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досліджено теоретичні, організаційні і методичні аспекти організації обліку дебіторської та кредиторської 
заборгованості та визначено їх роль в контексті забезпечення ділової комунікації підприємств. досліджено 
поняття ділової комунікації підприємства. Систематизовано основні погляди щодо змісту понять «дебітор-
ська та кредиторська заборгованість». Виокремлено основні складові зобов’язань в бухгалтерському об-
ліку. Відповідно до визначеної мети, обґрунтовано оцінку та класифікацію дебіторської та кредиторської 
заборгованості в контексті забезпечення ділової комунікації підприємства.
ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, об’єкти, суб’єкти, облік, ділова 
комунікація, підприємство.

Постановка проблеми. Сучасні умови мін-
ливого економічного середовища здій-

снення підприємствами своєї діяльності ви-
магають вирішення цілого ряду нерозв’язаних 
облікових проблем. Зокрема, це є теоретичні, 
організаційні і методичні аспекти визначення 
ролі дебіторської та кредиторської заборгова-
ності в контексті забезпечення ділової кому-
нікації підприємств оскільки взаємовідносини 
з діловими партнерами внаслідок яких вини-
кає дебіторська та кредиторська заборгованість 
є невід’ємною складовою діяльності підприєм-
ства. дебіторська та кредиторська заборгова-
ність відіграють важливе значення у забезпе-
ченні ділової комунікації підприємства так як 
впливають на рівень його ліквідності та плато-
спроможності. Неефективна організація обліку 
та управління ними може спричинити непла-
тоспроможність, кризовий стан підприємства, 
а ефективне їх формування та використання 
є визначальним інструментом забезпечення ре-
зультативної господарської діяльності, а в по-
дальшому налагодження надійних довгостроко-
вих відносин з контрагентами. Тому дебіторська 
та кредиторська заборгованості мають значний 
вплив на діяльність підприємства. За таких 
умовах особливої актуальності набуває пробле-
ма визначення ролі дебіторської та кредитор-
ської заборгованості в контексті забезпечення 
ділової комунікації підприємств та налагоджен-
ня ефективної системи організації обліку забор-
гованістю підприємства для уникнення небажа-
них фінансових ризиків та приведення обсягів 
заборгованості до прийнятних рівнів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців, що займались проблемами ор-
ганізації обліку дебіторської та кредиторської 
заборгованості в контексті забезпечення діло-
вої комунікації підприємства можна виділити: 
Н. Акімову, С. Березу, М. Білик, С. Бородкіна, 
Ф. Бутинця, О. Говоруху, О. Кияшко, В. Кос-
тюченко, В. Ковальова, К. Нагірську, І. Орлова, 
В. Рудницького, І. Садовську, В. Сопко, О. Топор-
кову, П. хомина, Ю. Чацкіса та інших.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Разом з тим,зважаючи на іс-
нування значних науково-методичних доробок 
з обраної теми, не применшуючи їх значення, 
слід констатувати, що деякі з теоретичних поло-
жень відносно визначення заборгованості та роз-
рахунків по ній є дискусійними, а ряд важливих 
аспектів їхньої організації, оцінки та методики 
обліку потребують удосконалення. У зв’язку 
з цим вибір теми дослідження та його цільова 
спрямованість є достатньо актуальними. 

формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в обґрунтуванні 
теоретичних та організаційно-методичних поло-
жень, а також розробці практичних рекомендацій 
з удосконалення обліку дебіторської та креди-
торської заборгованості в контексті забезпечення 
ділової комунікації підприємства, що сприятиме 
активізації ділової активності підприємства.

виклад основного матеріалу. В сучасних умо-
вах мінливого економічного середовища важливе 
значення на підприємствах мають розрахункові 
операції, адже вони опосередковують розподіл 
і перерозподіл суспільного продукту, перехід його 
з грошової форми в товарну і навпаки. При цьому 
суб’єкти господарювання виступають постачаль-
никами для одних і покупцями для інших.

В економічній науці, та взагалі в економіці, 
заборгованість покупців за готову продукцію 
та товари підприємства є звичним явищем. Це 
розстрочки платежів в часі, які сприяють збіль-
шенню обсягів торгівлі, прискоренню оборотності 
товарів іншими словами – комерційні кредити. 
Вигідні для покупців умови комерційного креди-
ту являють собою гарантований спосіб підтри-
мувати попит на власну продукцію. Позики най-
частіше надаються платоспроможним покупцям, 
хоч частина боргів, залишається неоплаченою.  
Їх доводиться покривати частиною прибутку під-
приємства, що призводить до виникнення неми-
нучих витрат, які несуть підприємства.

На рахунок кредиторської заборгованості мо-
жемо сказати, що вона, виходячи з балансових 
розрахунків, являє собою одну із частин залу-
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ченого капіталу підприємства. Отже, креди-
торська – залучення коштів до господарського 
обороту підприємства, а дебіторська заборгова-
ність – вилучення коштів з підприємства.

Слід зазначити, що значних змін у визначен-
ні поняття «дебіторська заборгованість» протя-
гом тривалого періоду не відбулося. дебіторська 
заборгованість відображається як: «наслідок ци-
вільних зобов’язань, що виникають в результаті 
визначеної угоди. Угода, оформлена, як прави-
ло, договором, представляє собою визначену дію 
суб’єктів, які беруть в ній участь (юридичних чи 
фізичних осіб), результатом чого є виникнення 
товарних і грошових зобов’язань» [1, с. 32].

Сучасне визначення дебіторської забор-
гованості з’явилось ще в стародавні часи.  
У 8 ст. н.е. е. дегранж, та дж. дзаппи зробили 
значний внесок у трактуванні даного поняття, 
саме вони почали розглядати дебіторську забор-
гованість як один з показників, що характеризує 
фінансовий стан підприємства, а саме показник 
його фінансової конкурентоспроможності, тобто 
кредитоспроможності, платоспроможності, вико-
нання зобов’язань перед іншими.

У 1926 році С.І. Корецький дає дещо інше ви-
значення ніж попередні автори: «взаємовідноси-
ни двох осіб, що укладають угоду, можна подати 

двома 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, яка 
одержує позику, стає винною – це дебет, і тоді 
вона іменується дебітором» [5, с. 60].

лишиленко О.В. у своєму підручнику надає 
таке трактування дебіторської заборгованості: 
«дебіторська заборгованість – це сума заборго-
ваності дебіторів підприємству на певну дату» 
[12, с. 220]. З його думкою погоджуються у своїх 
працях Ф.Ф. Бутинець [6, с. 265] та М.С. Пушкар 
[20, с. 122].

Проведений нами аналіз визначень сутності 
поняття «дебіторська заборгованість» у спеці-
альній економічній літературі свідчить про від-
сутність єдиного його трактування. Різні підхо-
ди можна згрупувати у шість груп, які описано 
в табл. 1.

Отже, на нашу думку визначення дебітор-
ської заборгованості, представлене Ф. Бутинецем, 
С. Бардаш та Н. Малюгою є найбільш точним. 

Розглянувши національні стандарти облі-
ку доцільно зазначити, що у є свої особливості 
оцінки та розкриття інформації щодо кредитор-
ської заборгованості (зобов’язань підприємства) 
(табл. 2).

Таблиця 1
визначення дебіторської заборгованості

№ 
з/п група авторів сутність підходу до визначення поняття

1 2 3

1 Вещунова А.Ф., 
Редько А.Ю. [3, c. 25] до дебіторської заборгованості відносять лише грошові кошти до оплати

2 Боровик О.А. [4, с. 133]
Соколов Я. В. [21, с. 68]

Розуміють дебіторську заборгованість як вимоги щодо оплати, тобто 
боргові вимоги є еквівалентом боргу тієї особи, на яку покладається 
виконання обов’язку. Як і борги боргові вимоги розглядаються з точки 
зору терміну їхнього виконання

3 лігоненко л.О. [11, с. 25]
Пушкар М.С. [20, с. 122] Визначають дебіторськузаборгованість як кошти у розрахунках.

4 лищенко О.Г. [2, с. 115]
Кияшко О.М. [9, с. 21] Визначають дебіторську заборгованість як вкладення в обігові кошти

5 Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., 
Малюга Н.М. [6, с. 130]

Під дебіторською заборгованістю розуміють суму заборгованості дебіторів 
на певну дату

6 Береза С.л. [4, с. 32]
Глінкіна д.В. [24, с. 81] Визначають дебіторську заборгованість як борги

Джерело: складено автором

Таблиця 2
розкриття інформації про заборгованість у національних стандартах бухгалтерського обліку

п(с)бо характеристика інформації щодо розкриття зобов'язань
1 2

НПСБО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» [13]; 

П(С)БО 25 «Фінансовий 
звіт суб'єктів малого 
підприємництва» [18]

Надано загальну характеристика кредиторської заборгованості і зобов’язань 
та принципів їх відображення у фінансовій звітності

П(С)БО 11 «Зобов'язання» 
[14]

Подано визначення, класифікація, оцінка та порядок відображення зобов'язань 
у звітності

ПСБО 12 «Фінансові 
інвестиції» [15]

Подано визначення теперішньої вартості довгострокових зобов'язань,  
на які нараховують відсотки

П(С)БО 17 «Податок  
на прибуток» [160]

Розглянуто умови та порядок визнання кредиторської заборгованості  
з податку на прибуток

ПСБО 21 «Вплив змін 
валютних курсів» [17]

Визначений вплив змін валютних курсів щодо кредиторської заборгованості 
в іноземній валюті та відображення такого впливу у фінансовій звітності 
підприємств

Джерело: складено автором
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Отже, кожний з вище наведених стандартів 
обліку трактує різне значення інформації щодо 
розкриття категорії «кредиторська заборгова-
ність» у бухгалтерському обліку.

Загальним правилом є те, що зобов’язання 
реєструються в обліку тільки тоді, коли по них 
виникає заборгованість. Як зазначає В.В. Кова-
льов: «Зобов’язання, які підлягають виконанню 
в майбутньому, не є заборгованістю і не відобра-
жаються в обліку» [10, с. 15]. Саме тому, в законі 
термінами «майно» і «зобов’язання» визначають-
ся «групи об’єктів бухгалтерського обліку, що 
традиційно виділяються, – засоби підприємства 
(його активи) і джерела їх утворення (його па-
сиви)» [19]. Те ж саме зазначається в П(С)БО 11  
«Зобов’язання», в якому наводиться порядок 
формування та відображення в звітності інфор-
мації про кредиторську заборгованість. Це дуже 
важливе визначення, яке пов’язує в єдине ціле 
поняття можливості, зобов’язання і затрат

На нашу думку, слід розрізняти правовий і бух-
галтерський зміст поняття «зобов’язання». Право-
ве поняття зобов’язання дещо ширше від бухгал-
терського. В юридичному словнику зобов’язання 
розглядаються як «цивільно-правові відносини, 
в силу яких одна сторона (боржник) зобов’язана 
здійснити на користь іншої сторони (кредитора) 
певну дію або утриматися від неї, а кредитор, 
в свою чергу, має право вимагати від боржника 
виконання цього зобов’язання» [22, с. 211].

для розуміння зобов’язань і сутності дебітор-
сько-кредиторської заборгованості в бухгалтер-
ському обліку доцільно виділити основні ком-
поненти: суб’єкти зобов’язання, правовідносини 
між суб’єктами, зміст та підстави зобов’язання, 
які в свою чергу поділяються на підгрупи (рис. 1.)

Вказані складові, необхідно розглядати при 
оцінці і визнанні зобов’язань. Юридичні факти, 
з моментом настання яких законодавство пов’язує 
виникнення зобов’язань, називаються підставами 

виникнення зобов’язань, вони можуть бути як 
правомірними так і неправомірними (рис. 2).

Отже, якщо розглядати підстави виникнен-
ня зобов’язань, то можна зробити висновок, що 
зобов’язання для однієї сторони виступає дебі-
торською заборгованістю, а для іншої – креди-
торською. Виникнення зобов’язань є наслідком 
здійснення ділової комунікації підприємства.

На думку М.Й. дмитренко: «ділова комуніка-
ція як діяльність забезпечує взаємодію двох або 
більше унікальних і складних систем, що відбува-
ється в різних ситуаціях з використанням різних 
засобів і каналів спілкування [8, с. 12]. В умовах 
ринкової економіки та мінливого економічного 
середовища саме від вміння ведення ділової ко-
мунікації залежить рівень ефективності роботи 
підприємства, виникнення зобов’язань (дебітор-
ської, кредиторської), можливість уникнення не-
бажаних фінансових ризиків та приведення об-
сягів заборгованості до прийнятних рівнів.

дебіторська і кредиторська заборгованість, 
на нашу думку, виступає формою вираження 
зобов’язань, результатом ведення ділової кому-
нікації, та має певні властивості зобов’язань, і, 
відповідно, їй притаманні ознаки класифікації 
зобов’язань, які представлено на рис. 3.

З даного рисунка можемо побачити, що 
зобов’язання за ознаками поділяються на різ-
ні підгрупи. З точки зору визначеності пред-
мета виконання можна виділити зобов'язання 
альтернативні і факультативні. Відповідно до  
ст. 539 Цивільного Кодексу України. альтернатив-
ним «є зобов’язання, в якому боржник зобов’язаний 
вчинити одну з двох або кількох дій. Боржник має 
право вибору предмета зобов’язання, якщо інше 
не встановлено договором, актами цивільного за-
конодавства, не випливає із суті зобов’язання або 
звичаїв ділового обороту» [23].

Отже, на основі проведеного дослідження 
можна зробити висновки про широкий спектр 

 

Зобов’язання

Суб’єкти Об’єкти

Дебітори Кредитори   Товари Послуги Гроші Права: майнові, 
інтелектуальні

Підстава виникнення:
дія вчинена суб’єктами зобов’язань щоб об’єктів, або відмова від дії

Дії, пов’язані 
з вольовою 
поведінкою
суб’єктів 
цивільних 
правовідносин

Підстави
Правомірні

Угоди, 
адміністративні 

акти

Події, що виникають 
поза волею осіб, 
але спричиняють 
виникнення, зміну 
або припинення 
правовідносин

Не 
правомірні

Заподіяння 
шкоди

рис. 2. підстави виникнення зобов’язань
Джерело: складено автором

рис. 1. основні складові зобов’язань в бухгалтерському обліку
Джерело: складено автором
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видів дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Розглянуті нами 
класифікації заборгованості в кон-
тексті забезпечення ділової кому-
нікації підприємства розкривають 
економічну природу різних видів де-
біторської та кредиторської заборго-
ваності, проте, на нашу думку, є не 
достатньо розподіленні для вико-
ристання в діловій комунікації. Саме 
тому ми пропонуємо додати наступні 
види та класифікаційні ознаки для 
дебіторської заборгованості (табл. 3). 

Таблиця 3
класифікація дебіторської заборгованості
класифікаційна 

ознака
види дебіторських 

зобов’язань
1 2

За ступенем довіри  
до партнера

– надійні
– втрачають довіру
- ненадійні

За причинами 
виникнення

– виправдана
– невиправдана

За оплатою 
зовнішньоекономічного 
контракту

– термін сплати до 100 днів
– термін сплати до 180 днів
– термін сплати більше 
180 днів (нараховується пеня)

За забезпеченістю – забезпечена
– незабезпечена

Джерело: складено автором

дані класифікаційні ознаки допоможуть ви-
значитися у надійності та відповідальності де-
біторів. Так, до прикладу, якщо у взаємовідно-
синах з іноземними партнерами термін сплати 
сягнув більше 180 днів, проте контрагент пеню 
сплачує, не залежно від платежів по контракту, 
та підтримує зв'язок з менеджером, то такий де-
бітор може вважатися надійними. Але, якщо не-
сплата контракту є невиправданою, вони можуть 
почати втрачати довіру у партнерів.

Класифікація кредиторської заборгованості, 
на нашу думку, також потребує доопрацювання, 
з метою надання більш влучної та доцільної ін-
формації в процесі ділової комунікації підпри-
ємства. Тому нами, виходячи з праць вчених, 
удосконалено класифікацію кредиторської за-
боргованості, що представлено в табл. 4.

Отже, наведенні вище класифікаційні ознаки, 
на нашу думку вирішать проблему розподілу де-
біторської та кредиторської заборгованостей під 
час ділової комунікації підприємства. А саме до-
поможуть з питань: дати та форми погашення 

заборгованості, визначення надійності партнерів, 
причини виникнення заборгованості тощо.

висновки і пропозиції. дослідивши теоретич-
ні засади дебіторської і кредиторської заборго-
ваності в контексті забезпечення ділової кому-
нікації підприємства можна зробити наступні 
висновки:

по-перше, проведений аналіз економічної лі-
тератури показав, що до цього часу серед на-
уковців існує розбіжність поглядів щодо класи-
фікації дебіторської заборгованості;

по-друге, в контексті сприяння активізації 
ділової комунікації було розроблено класифіка-
цію дебіторської та кредиторської заборгованос-
тей, що забезпечить покращення інформування 
внутрішніх користувачів і зовнішніх потенційних 
партнерів. 

Викладені у статті погляди, рекомендації 
та окремі прийоми класифікації заборгованості 
можна використовувати як для складання фі-
нансової звітності, так і для управлінських рі-
шень щодо регулювання розрахунків в контексті 
забезпечення ділової комунікації підприємства.

 

Зобов’язання

Альтернативні Факультативні

Боргові

Солідарні
Односторонні Двосторонні 

 

Прості

Складні

рис. 3. класифікація зобов’язань
Джерело: складено автором

Таблиця 4
класифікація кредиторської заборгованості

класифікаційна 
ознака

види кредиторської 
заборгованості

1 2

За терміновістю 
погашення

– до трьох місяців
– до шести місяців
– до року
– до п’яти років
– більше 5 років

За формою 
розрахунків

– матеріальна
– нематеріальна

Залежно від 
плановості 
погашення

– заборгованість, погашення якої 
планується у звітному періоді
– заборгованість, погашення якої 
не планується у звітному періоді

Джерело: складено автором
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дебиторская и кредиторская задолЖенности в контексте 
обеспечения деловой коммуникации предприятия

аннотация
исследованы теоретические, организационные и методические аспекты организации учета дебитор-
ской и кредиторской задолженности и определена их роль в контексте обеспечения деловой комму-
никации предприятий. исследовано понятие деловой коммуникации предприятия. Систематизированы 
основные взгляды относительно содержания понятий «дебиторская задолженность», «кредиторская 
задолженность». Выделены основные составляющие обязательств задолженности в бухгалтерском 
учете. Согласно цели, обоснованно оценку и классификацию дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в контексте обеспечения деловой коммуникации предприятия. 
ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, объекты, субъекты, учет, 
деловая коммуникация, предприятие.
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DeBit AnD creDit OBLiGAtiOnS in the cOntext  
Of prOviSiOn Of BuSineSS cOmmunicAtiOn Of the cOmpAny

Summary
theoretical, organizational and methodical aspects of the organization of accounts of accounts receivable 
and payables are investigated and their role in the context of providing business communication of enter-
prises is determined. the concept of business communication of the enterprise is investigated. the main 
views on the content of the concepts "accounts receivable", "accounts payable" are systematized. the main 
components of debt obligations in the accounting are identified. according to the purpose, a reasonable 
assessment and classification of receivables and payables in the context of ensuring the business commu-
nication of the enterprise.
Keywords: accounts receivable, accounts payable, objects, subjects, accounting, business communication, 
enterprise.


