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На даний час Україна характеризується нестабільною економічною 

ситуацією що обумовлено як економічними та політичними змінами у країні, 

так і глобальними змінами у різних сферах діяльності суспільства загалом.  

Наслідком цих процесів є низька платоспроможність підприємств що 

призводить до зростання обсягів дебіторської заборгованості та порушення 

платіжного балансу і відповідно до погіршення їх фінансового стану. 

Особливо актуальними у цієї ситуації є дослідження проблем обліку та 

аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві задля ефективного 

управління нею. 

Аналіз діючої в Україні системи бухгалтерського обліку та аналізу стану 

дебіторської заборгованості, а також наукових праць зарубіжних та 

вітчизняних учених дозволив визначити основні проблемні питання у цієї 

сфері. 

1. Існуюча система бухгалтерського обліку не забезпечує достатність 

обсягу та якість інформації щодо розрахунків з дебіторами на підприємстві 

задля вчасного аналізу і прогнозування дебіторської заборгованості та 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо регулювання фінансово-

господарського стану підприємства. 
2.  Недосконалість методичного та методологічного забезпечення 

процесів аналізу та обліку дебіторської заборгованості на підприємстві не 

дозволяє отримувати достовірну та повну інформацію щодо оцінки її стану. 

Крім того, відсутній дієвий механізм та чітка схема деталізації та 

співвідношення різних видів дебіторської заборгованості у загальній їх 

структурі. 

3. Недостатня автоматизація процесів обліку та аналізу дебіторської 

заборгованості робить їх трудомісткими та не ефективними. 

4. Недосконала існуюча системи регістрів аналітичного та 

синтетичного обліку дебіторської заборгованості не дозволяє отримувати 

повну, адекватну та достовірну інформацію стосовно стану розрахунків з 

дебіторами та резервів сумнівних боргів. Також відсутні дієві механізми 

оцінки поточної дебіторської заборгованості та сумнівних боргів. 

Отже, очевидно, що діюча система обліку та аналізу дебіторської 

заборгованості потребує реформуванню, яке має забезпечити формування 

на підприємстві ефективної системи управління задля підтримання 

підприємства у належному фінансовому стані. 

  


