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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ 

На сучасному етапі господарювання, підприємства на перший 
план висувають вирішення власних проблем, замість виконання 
своїх фінансових зобов’язань перед своїми партнерами [1, с. 351]. 

Практично жоден господарюючий суб’єкт не веде діяльність 
без дебіторської заборгованості, оскільки існують об’єктивні при-
чини її утворення й існування, а саме:  

– для боржника – можливість використання додаткових обі-
гових коштів;  

– для кредитора – розширення цільового ринку.  
Серед основних причин утворення дебіторської заборговано-

сті є:  
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– несвоєчасна оплата за товари, роботи та послуги;  
– несвоєчасне відображення в обліку первинних документів 

про отримання матеріальних цінностей, робіт, послуг [2, с. 126]. 
Тому для надання керівництву повної інформації щодо суми 

дебіторської заборгованості, строків її погашення та складу, осно-
вних дебіторів, суми сумнівних боргів доцільно удосконалювати 
облік дебіторської заборгованості.  

Одним з найбільш проблемних моментів обліку дебіторської 
заборгованості на підприємстві є її нормативне забезпечення. Ре-
комендована форма бухгалтерського обліку дебіторської заборго-
ваності та облікові регістри не дають можливості отримати необ-
хідну інформацію для прийняття зважених управлінських рішень.  

Для здійснення достовірного аналізу заборгованості з метою 
її оптимізації, облікові регістри мають накопичувати інформацію 
про розрахунки з дебіторами з певною деталізацією та узагаль-
ненням даних. Також в обліку недостатньо деталізуються та спів-
відносяться різні види дебіторської заборгованості в загальній їх 
структурі [5, с. 9]. 

Створення резерву сумнівних боргів та визначення порядку 
його розрахунку в обліковій політиці підприємства – наступний 
крок у удосконаленні обліку дебіторської заборгованості. Визна-
чення та застосування обраного методу розрахунку резерву за-
безпечить підприємству покриття безнадійних заборгованостей. 
Класифікація дебіторської заборгованості за строками дозволить 
уникнути неплатоспроможності покупців і замовників. 

Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборго-
ваності є важливим елементом контролю за раціональним спів-
відношенням між заборгованостями підприємства з огляду на до-
тримання стабільності його фінансового стану. Значне переви-
щення дебіторської заборгованості над кредиторською створює 
загрозу фінансовій стійкості підприємств і призводить до необ-
хідності залучення додаткових джерел фінансування. В деяких 
випадках доцільно впроваджувати в практику управління ліміту-
вання дебіторської заборгованості як у загальних обсягах, так і у 
розрахунку на одного дебітора і періодично переглядати граничні 
суми.  

Дієвим інструментом обліку дебіторської заборгованості є її 
систематична інвентаризація. Метою проведення інвентаризації 
дебіторської заборгованості є її перевірка щодо строку позовної 
давності для визнання такої заборгованості безнадійною та її спи-
сання. Ефективно побудована система взаємовідносин з дебітором 
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через механізм інвентаризації, забезпечить контроль над вчасніс-
тю та повнотою оплати рахунків дебіторів. У міжнародній практи-
ці інвентаризація заборгованості проводиться незалежними ауди-
торами вибірково і / або суцільним методом [4, с. 119]. 

Запропоновані напрямки удосконалення обліку дебіторської 
заборгованості носять загальний характер. Кожне підприємство, 
виходячи з обсягів та специфіки діяльності, обирає самостійно 
шляхи удосконалення обліку і контролю суми дебіторської забор-
гованості. Великим суб’єктам господарювання доцільно створю-
вати внутрішню службу контролю для отримання оперативної 
інформації щодо сум заборгованості, дебіторів та строку погашен-
ня боргу. Ця служба забезпечить налагодження комунікації між 
відділами збуту, постачання та бухгалтерією, своєчасну передачу 
первинних документів та правильність обліку. Наявність актуаль-
них даних дозволить керівництву підприємства приймати своєча-
сні, ефективні управлінські рішення. 
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