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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нестабільних ринкових умовах дуже важко

забезпечити високий рівень збуту продукції і її
вчасну оплату покупцями. Кризовий стан еконо�
міки змушує підприємства надавати свою продук�
цію з умовою відстрочки оплати. Несплата призво�
дить до виникнення дебіторської заборгованості,
ефективне ведення обліку, внутрішнього контро�
лю та управління якою стає одним з першочерго�
вих завдань підприємства.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На сьогодні обліку дебіторської заборгова�

ності присвячено досить багато праць науковців,
зокрема: М.Д. Білик, С.Ф. Голов, О.В. Коблянська,
В.М. Костюченко, Н.М. Матицина, Ф.Ф. Бутинець
та інші. Досліджено також питання управління де�
біторською заборгованістю. Багато вчених займа�
ються пошуком саме шляхів вдосконалення обліку
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дебіторської заборгованості. Але існуючі невирі�
шені проблемні питання свідчать про необхідність
подальших досліджень.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розгляд основних неточностей

в обліку розрахунків підприємства з покупцями та
дебіторської заборгованості. А також визначен�
ня пропозицій щодо вдосконалення системи об�
ліку та управління дебіторською заборгованістю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Керуючись переходом бухгалтерського обліку

на засади міжнародних стандартів фінансової
звітності, підприємства націлені на забезпечення
потреб управління достовірною інформацією, на
основі якої приймаються управлінські рішення.
Для прийняття управлінських рішень важливе зна�
чення має повнота і об'єктивність інформації, по�
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в'язаної з дебіторською заборгованістю. Облік
розрахунків з покупцями є однією з найважливі�
ших та найбільш досліджуваних ділянок бухгал�
терської роботи, оскільки на цьому етапі фор�
мується основна частина доходів та грошових над�
ходжень підприємства.

Проте на сьогодні існує ряд проблем щодо об�
ліку розрахунків з покупцями, а саме:

1. Недостатня розробленість методичних
підходів до класифікації та оцінки дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги.

2. Неможливість отримання інформації про
дебіторську заборгованість у тому обсязі і вигляді,
достатньому для проведення аналізу розрахунків
підприємства з покупцями.

3. Непристосованість та неефективність ме�
тодів обрахунку резерву сумнівних боргів, відпо�
відно до П(С)БО 10.

4. Недостатня розробленість плану рахунків
бухгалтерського обліку та інструкції щодо його
застосування з обліку розрахунків покупців та
замовників.

5. Погано налагоджена система внутрішнього
контролю дебіторської заборгованості на підприє�
мствах.

6. Нерозвиненість форм рефінансування для
ефективного управління дебіторською заборгова�
ністю.

Тому виникає необхідність у розробленні дея�
ких заходів щодо вдосконалення обліку та аудиту
розрахунків з покупцями, та власне дебіторської
заборгованості.

Розгляд сучасних підходів до класифікації де�
біторської заборгованості дав змогу виявити низ�
ку проблем. Класифікація згідно з П(С)БО 10 "Де�
біторська заборгованість", а саме поділ дебіторсь�
кої заборгованості на поточну та довгострокову,
на нашу думку, не є точним та охарактеризовує
даний актив лише частково. Потрібно запропону�
вати методику класифікації дебіторської заборго�
ваності, що дає можливість здійснювати по�
рівняльний аналіз варіантів групування розра�
хунків з дебіторами за класифікаційними ознака�
ми.

Формування такої методики слід проводити у
такій послідовності: визначення мети, формулю�
вання завдань, конкретизування користувачів
інформації, вибір ознаки класифікації, визначен�
ня приоритетних принципів, надання переліку
можливих типів класифікації, вибір оптимально�
го типу, і відповідно групування дебіторської за�
боргованості за обраним типом.

На сьогодні існує певна недосконалість мо�
делей створення резерву сумнівних боргів. Відпо�
відно до вимог П(С)БО 10 сума резерву сумнівних
боргів визначається за одним із двох методів: за
методом абсолютної суми сумнівної заборгова�
ності або методом застосування коефіцієнта сум�
нівності. Загальним негативним моментом для
обох методів розрахунку є їх нормативна невре�

гульованість та неефективність використання на
підприємствах. Оскільки метод абсолютної суми
сумнівної заборгованості прийнятний лише для
підприємств з невеликою кількістю дебіторів. Ме�
тод використання коефіцієнта сумнівності доціль�
но використовувати лише для заборгованості,
термін якої не перевищує року. Оскільки даний
метод спирається лише на дані минулих періодів і
може дещо не відповідати ситуації в майбутньо�
му. Вважаємо, що резерв повинен формуватись на
базі експертних оцінок фінансового менеджмен�
ту підприємства і формуватись бухгалтерами під�
приємства, виходячи з реальних показників поточ�
ного та прогнозованого фінансового стану свого
підприємства. На сьогодні більшість підприємств
України не створює резерв сумнівних боргів через
незрозумілість та недостатню регламентованість
його створення, хоча дебіторська заборгованість
присутня у більшості

Також серед науковців існують пропозиції
внесення змін до плану рахунків з обліку покупців
та замовників. Для відображення в обліку поточ�
ної дебіторської заборгованості, яка виникає на
стадії реалізації товарів (робіт, послуг) призначе�
но активний рахунок 36 "Розрахунки з покупцями
і замовниками".

Синтетичний рахунок 36 "Розрахунки з покуп�
цями і замовниками" має субрахунки:

— З61 "Розрахунки з вітчизняними покупця�
ми";

— 362 "Розрахунки з іноземними покупцями";
— 363 " Розрахунки з учасниками ПФГ";
— 364 "Розрахунки за гарантійним забезпечен�

ням".
Наведені субрахунки деталізують відображен�

ня інформації в обліку за розрахунками з покуп�
цями і учасниками промислово�фінансових груп.
Проте цей рахунок не містить субрахунків для де�
тального відображення розрахунків із замовника�
ми. Інструкцією про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку розрахунки із замовника�
ми передбачено фіксувати з використанням суб�
рахунків 361 "Розрахунки з вітчизняними покуп�
цями" і 362 "Розрахунки з іноземними покупцями".
Така уніфікація застосування субрахунків не доз�
воляє деталізувати перелік дебіторів, що значно
обтяжує відстеження можливості виникнення сум�
нівної дебіторської заборгованості, а також пере�
творення її в безнадійну. А.П. Неживенко пропо�
нує доповнити субрахунки рахунка 36 "Розрахун�
ки з покупцями і замовниками" субрахунками 365
"Розрахунки з вітчизняними замовниками" і 366
"Розрахунки з іноземними замовниками" з відпо�
відним корегуванням характеристик субрахунків
361 і 362 Інструкції про застосування плану ра�
хунків [4]. Дійсно, запропоновані зміни підвищать
аналітичність розрахунків з дебіторами, розділив�
ши покупців та замовників, дозволять відокреми�
ти передачу готової продукції замовникам та реа�
лізації товарів покупцям.
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Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку не повною мірою дає по�
яснення щодо застосування регламентованих ра�
хунків. Так, субрахунок 363 має назву "Розрахун�
ки з учасниками ПФГ" і не містить характеристи�
ки щодо його застосування.

До дебіторської заборгованості, призначеної для
продажу, найчастіше застосовують такі фінансові
інструменти, як факторинг. Це зумовлює не�
обхідність детального відображення в обліку аутсор�
тингу, факторингу дебіторської заборгованості шля�
хом застосування фінансових інструментів. На сьо�
годні відступлення прав грошової вимоги з укладен�
ням договору відображають за допомогою субра�
хунку 377. Віднесення продажу дебіторської забор�
гованості за товари роботи послуги до складу іншої
дебіторської заборгованості у разі передачі борго�
вих прав аутсортеру (фактору) є логічним і методо�
логічно правильним кроком, але викликає перекру�
чення інформації, що негативно впливає на якість
прийняття управлінських рішень. Для обліку аутсор�
тингу пропонуємо ввести до Плану рахунків окре�
мий субрахунок рахунку 37 "Розрахунки з факто�
рингу" з деталізацією в аналітичному обліку.

Основним джерелом інформації про фінансо�
вий стан суб'єктів господарювання є фінансова
звітність, яка грунтується на узагальнених даних
фінансового обліку. Облікова інформація про де�
біторську заборгованість у фінансовій звітності
розкриває стан розрахунків з контрагентами, ви�
ступає засобом для проведення фінансового й еко�
номічного аналізу та оцінки показників діяльності
підприємства. Тому внутрішній контроль дебі�
торської заборгованості на підприємстві є тим за�
собом, що може визначити її достовірне відобра�
ження у фінансовій звітності, сприяти підвищен�
ню якості зібраної інформації, прозорості та дос�
товірності даних щодо розрахункових операцій,
пов'язаних з реалізацією готової продукції, то�
варів робіт та послуг. Недивлячись на всі його пе�
реваги, внутрішній контроль дебіторської забор�
гованості на вітчизняних підприємствах є нероз�
винутим. Проблемами його є відсутність на
підприємстві особи чи відділу, обов'язком якого
було б здійснення внутрішнього контролю, про�
ведення внутрішнього аудиту за системою обліку,
в тому чиcлі і дебіторською заборгованістю. Не�
обхідність створення відділу внутрішнього конт�
ролю дебіторської заборгованості підприємства є
очевидною, проте достовірно оцінити економічну
ефективність його діяльності досить проблематич�
но. Бухгалтерами рідко здійснюється аналіз дебі�
торської заборгованості. Хоча аналіз є ефектив�
ним засобом контролю, значення аналізу дебі�
торської заборгованості особливо збільшується в
період інфляції, коли іммобілізація власних коштів
стає дуже невигідною. Тобто потрібно проводити
постійний моніторинг заборгованості, своєчасно
висувати претензії щодо виникнення боргів та по�
переджувати їх виникнення у майбутньому.

ВИСНОВКИ
Підсумувавши результати проведеного до�

слідження, необхідно зазначити, що на сьогодні
існує певна недосконалість ведення обліку дебі�
торської заборгованості. Першочерговими завдан�
нями подальших досліджень у даному напрямі є
внесення змін до П(С)БО 10 з огляду на супереч�
ливість сутності та невизначеність класифікації
дебіторської заборгованості, неврегульованість
методів формування резерву сумнівної заборгова�
ності. Вітчизняні підприємства потребують побу�
дови ефективного механізму внутрішнього конт�
ролю дебіторської заборгованості з метою попе�
редження виникнення нової.
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