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Постановка проблеми. В ринкових умовах господарювання наявність у 

підприємства значних розмірів дебіторської заборгованості знижує 

ліквідність його активів, негативно впливає на фінансову платоспроможність, 

а також відволікає грошові кошти.  

 

Тому належна організація дебіторської заборгованості сприяє 

ефективному управлінню її розмірами і термінами на підприємстві. При 

цьому необхідним етапом розробки стратегії управління дебіторською 

заборгованістю є дослідження сутності такого поняття як «дебіторська 

заборгованість», виявлення його особливостей та закономірностей з метою 

використання набутих знань при розробці стратегії. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення теорії та 

практики управління дебіторською заборгованістю [1-9] свідчить про широке 

висвітлення зазначеної проблематики серед вітчизняних та закорданних 

науковців. Так, Дубровська Є.В. та М.Д. Білик розкривають проблемні 

питання сутності поняття «дебіторська заборгованість» [1;2];  Ніколаєнко О. і 

Лищенко О.Г. приділяють увагу аналізу дебіторської заборгованості [3;4]; 

Момот Т. та Савчук В.П. розглядають проблеми управління дебіторською 

заборгованістю в умовах фінансової кризи [5;6]. 

 Незважаючи та ґрунтовне опрацювання вченими питань управління 

дебіторською заборгованістю, єдиної позиції щодо сутності та економічного 

змісту даного питання не визначено. 

Мета дослідження. Метою статті є уточнення сутності поняття 

дебіторська заборгованість підприємства. Для її досягнення поставлено та 

вирішено такі завдання:  узагальнено підходи до трактування дебіторської 

заборгованості, здійснено їх критичний аналіз, визначено сучасні особливості 

даного поняття.  
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Матеріали досліджень. Під час дослідження використано методи 

теоретичного узагальнення, систематизації, аналізу, синтезу. 

Результати дослідження. Теоретичним підґрунтям для розгляду 

сутності поняття «дебіторська заборгованість» є розкриття сутності таких 

категорій як: «борг», «заборгованість», «дебітор», «розрахунки».  

Так, автори фінансового словника Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., 

Смовженко Т.С. [10] дають визначення заборгованості як сумі фінансових 

зобов’язань чи грошового боргу, яке підлягає погашенню. Майже ідентичним є 

поняття заборгованості у економічному словнику [11], а саме як сумі 

невиконаного зобов’язання, несплаченого боргу. Ми погоджуємося з думкою 

авторів щодо виділення окремо таких категорій, як зобов’язання і борг. Борг—це 

грошова сума, взята в позичку на певний термін і на певних умовах [11].  

Поняття боргу є вужчим, ніж поняття зобов’язання. При цьому 

зобов’язання у бухгалтерському обліку визначається як оформлені договором 

цивільно-правові відносини, в силу яких одна сторона зобов’язана здійснити на 

користь іншої сторони певні дії або утриматись від певних дій, та як сума коштів, 

яка повинна бути сплачена на певну дату в майбутньому, або існуючі (завдяки 

минулим операціям чи подіям) зобов’язання підприємства щодо передачі певних 

активів чи надання послуг іншому підприємству у майбутньому. Зобов’язання 

існує тільки тоді, коли йому відповідає нормативно-правовий документ. 

Категорія «зобов’язання» тісно пов’язана з категоріями «розрахунки» і 

«заборгованість. При  визначенні терміну «розрахунки виникають дискусії, які 

можна виділити в три основні позиції. Відповідно до першої з них, розрахунки – 

це система взаємовідносин. Прихильники другої позиції вважають розрахунки 

безпосередньо взаємовідносинами (без використання слова «система»). Третя 

група вчених лише пояснює економічну сутність розрахунків без наведення їх 

визначення [11] . 

Іншим ключовим поняттям, яке розкриває сутність дебіторської 

заборгованості є «дебітор» (від латинського debitum – борг, обов’язок). Згідно з 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», дебітори – це юридичні та фізичні 

особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми 

грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [12]. 

Слід зазначити, що закордонні та вітчизняні вчені [6-14] визначають термін 

«дебіторська заборгованість» по різному.  

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 
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заборгованість має назву «рахунки до отримання», а дебітори – це особи, які 

винні гроші за товари і послуги, вже одержані, але не оплачені ними [7]. 

Професори Гарвардського університету Зві Боді і Роберт К. Мертон 

визначають дебіторську заборгованість як «рахунки до отримання» [9], 

зазначаючи, що це та сума, яку покупці продукції повинні виплатити корпорації 

(підприємству).  

Західні економісти часто приймають поняття «кредитна політика» та 

«політика управління дебіторською заборгованістю» як цілісну категорію. Так 

наприклад, Дж. Ван Хорн взагалі розглядає дебіторську заборгованість як 

кількісний результат, що виникає у результаті реалізації кредитної політики 

підприємства [8], а Барт Едвардс, у своїй книжці «Кредитний менеджмент» 

взагалі використовує поняття «дебіторська заборгованість», суто як термін 

обліку [15]. 

Стосовно сучасних вітчизняних вчених, то Дубровська Є.В. визначає 

дебіторську заборгованість як неоплачені юридичними та фізичними особами 

товари (роботи, послуги) та/або вилучені кошти з кругообігу підприємства, що 

мають документальне підтвердження, яке надає право на отримання боргу у 

вигляді грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [1]. 

Деякі українські вчені розглядають дебіторську заборгованість як кошти, 

вилучені у підприємства, або які на певний термін знаходяться в інших осіб. Ми 

вважаємо таку дефініцію не досить коректною, оскільки вона потребує 

уточнення. Так, кошти, що вилучені у підприємства, не завжди перетворюються 

у дебіторську заборгованість.  

Крайник О.П., Клепнікова З.В. визначають дебіторську заборгованість у 

форму відкритого кредиту. Поняття «кредит» тісно пов’язане з поняттям 

дебіторської заборгованості, але ототожнювати їх не слід. Товарний 

(комерційний)  кредит варто розглядати як передумову виникнення дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги.   

Таким чином, вивчення сучасних наукових підходів до трактування 

дебіторської заборгованості виявило ряд недоліків, які потребують уточнення, а 

саме вузьке змістовне спрямування та відсутність комплексного підходу під час 

визначення зазначеного поняття. 

Висновки. Таким чином, дослідження сутності поняття «дебіторської 

заборгованості» дозволило уточнити його зміст як  показника фінансового стану 

підприємства, який являє собою суму заборгованості на користь підприємства на 

певну дату за наданий комерційний та споживчий кредити покупцям, а також 

авансування постачальників, щодо яких у підприємства з’являється майнове 

право вимоги оплати боргу. При цьому, такі взаємовідносини мають 

документальне підтвердження. 
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Чітке та однозначне розуміння сутності дебіторської заборгованості 

сприятиме формуванню ефективної стратегії її управління з метою покращення 

фінансового стану підприємств. 
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