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ВПЛИВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ 

СТАН ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ  

 

На сучасному етапі розвитку економіки звичайним явищем є 

наявність занадто великих обсягів дебіторської заборгованості. 

Газорозподільні та газопостачальні підприємства майже не мають 

можливості нормального функціонування у зв’язку з наявністю 

дебіторської заборгованості, що призводить до зменшення коштів в 

обороті. 

Реалізація управлінських функцій підприємством щодо дебіторської 

заборгованості зумовлює необхідність вирішення таких завдань, як 

дослідження економічної сутності дебіторської заборгованості та її 

виникнення у сучасних умовах господарювання. Публікації вчених, які 

займалися проблемами визначення сутності поняття «дебіторська 

заборгованість», свідчать про складність досліджуваної категорії (табл. 1). 

Дебіторська заборгованість є одним із різновидів активів 

підприємства, який може бути реалізований, переданий, обміняний на 

майно, продукцію, результати виконання робіт або надання послуг.  

У залежності від розміру дебіторської заборгованості, термінів її 

погашення, а також від того, яка ймовірність непогашення 

заборгованості, можна зробити висновок про стан оборотних коштів 

підприємства та тенденції його розвитку [2]. 

З метою всеосяжного розвитку та безперервного функціонування 

всіх сфер економіки підприємцям необхідно, для прийняття рішень, 

отримувати правдиву, неупереджену та достовірну інформацію про 

фінансовий стан підприємства, особливо про стан дебіторської 

заборгованості. 
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З економічної точки зору дебіторська заборгованість розглядається 

як складова частина оборотних активів підприємства [3]. 

Цікавий підхід до тлумачення дебіторської заборгованості у 

закордонних авторів. Так, accounts receivable (анг.) поряд із дебіторською 

заборгованістю має такі варіанти перекладу: рахунки до отримання, 

рахунки дебіторів, дебітор за розрахунками. Зокрема, як зазначають  

Д. Стоун та К. Хітчинг: дебіторська заборгованість має назву «рахунки 

до отримання», а дебітори – це особи, які винні гроші за товари і 

послуги, вже одержані, але не оплачені ними [3]. 

 

Таблиця 1 

Підходи до визначення сутності дебіторської заборгованості 

Автор/джерело Визначення 

П(С)БО 10 

«Дебіторська 

заборгованість» 

Дебіторська заборгованість – це суми заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. 

Голов С.Ф. 

Дебіторська заборгованість – фінансовий актив, що є контрактним 

правом однієї сторони отримати гроші й узгоджується з 

відповідним зобов’язанням сплати іншої сторони. 

Д. Стоун, 

 К. Хітчинг 

Дебіторська заборгованість – це сума боргів, які винні 

підприємству юридичні або фізичні особи та які виникли у 

результаті господарських взаємовідносин з ними. 

Райзберг Б. А., 

Лозовский Л. Ш., 

Стародубцева Е. Б. 

Дебиторская задолженность (англ. Accounts receivable (A/R)) – 

сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании со 

стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, 

являющихся их должниками, дебиторами 

Лищенко О.Г. 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який є 

контрактним правом отримувати грошові кошти або цінні папери 

від іншого підприємства. 

Момот Т. Дебіторська заборгованість – безвідсоткова позика контрагентам. 

Крайник О.П., 

Клепікова З.В. 

Дебіторська заборгованість – форма відстрочки платежу – 

відкритий кредит (неформальна або формальна угода, яка 

передбачає виконання послуг замовником або реалізації продукції 

покупцю з відстрочкою оплати за них. Такий кредит вважається 

безкоштовним та без чіткого визначення строку. 

Бєлозерцев В. 

Дебіторська заборгованість – грошове вираження результату 

вимушеної або заздалегідь запланованої господарсько-

економічної операції кредитного характеру з контрагентами 

(юридичними або фізичними особами), що мала місце у минулому 

та борг за неї може бути достовірно визначений, узгоджений з 

контрагентом та сплачений підприємству у майбутньому, а в 

поточний момент відображений у балансі підприємства як актив. 

Кірейцев Г.Г. 

Дебіторська заборгованість – це складова оборотного капіталу, 

яка є комплексом вимог до фізичних чи юридичних осіб щодо 

оплати товарів, продукції, послуг. 
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Таблиця 2 

Відмінності у вітчизняних та міжнародних підходах до оцінки  

і визнання дебіторської заборгованості 

 Вимоги П(С)БО Вимоги МСФЗ 

Визнання  

1. Визнається активом, якщо існує 
ймовірність отримання майбутніх 
економічних вигод та може бути 
достовірно визначена її сума.  
2. Визнається активом одночасно з 
визнанням доходу від реалізації 
продукції, товарів, робіт, послуг 

Визнання фінансового активу 
відбувається тоді, коли організація 
стає стороною контракту (договору), 
при виникненні зобов’язання по 
інструменту 

Оцінка  

Оцінюється за первісною вартістю, 
тобто дебіторська заборгованість 
відображається в обліку в оцінці, 
визначеній договором, і залежить 
від кількості і ціни проданої 
продукції з врахуванням знижок і 
надбавок, що надаються 
постачальником своїм клієнтам і 
покупцям 

Визнання дебіторської 
заборгованості оцінюється за 
справедливою вартістю (за вартістю 
операції), включаючи витрати по 
здійсненню операції, які прямо 
пов’язані з придбанням або 
випуском фінансового активу або 
фінансового зобов’язання). Після 
первинного визнання дебіторська 
заборгованість оцінюється за 
вартістю, що амортизується, із 
застосуванням методу ефективної 
ставки відсотка 

Припинення 
визнання  

Дебіторську заборгованість, по якій 
пройшов термін позовної давності, 
інші борги, не реальні для 
стягнення, списують за рішенням 
керівника підприємства за рахунок 
резерву сумнівних боргів або на 
фінансові результати господарської 
діяльності комерційної організації 

Припинення визнання фінансового 
активу або частини фінансового 
активу відбувається тоді, коли 
організація втрачає контроль над 
правами за контрактом (договором) 
(коли вказані права реалізуються, 
припиняється їх дія або організація 
відмовляється від своїх прав або 
передає їх третій стороні) 

Відображення 
у фінансовій 
звітності  

У складі оборотних активів з 
класифікацією на довгостроковому 
(платежі по якій очікуються більш 
ніж через 12 місяців після звітної 
дати) і короткострокову (платежі по 
якій очікуються протягом 12 
місяців після звітної дати) 

У складі поточних активів з 
класифікацією на короткострокову і 
довгострокову 

Визначення 
резерву 
сумнівних 
боргів 

Величина резерву сумнівних боргів 
визначається за одним із методів:  
1. Застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості. 2. 
Застосування коефіцієнта 
сумнівності. За першим методом 
величина резерву визначається на 
підставі аналізу платоспроможності 
окремих дебіторів. За другим – 
величина резерву розраховується 
множенням суми залишку 
дебіторської заборгованості на 
початок періоду на коефіцієнт 
сумнівності 

1. Визначення вірогідності 
стягнення заборгованості по 
кожному дебіторові і нарахування 
резерву лише по тим дебіторам, 
стягнення заборгованості з яких є 
сумнівним.  
2. Нарахування резерву в 
процентному відношенні від 
виручки за період.  
3. Розподіл дебіторської 
заборгованості на кілька груп 
залежно від періодів відстрочки і 
нарахування резерву в процентному 
відношенні, визначеному для кожної 
групи 
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Узагальнення національних і міжнародних підходів дозволяє 

визначити дебіторську заборгованість як суму боргів, що належить 

підприємству і свідчать про вилучення коштів з його обігу дебіторами – 

юридичними та фізичними особами, що мають відповідну фінансову 

заборгованість підприємству [4]. 

Відмінності в підходах до оцінки, визнання і розкриття інформації 

про дебіторську заборгованість у бухгалтерській звітності відповідно до 

МСБО і національних стандартів узагальнено в таблиці 2.  

Проаналізувавши національні та міжнародні стандарти обліку, 

можна сказати, що основними відмінностями обліку дебіторської 

заборгованості є відображення реалізації продукції (робіт, послуг) і 

дебіторської заборгованості в повній сумі, оцінка дебіторської 

заборгованості відповідно з достовірністю її стягнення та розкриття 

інформації про операції між взаємозалежними сторонами.  

Виходячи з положень П(С)БО, дебіторська заборгованість за товари 

(роботи, послуги) на дату балансу оцінюється за чистою реалізаційною 

вартістю, а дебіторська заборгованість, що є фінансовим активом, 

оцінюється за амортизованою вартістю [1].  

Необхідно відзначити, що вимоги за МСФЗ та за П(С)БО при оцінці 

дебіторської заборгованості на дату балансу направлені на дотримання 

принципу обачності (консерватизму), згідно з яким величина активів не 

повинна бути завищена, а величина зобов’язань занижена [1].  

 
Список використаних джерел: 

1. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: пер. з анг. / Є. Брігхем – 

К.: Молодь, 1997. – 1000 с. 

2. Карбовник А. М. Деякі аспекти управління дебіторською 

заборгованістю та їх вплив на джерела формування оборотних активів /  

А. М. Карбовник. – К. : Фінанси України, 2010. – 197 с.  

3. Лищенко О. Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління 

підприємством / О. Г. Лищенко, Г. М. Бескоста. – К. : Держава та регіони, 

2009. – 117 с.  

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість»: затверджений наказом Міністерства фінансів України № 237 

від 08.10.1999 (із змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99  

 

 

 

 

 

 


