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Анотація. У статті розглянуто причини виникнення дебіторської та кредиторської 

заборгованості. Досліджено методику аналізу заборгованості підприємства. Визначено 

основні показники дебіторської та кредиторської заборгованості. 
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Abstract. The article considers the causes of accounts receivable and accounts payable. 

Methodology of analysis of debt of enterprise is investigational. The main indicators of accounts 

receivable and accounts payable are certain. 
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Постановка  проблеми. Питання аналізу заборгованості підприємства є актуальним 

напрямком економічної науки, оскільки кожне підприємство в процесі своєї господарської 

діяльності вступає в ділові відносини з іншими підприємствами, організаціями. В процесі 

цих відносин можуть виникати взаємні грошові та матеріальні обов’язки, що поділяються 

на дебіторську та кредиторську заборгованості. В умовах існуючої кризи неплатежів в 

Україні безконтрольне зростання дебіторської і кредиторської заборгованості стає 

поширеним явищем. Розрахунки з дебіторами та кредиторами на підприємствах мають не 

зовсім позитивну характеристику, оскільки мають місце значні суми заборгованості та 

тривалі терміни її погашення. Одним з найбільш складних та суперечливих питань, які 

зумовлені проблемою неплатежів є постановка правильно організованого аналізу та 

контролю дебіторської і кредиторської заборгованості, яка перш за все, повинна сприяти 

недопущенню прострочення термінів платежу і доведення заборгованості до стану 

безнадійної. 

Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. Проблемі аналізу дебіторської та 

кредиторської заборгованості присвячеіні роботи таких вітчизняних та іноземних вчених, 

як: А. Апчерч, І. О. Бланк, М. Д. Білик, М. А. Болюх, Ф. Ф. Бутинець, Р. Каплан, Є. В. 

Мних, Д. Нортон, Г. В. Савицька, Дон Р. Хенсен, М. Г. Чумаченко та ін.  

Метою дослідження є розгляд сучасної теоретичної бази методів аналізу 

дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, визначення основних 

недоліків та проблем в управлінні заборгованістю та пошук шляхів її оптимізації. 

Виклад основного матеріалу. Дебіторська і кредиторська заборгованість виникає 

внаслідок розрахунків підприємства з покупцями, постачальниками, фінорганами, 

підрядчиками, робітниками і службовцями, органами соцстрахування, депонентами, 

підзвітними особами тощо. 

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і 

впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості 



особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає 

дуже невигідною. 

Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті 

«Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», яка має найбільшу питому вагу 

в загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами 

бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою 

реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних 

та безнадійних боргів [3]. 

За даними бухгалтерської звітності (ф. 1, ф. 2) можна визначити низку показників, 

що характеризують стан дебіторської заборгованості. До цих показників належать: 

• коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості: вказує на збільшення або 

зниження комерційного кредиту, яке підприємство надає; 

• період погашення дебіторської заборгованості: характеризує середній строк 

погашення дебіторської заборгованості.  

• частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів; 

• відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від 

реалізації  

• коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості [2]. 

Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості полягає в 

тому, що дані за звітний період порівнюють з даними за минулий рік (або інший звітний 

період), визначають зміни і вивчають причини цих змін, їхню якісну характеристику. 

Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити висновок 

щодо того, поліпшився чи погіршав стан розрахунків з покупцями проти минулого року. 

Якщо на підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна 

частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то можна 

зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про 

погіршання фінансового стану підприємства. Важливим у процесі аналізу дебіторської 

заборгованості є контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської 

заборгованості. 

Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій 

стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування [1]. 

Розглядаючи питання аналізу дебіторської заборгованості (розрахунку з покупцями 

й замовниками), слід ознайомитися з одним із методів розрахунку з покупцями, що 

широко використовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами, – методом 

надання знижок за дострокової оплати. Відомо, що за умов інфляції будь-яка відстрочка 

платежу призводить до того, що підприємство-виробник реально одержує лише частину 

вартості реалізованої продукції. Тому підприємству інколи вигідніше зробити знижку на 

реалізований товар за умови швидкої оплати рахунка (наприклад, у десятиденний строк), 

ніж втратити більшу суму в результаті інфляції [3]. 

Кредиторська заборгованість по товарних операціях оцінюється аналогічно 

дебіторській заборгованості з використанням процедури приведення майбутніх платежів 

до поточної вартості з урахуванням термінів можливих платежів і ставки дисконтування. 

Передовсім треба перевірити достовірність інформації щодо видів і строків 

кредиторської заборгованості. Для цього користуються прямим підтвердженням 

контрагентів, вивченням контрактів і договорів, особистими бесідами з працівниками, які 

мають інформацію про борги і зобов’язання підприємства. У процесі аналізу необхідно 

дати оцінку умов заборгованості, звернути увагу на строки, обмеження використання 

ресурсів, можливості залучення додаткових джерел фінансування. 

Аналіз власне кредиторської заборгованості починається з вивчення складу і 

структури кредиторської заборгованості за даними форми № 1 «Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)». Для цього розраховують питому вагу кожного виду кредиторської 

заборгованості в загальній сумі. Такі показники розраховуються за звітом і за планом, а 



порівнюючи їх, визначають відхилення в структурі кредиторської заборгованості, 

встановлюють причини змін її окремих складових і розробляють заходи для регулювання 

заборгованості, особливо тих її складових, які негативно впливають на діяльність 

підприємства. Як правило, основною причиною змін структури кредиторської 

заборгованості є взаємні неплатежі. Це може підтвердити порівняльний аналіз 

кредиторської та дебіторської заборгованості [3]. 

Деталізація аналізу кредиторської заборгованості може проводитись з 

використанням запропонованої вище методики аналізу дебіторської заборгованості.  

Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець звітного 

періоду передбачає також її порівняльний аналіз [3]. Результатом такого аналізу може 

бути виявлення: збільшення або зменшення дебіторської заборгованості; збільшення або 

зменшення кредиторської заборгованості. 

Висновки. Отже, основними напрямками аналізу дебіторської та кредиторської 

заборгованості є аналіз складу та структури, динаміки, аналіз за строками погашення 

заборгованості, аналіз ефективності управління, порівняльний аналіз стану дебіторської та 

кредиторської заборгованості та визначення його впливу на фінансовий стан. На 

сьогоднішній день методика аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості не є 

усталеною – вона постійно доповнюється та розширюється, оскільки змінюються та 

удосконалюються форми та способи розрахунків між підприємствами та організаціями. 

Аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості, необхідно також вивчати 

перш за все причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної 

виробничої ситуації на підприємстві. 
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