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ОБЛІК ТА ЙОГО КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ В УПРАВЛІННІ  
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. В реаліях сьогодення все більше підприємств зіткаються із проблемами недосконалості обліку 
та управління дебіторською заборгованістю. У статті розглянуто методологічні засади обліку дебіторської 
заборгованості, у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська забор-
гованість», та Податкового кодексу України. Проаналізовано діючу класифікацію дебіторської заборго-
ваності та надано практичні рекомендації щодо її покращення задля підвищення ефективності обліку 
та управління розрахунками з дебіторами. Визначено проблемні питання щодо обрання підприємством 
найбільш доцільного методу визначення коефіцієнта сумнівності для правильного нарахування та по-
дальшого використання резерву сумнівних боргів. Визначено мету та порядок проведення внутрішньо-
господарського контролю, сформовано рекомендації щодо підвищення ефективності такого контролю за-
для забезпечення своєчасності погашення дебіторської заборгованості. Виокремлено етапи формування 
політики управління дебіторською заборгованістю підприємства. На підставі узагальнення проведених 
досліджень наведено рекомендації щодо усунення основних проблемних аспектів обліку та управління 
дебіторською заборгованістю.
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ACCOUNTING AND CONTROL FUNCTIONS IN RECEIVABLE MANAGEMENT  
OF ENTERPRISES

Summary. Most recently more and more businesses are confronted with the problems of deficiency in account-
ing and debt management. Regardless of the reasons for the occurrence of such debt, it is completely impossible 
to avoid it, so businesses need to look for alternative ways to effectively manage their receivables. The article 
deals with the methodological principles of accounting for receivable accounts, in accordance with Regulation 
(standard) of accounting 10 "Accounts receivable", the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting 
in Ukraine" and the Tax Code of Ukraine. An analysis of economic publications on accounting and receivables 
management is carried out. The current classification of receivables is analyzed and practical recommenda-
tions are given to improve it in order to increase accounting efficiency, internal control and management of 
accounts receivable. Not only to improve the classification, but also to unify the methods of its estimation and 
to develop the analytical financial reporting documents, in order to solve the problems of arrears and debt 
repayment. The problematic issues regarding the choice of the most appropriate method for determining the 
coefficient of doubt for the correct calculation and subsequent use of the doubtful debt reserve were identified, 
and the recommendations for the calculation of the doubtful debt reserve according to the chosen method were 
given. The analysis of the enterprise accounting policy was carried out, on the basis of which recommendations 
were given on the display of information concerning the organization of accounts receivable accounting in the 
Accounting Policy Order. The purpose, tasks and procedure of conducting internal economic control have been 
determined, in particular, recommendations have been formulated to increase the effectiveness of such control 
in order to ensure timely repayment of receivables. The influence of accounting and control function on the for-
mation of the receivables management policy of the enterprise is reflected. Based on the generalization of the 
conducted research, recommendations for elimination of the main problematic aspects of accounting, control 
and management of accounts receivable are given.
Keywords: accounting, accounts receivable, calculations, control, functions, management.

Постановка проблеми. Нестабільність 
економічної ситуації в Україні, має вплив 

на операційну діяльність підприємства щодо 
здійснення процесу реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг). Дана ситуація підвищує 
ризики господарюючих суб’єктів щодо своєчас-
ності надходження коштів за здійсненні опера-
ції. Зниження платоспроможності підприємств 
призводить до зростання обсягів дебіторської за-
боргованості, що веде до порушення платіжного 
балансу підприємств, адже в період глобальних 
змін в сфері економіки та інших сферах діяль-
ності суспільства важливим є вміле управлін-
ня дебіторською заборгованістю через функцію 
управління – облікову систему, яка забезпечує 
стабільність фінансового стану. 

Незалежно від причин виникнення такої за-
боргованості цілком уникнути її неможливо, тому 
підприємствам необхідно шукати альтернативні 
способи ефективного управління дебіторською 
заборгованістю, зокрема шляхом вдосконалення 
облікової політики щодо розрахункових операцій 
з дебіторами, формування дієвої системи вну-
трішньогосподарського контролю тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним та практичним аспектам проблема-
тики обліку дебіторської заборгованості в останні 
роки присвятили свої праці вітчизняні та зару-
біжні вчені, серед них: О.А. Боярова, Ф.Ф. Бути-
нець, С.Ф. Голов, Л.В. Гуцаленко, С.І. Дерев’янко, 
В.І. Єфіменко, О.М. Кияшко, О.М. Колесніко-
ва, В.М. Костюченко, Н.П. Кузик, О.Г. Лищен-
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ко, В.Я. Плаксієнко, І.С. Середа, І.М. Сисоєва, 
В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, В.В. Ясишена та інші. 

Вчені вважають, що серед основних чинників 
настання кризового стану підприємства, що на-
справді ведуть до підриву економічної безпеки, 
є ведення некоректної політики управління дебі-
торською заборгованістю або зовсім її відсутність. 
На думку окремих дослідників, саме ефективне 
управління дебіторською заборгованістю сприя-
тиме забезпеченню стабільної діяльності підпри-
ємства, підвищенню рівня його платоспромож-
ності та ліквідності. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Кожен із науковців нама-
гався дослідити широке коло питань в напрямку 
взаєморозрахунків з дебіторами, але все ж таки 
недостатньо дослідженим залишаються питання 
щодо оперативності реагування на виникнення 
дебіторської заборгованості та дієвості контр-
ольної функції обліку за її погашенням в термі-
ні дії договірних зобов’язань з метою уникнення 
судових процесів, а також розподілення дебі-
торської заборгованості за терміном погашення, 
та створення підприємствами резерву сумнівної 
заборгованості. Ці та інші питання потребують 
подальшого їх вивчення, удосконалення та впро-
вадження в практичне застосування облікової 
системи господарюючих суб’єктів. 

Мета статті. Метою статті є виявлення акту-
альних на сьогоднішній день проблем в обліку 
взаєморозрахунків між підприємствами, пошук 
шляхів їх вирішення та внесення пропозицій 
щодо дієвості контрольної функції обліку в управ-
лінні дебіторською заборгованістю.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В Україні облік дебіторської заборгованості 
регулюється Положенням (стандартом) бухгал-
терського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» 
(далі – П(С)БО 10), згідно даного Положення, 
дебіторська заборгованість визнається акти-
вом, якщо існує ймовірність отримання підпри-
ємством майбутніх економічних вигод та може 
бути достовірно визначена її сума [1]. Для забез-
печення вимог Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» щодо удо-
сконалення деяких положень» від 5.10.2017 року 
за № 2164 облік розрахунків з дебіторами регу-
люється Міжнародними стандартами бухгалтер-
ського обліку (далі – МСБО), серед яких: МСБО 1  
«Подання фінансових звітів» [2, c. 12], МСБО 32  
«Фінансові інструменти: розкриття та подання» 
[2, c. 865], МСБО 39 «Фінансові інструменти: ви-
знання та оцінка» [2, c. 1026] та іншими.

Насамперед слід зазначити, що у П(С)БО 10  
«Дебіторська заборгованість» не передбачено чітко-
го розмежування понять довгострокової та корот-
кострокової дебіторської заборгованостей. У вище-
зазначеному стандарті не відзначено, що їх облік 
ведеться на різних рахунках бухгалтерського облі-
ку, а також те, що поточна заборгованість є оборот-
ним активом, а довгострокова – необоротним.

Оцінюючи практичну складову облікового 
процесу діяльності господарюючих суб’єктів, до-
цільно відзначити, що облік дебіторської забор-
гованості налічує значну кількість проблемних 
питань та неоднозначних ситуацій, серед яких 
варто виокремити:

1. Недостатньо чітка схема деталізації та спів-
відношення різних видів дебіторської заборгова-
ності у загальній їх структурі.

2. Проблеми взаємозв’язку, протиріччя та роз-
біжності в обліку сумнівної та безнадійної забор-
гованості та обліку її для цілей оподаткування.

3. Освоєння практичних навичок обліку сум-
нівної заборгованості, зокрема створення резер-
ву на її покриття, адже ми доволі часто отриму-
ємо недостовірні дані при відображенні резерву 
сумнівних боргів в балансі підприємства [3].

4. Необхідність змін у будові регістрів синтетич-
ного та аналітичного обліку дебіторської та креди-
торської заборгованості, оскільки на сьогодні ці два 
види заборгованості відображаються в єдиному ре-
гістрі – Журналі № 3 та частково пов’язані між со-
бою, але все ж зовсім різні об’єкти обліку [4, с. 192].

В умовах сьогодення чи не всі підприємства 
будують свої відносини з контрагентами на дого-
вірних умовах, з метою зменшення ризиків щодо 
невиконання зобов’язань за розрахунками за ви-
значеними умовами. 

На наше переконання з найменшими ризика-
ми є розрахунки з використанням передоплати. 
Зазначені умови розрахункових операцій за-
безпечують господарюючим суб’єктам додаткові 
гарантії, що товар буде відвантажено лише піс-
ля отримання коштів, а відтак відбуватиметь-
ся часткове зменшення частки дебіторської за-
боргованості у складі активів підприємства, що 
забезпечить стабільність надходжень грошових 
коштів та їх обертання для потреб підприємства.

Для покращення методики обліку дебітор-
ської заборгованості, необхідно внести зміни до 
діючого П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 
[1], в якому доцільно розширити наведену кла-
сифікацію дебіторської заборгованості, що спри-
ятиме здійсненню порівняльного аналізу варі-
антів угрупування розрахунків з дебіторами за 
класифікаційними ознаками. 

Достатньо важливим питанням обліку забор-
гованості розрахунків з дебіторами є її оцінка. 
Методи оцінки дебіторської заборгованості ма-
ють забезпечувати належне дотримання основ-
них принципів бухгалтерського обліку, запобіга-
тимуть заниженню оцінки зобов’язань і витрат 
та завищенню оцінки активів і доходів підпри-
ємства [4, с. 194].

На думку Кияшко О.М., потребують розроб-
ки моделі співвідношення дебіторської та кре-
диторської заборгованості, які дозволять якісно 
та доволі швидко виявляти негативні явища, що 
впливають на якісні та кількісні зміни в складі 
цих заборгованостей. Достатнім є співвідношен-
ня, де кредиторська заборгованість переважає 
над дебіторською на 10-20% [4, с. 195].

Досить важливо вдосконалювати методику 
визначення суми резерву сумнівних боргів з ме-
тою стимулювання створення підприємствами 
цього резерву. Практика показує, що більшість 
підприємств, звітність яких є обов'язковою, не 
створюють резерву сумнівних боргів, оскільки:

– це вимагає вилучення з обороту коштів, що 
можуть бути задіяні в інших сферах господар-
ської діяльності;

– суми, які резервуються, не включаються до 
складу витрат, що, в свою чергу, не впливає на 
зменшення податку на прибуток;
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– підприємства не хочуть нести додаткові тру-

дові витрати на створення цього резерву [5, с. 24].
Якщо підприємства і нараховують резерв 

сумнівних боргів, то в більшості випадків вико-
ристовують метод із застосуванням коефіцієнта 
сумнівності. Як передбачено ПСБО 10, при ме-
тоді застосування коефіцієнта сумнівності, «ве-
личина резерву розраховується множенням суми 
залишку дебіторської заборгованості на початок 
періоду на коефіцієнт сумнівності» [1]. При цьо-
му, коефіцієнт сумнівності може розраховувати-
ся такими способами:

– визначення питомої ваги безнадійних бор-
гів у чистому доході;

– класифікації дебіторської заборгованості за 
строками непогашення;

Якщо розглянути методику визначення кое-
фіцієнта сумнівності першим способом, то вихо-
дить, що назва цього коефіцієнта повинна бути 
не «сумнівності», а «безнадійності», оскільки 
в чисельнику не сумнівна дебіторська заборго-
ваність, а сума безнадійного боргу (списана сума 
заборгованості термін позивної давності якої 
минув ) по відношенню до чистих доходів. Крім 
того, виникають запитання: за який період необ-
хідно обрати для визначення чистий дохід: пері-
од в якому виникла така заборгованість (це три 
роки назад) чи період у якому буде списана така 
заборгованість? В такому випадку порушується 
принцип відповідності доходів і витрат.

При методиці визначення коефіцієнта сум-
нівності способом «класифікації дебіторської 
заборгованості за строками непогашення» необ-
хідно зазначити, що п. 9 ПСБО 10 передбачено 
[1] «коефіцієнт сумнівності встановлюється під-
приємством, виходячи з фактичної суми безна-
дійної дебіторської заборгованості за попередні 
звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як прави-
ло, зростає зі збільшенням строків непогашення 
дебіторської заборгованості». Між тим, відсутнє 
уточнення за які попередні періоди необхідно 
взяти суму «фактичної безнадійної дебіторської 
заборгованості», а чому не взяти суму сумнівної 
(простроченої) заборгованості (на початок пері-
оду) за періоди, які можливо поділити умовно 
(з 6 міс. до 12 міс.; з 13 до 24 міс; з 25 до 36 міс.) 
по відношенню до залишку дебіторської заборго-
ваності за продукцію (товари, роботи, послуги) 
на початок періоду, визначивши при цьому саме 
коефіцієнт сумнівності, а не безнадійності.

За умови, якщо підприємство має значну 
кількість операцій, доцільним є застосування ін-
шого методу формування резерву сумнівних бор-
гів – методу застосування коефіцієнта сумнівнос-
ті. Він базується на статистичних розрахунках 
(обчисленні відповідного коефіцієнта сумнівнос-
ті). З метою застосування цього методу підприєм-
ству слід проаналізувати інформацію за декіль-
ка попередніх звітних періодів щодо виникнення 
безнадійної заборгованості за продукцію, товари, 
роботи або послуги [6].

Окремі науковці вважають цей процес тру-
домістким. На нашу думку для спрощення про-
цедури необхідно в кінці періоду чи на початку 
року (все залежить від обраної підприємством об-
лікової політики та визначення періодів поділу 
на групи) в автоматизованому режимі вибрати 
підприємства з чітко визначеними термінами за-

боргованості за групами, а сальдо з дебіторської 
заборгованості відповідного періоду можна віль-
но взяти з оборотної відомості. У кінці року, при 
проведенні річної інвентаризації, провести пере-
рахунок резерву сумнівних боргів та здійснити 
уточнення нарахованої суми.

Якість облікової інформації визначається че-
рез інструменти організаційного процесу обліко-
вої політики.

Організацію обліку дебіторської заборгованос-
ті суб’єктів господарювання доцільно реалізува-
ти через визначення та дотримання принципів 
та положень щодо розрахункових операцій визна-
чених Наказом про облікову політику, зокрема: 

1. Класифікацію дебіторської заборгованості, 
яка забезпечує достовірність її оцінки для цілей 
бухгалтерського обліку та формування інформа-
ції у фінансовій звітності. В наказі про облікову 
політику необхідно виокремити перелік класи-
фікаційних ознак та види дебіторської заборго-
ваності, зокрема: зазначити критерії віднесення 
довгострокової заборгованості до складу необо-
ротних активів підприємства та розмежувати різ-
ні види поточної дебіторської заборгованості від-
повідно до сутності здійснюваних операцій. 

2. Методику і дату визначення величини ре-
зерву сумнівних боргів. Підприємство може об-
рати один чи декілька (для різних видів дебі-
торської заборгованості) з методів нарахування 
резервів. В наказі про облікову політику виокре-
мити процедури щодо розрахунку резерву сум-
нівних боргів за визначеним методом. 

3. Визначення у робочому Плані рахунків (як 
додатку до наказу про облікову політику) поря-
док обліку дебіторської заборгованості та дотри-
мання договірних зобов’язань.

4. Сформувати графік документообороту пер-
винних документів, що забезпечують розрахун-
ки з контрагентами, затвердити відповідальних 
осіб, що здійснюють контроль за їх оформленням 
з метою забезпечення їх юридичної сили. 

Особливу складову в системі управління за-
ймає контроль, який покликаний виконувати 
контрольну функцію обліку. Саме тому організа-
ція внутрішньогосподарського контролю за своє-
часністю погашення дебіторської заборгованості, 
зокрема за розрахунками з покупцями та замов-
никами (оскільки така заборгованість займає 
найбільшу питому частку у складі всієї дебітор-
ської заборгованості господарюючих суб’єктів) ві-
діграє дієвість контрольної функції обліку. 

Метою внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків з покупцями та замовниками під-
приємства, є:

– забезпечення систематичного спостережен-
ня за достовірністю облікових та звітних даних 
про наявність і зміну сум дебіторсько-кредитор-
ської заборгованості;

– дотримання договірних умов за розрахунка-
ми з дебіторами;

– своєчасність пред'явлення претензій, за умови 
порушення розрахунково-платіжної дисципліни;

– оцінка впливу величини дебіторської забор-
гованості на платоспроможність підприємства, 
що забезпечує його фінансово-господарську ді-
яльність [9, с. 219].

Послідовність контролю розрахунків з покуп-
цями та замовниками зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Послідовність контролю розрахунків з покупцями та замовниками [10]

 
Рис. 2. Функції обліку та контролю у формуванні політики управління дебіторською заборгованістю
Джерело: сформовано авторами
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На підставі вище викладеного, вважаємо за 

необхідне в посадовій інструкції бухгалтера за-
значити в обов’язках здійснення оперативного 
контролю за станом дебіторської заборгованос-
ті, за її обсягами, термінами погашення й про-
строчення, умовами неповернення, а також по-
силення всіх можливих заходів з її погашення 
та відшкодування. У підприємств, що становлять 
суспільний інтерес, доцільно створювати відділ 
внутрішнього аудиту, який забезпечуватиме опе-
ративність контрольних заходів, щодо дотриман-
ня договірних зобов’язань між контрагентами 
та сприятиме своєчасності погашення дебітор-
ської заборгованості. З метою уникнення зайвого 
перенасичення кадрами, перевитрачання різ-
них ресурсів потрібно обов’язково обґрунтувати 
доцільність створення цілої служби. Для цього 
необхідно провести певні розрахунки, детально 
проаналізувати стан та обсяги дебіторської за-
боргованості, визначити структуру проблемних 
боргів, зіставити витрати на створення та функ-
ціонування відділу з очікуваними результатами 
від його роботи, підібрати відповідні кадри тощо.

Політика управління дебіторською заборгова-
ністю, представляє собою частину всієї політики 
управління оборотними активами та маркетин-
гової політики, метою якої є розширення обсягів 
реалізації, а також визначає ефективність роботи 
підприємства. Тому досить важливим є визначен-
ня основних етапів формування даної політики. 
Адже управління дебіторською заборгованістю 
може здійснюватися із використанням двох основ-
них її функцій: обліку та контролю (рис. 2).

Для досягнення ефективного господарюван-
ня, в системі управління облік і контроль є од-
ними із важливих функцій, оскільки через них 

відбувається поєднання аналізу, прогнозування 
та регулювання діяльності підприємств. Осо-
бливу увагу необхідно приділяти дієвості даних 
функцій при формуванні облікової політики 
підприємства щодо управління дебіторською 
заборгованістю, яка має вплив на об’єктивність 
та оцінку майна підприємства та формування 
фінансового результату.

Поєднання даних функцій дає можливість 
підприємству в умовах кризи спрогнозувати свою 
діяльність за умов досягнення таких цілей:

1. своєчасно відстежувати і запобігати ризико-
вим ситуаціям для підприємства;

2. формувати інформацію, що буде спрямова-
на на зниження негативних наслідків кризової 
ситуації.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи 
вище викладене, можна дійти висновків, що пра-
вильно організований облік дебіторської заборго-
ваності на підприємстві будь якої форми власнос-
ті має досить важливе значення, оскільки сприяє 
прозорості та достовірності впорядкованих даних 
із розрахункових операцій з дебіторами. 

З метою уникнення судових процесів необхід-
но оперативно реагувати на виникнення дебітор-
ської заборгованості та своєчасно здійснювати 
контрольні заходи щодо погашенням такої за-
боргованості в терміні дії договірних зобов’язань.

Шляхом визначення ефективної облікової 
політики господарюючі суб’єкти забезпечують 
дієвість облікової та контрольної функцій управ-
ління, поєднання яких впливає на формування 
об’єктивної, своєчасної та неупередженої інфор-
мації для прийняття оптимальних управлін-
ських рішень, націлених на формування відпо-
відного фінансового результату.
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