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Національний технічний університет 
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На сьогоднішній день одним з найбільш складних й актуальних питань 

українського обліку є облік дебіторської заборгованості. Адже значні розміри 

дебіторської заборгованості знижують ліквідність активів підприємства, 

негативно впливають на фінансову платоспроможність, відволікають зайві 

грошові кошти з обороту.  

5.  Джерелами аналізу дебіторської заборгованості є ф. №1 «Баланс», ф. 

№2 «Звіт про фінансові результати», для внутрішнього аналізу 

застосовуються відомості аналітичного обліку (журнал-ордер або 

відомість обліку розрахунків з покупцями і замовниками).  

6. Як правило, аналіз дебіторської заборгованості можна проводити за 

наступними основними напрямками: 

 визначення питомої ваги дебіторської заборгованості в загальній 

сумі оборотних активів; 

 оцінка складу і структури дебіторської заборгованості; 

 розрахунок періоду погашення та її оборотності; 

 вивчення впливу факторів на дебіторську заборгованість; 

 визначення частки сумнівної та безнадійної заборгованості у 

загальному обсязі дебіторської заборгованості; 

 порівняння обсягу дебіторської заборгованості з розмірами 

кредиторської. 

7. Проведення горизонтального аналізу заборгованості дає змогу оцінити 

питому вагу складових елементів дебіторської заборгованості та частку 

дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів і в структурі 

балансу, вертикального –  побачити динаміку зміни заборгованості у 

різні періоди часу. 

8. Основними показниками, які розраховуються для аналізу дебіторської 

заборгованості є коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, 

що показує, скільки разів у середньому на протязі звітного періоду 

дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти; період 

оборотності дебіторської заборгованості (середня кількість днів 

погашення боргів), співвідношення кредиторської  та дебіторської 

заборгованості. 

Також аналіз дебіторської заборгованості повинен розкривати її якісний 

склад і внутрішню структуру як за видами заборгованості, так і за термінами 

виникнення. Це необхідно для того, щоб виявити прострочені та безнадійні 

борги, встановити їх розмір, своєчасно вжити заходи з їхнього стягнення.  

Отже, проведення аналізу дебіторської заборгованості дає змогу: 

визначити склад і структуру заборгованості, її зміни в динаміці; визначити 

показники ліквідності та оборотності; встановити ймовірність погашення 

заборгованості; визначити її вплив на фінансовий стан підприємства. 


