторська 
заборгованість не виникає, а тому і проблем у її обліку немає, адже немає що обліковувати. Якщо ж товари (роботи, послуги) спершу 
надають, а оплачувати їх планується пізніше, в бухгалтерському обліку підприємства-продавця слід відобразити заборгованість 
покупців. Така заборгованість називається дебіторською, а покупці, які заборгували, – дебіторами [2].  

Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами. 
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України № 237 від 8.10.1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку та розкриття у 
фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності 
(крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість [3]. 

Водночас при формуванні інформації щодо окремих видів дебіторської заборгованості слід також враховувати такі норми: 
- щодо заборгованості за орендними операціями – П(с)БО 14; 
- щодо заборгованості з поточного податку на прибуток – П(с)БО 17; 
- щодо заборгованості за будівельними контрактами – П(с)БО 18; 
- щодо заборгованості в іноземній валюті – П(с)БО 21; 
- щодо заборгованості пов’язаних осіб – П(с)БО 23. 
Згідно п.5 П(с)БО 10, дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством 

майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума. Це означає, що якщо підприємство надасть своєму 
контрагенту товари (роботи, послуги) без отримання компенсації (безоплатно), дебіторська заборгованість не визнається, адже 
надходження економічних вигід не очікується [3]. 

Також П(с)БО 10 визначає методи оцінки дебіторської заборгованості на етапах зарахування її на баланс підприємства 
при відображенні у фінансовій звітності на дату балансу і при списанні з балансу як безнадійної. Спочатку дебіторська 
заборгованість приймається на баланс за історичною (фактичною) собівартістю. Вона є вартістю придбаних дебітором активів 
(товарів, нематеріальних активів, виконаних робіт, наданих послуг, коштів, нарахованих до одержання відсотків тощо). 

Відповідно до П(с)БО 10 дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, товари, послуги зараховується на баланс 
(визнається в обліку) одночасно з визнанням доходу. Таким чином, для визнання поточної дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб виконувалися такі критерії визнання доходу: 

- покупцеві передано ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); 
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); 
- суму доходу (виручку) можна достовірно визначити; 
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані 

з цією операцією, можна достовірно визначити [3]. 
Момент передачі ризиків і вигід, пов’язаних з правом власності на продукцію, товари, роботи, послуги, визначається 

на основі вивчення угоди поставки продукції (товару, послуг), укладеної між підприємством і покупцем, та обставин операції. 
Класифікація дебіторської заборгованості підприємства є дієвим методом дослідження цього складного економічного та 

правового явища, що дозволяє з’язувати причини виникнення та існування дебіторської заборгованості, її склад та якість із 
метою прийняття правильного рішення щодо процедури управління дебіторською заборгованістю. Головне призначення 
класифікації дебіторської заборгованості – систематизація інформації щодо стану дебіторської заборгованості та надання 
допомоги у прийнятті оптимального рішення щодо управління дебіторською заборгованістю. 
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Одночасно з визнанням дебіторської заборгованості відбувається її класифікація за певними критеріями: 
- строком погашення та зв’язком з нормальним операційним циклом; 
- об’єктами, щодо яких виникла дебіторська заборгованість; 
- своєчасністю погашення. 
За строком погашення дебіторська заборгованість може бути довгостроковою і поточною. При цьому враховуються два 

критерії: строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом. 
Згідно з п. 4 П(с)БО 10 довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка не виникає 

в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу. 
Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного 

циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу [3]. 
Критерієм класифікації заборгованості на поточну і довгострокову є операційний цикл. Операційний цикл – проміжок 

часу між придбанням запасів для провадження діяльності й отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої 
з них продукції або товарів і послуг. Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які 
не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [1]. 

Дебіторська заборгованість також класифікується за об’єктами, щодо яких вона виникла. Згідно з цим виділяють такі 
види дебіторської заборгованості: 

- заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансі орендодавця; 
- заборгованість, забезпечена векселями; 
- надані позики; 
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 
- дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх 

розрахунків); 
- інша дебіторська заборгованість. 
Залежно від своєчасності погашення дебіторська заборгованість поділяється на: 
- дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав (строкову дебіторську заборгованість); 
- дебіторську заборгованість, не сплачену в строк (прострочену), в тому числі сумнівну і безнадійну дебіторські заборгованості. 
Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої є невпевненість 

у її погашенні боржником. 
Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про 

її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги виникає, коли підприємство реалізує товари в кредит, тобто з 

відстроченням платежу. 
Векселі отримані - це заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за відвантажену 

продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, які забезпечені одержаними векселями. 
Вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов`язання особи, що видала вексель (векселедавця), 

сплатити певну суму, коли настане встановлений термін на користь власника векселя (векселеотримувача). 
Можна виділити ще два особливі види дебіторської заборгованості: 
- відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах і виникає 

у випадку, коли обліковий прибуток є меншим за податковий прибуток (відображаються у рядку 1045 Балансу, форма № 1); 
методологічні засади відображення в обліку відстрочених податкових активів регламентуються П(с)БО 17; 

- витрати майбутніх періодів – витрати, здійснені у звітному періоді, але які будуть визнані витратами у Звіті про 
фінансові результати у майбутніх звітних періодах згідно з принципом відповідності доходів і витрат (відображаються в рядку 
1170 Балансу, форма № 1). 

До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами 
в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата 
страхового полісу, передоплата періодичних видань тощо [2]. 

У Плані рахунків бухгалтерського обліку для накопичення інформації про дебіторську заборгованість і відображення 
операцій за нею передбачено рахунки класу 1 «Необоротні активи» та класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Ці рахунки 
об’єднуються у відповідні статті, які відображаються у Балансі за встановленою НП(с)БО 1 формою. 

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Планом рахунків передбачено рахунок 18 «Довгострокова 
дебіторська заборгованість та інші необоротні активи». Причому Інструкцією № 291 до цього рахунку вводяться такі субрахунки: 

- 181 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»; 
- 182 «Довгострокові векселі одержані»; 
- 183 «Інша дебіторська заборгованість»; 
- 184 «Інші необоротні активи». 
Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості застосовуються тільки перші три субрахунки. У Балансі (форма 

№ 1) на відповідну звітну дату сальдо цієї заборгованості відображається в рядку 1040. 
Облік поточної дебіторської заборгованості ведеться на рахунках 34 «Короткострокові векселі одержані», 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками» та 37 «Розрахунки з різними дебіторами». 
На рахунку 36 узагальнюється інформація про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, 

товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем, а також про розрахунки з учасниками 
промислово-фінансової групи. Цей рахунок має такі субрахунки: 

- 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; 
- 362 «Розрахунки з іноземними покупцями»; 
- 363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»; 
- 364 «Розрахунки за гарантійним забезпеченням» (розрахунки за гарантійним забезпеченням, пов’язаним зі 

здійсненням операцій з деривативами). 
За дебетом рахунку 36 відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, робіт, наданих послуг 

(в тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає ПДВ, акцизний податок та інші податки, збори, що підлягають 
перерахуванню до бюджетів і позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації. 

За кредитом рахунку 36 показують суму платежів, які надійшли від покупців на рахунки підприємства в банківських 
установах, до каси, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців і замовників за одержану 
продукцію. У Балансі (форма № 1) відображається за мінусом резерву сумнівних боргів у рядку 1125. 
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Висновки. Одним із найбільш складних питань вітчизняних підприємств є дебіторська заборгованість та проблеми 
неплатежів, пов'язаних з її існуванням. Більшість підприємств практично не мають можливості нормально функціонувати у 
зв'язку з наявністю дебіторської заборгованості, адже це відволікає кошти з обороту. У таких умовах особливо зростає роль 
правильної організації бухгалтерського обліку, а також ефективного управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її 
повернення та попередження виникнення безнадійних боргів. Для удосконалення обліку дебіторської заборгованості, 
забезпечення ефективної організації та проведення обліково-аналітичних процедур щодо дебіторської заборгованості 
вважаємо за необхідне внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» щодо 
усунення розбіжностей трактування сутності дебіторської заборгованості; уточнення класифікації дебіторської заборгованості; 
вдосконалити політику управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. 
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