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В процесі здійснення господарської діяльності підприємство укладає 
договори (господарські, трудові, цивільно-правові), взаємодіє з контрагентами 
(постачальниками й покупцями) та державою. Невиконання однією із сторін 
своїх зобов’язань призводить до виникнення дебіторської заборгованості. Під 
дебіторською заборгованістю маються на увазі суми оплати від покупців, 
клієнтів, замовників підприємства, які на дату формування балансу чи 
виконання робіт, поставки товарів, ще від них не отримані, а під дебіторами – 
такі контрагенти. Згідно з П(С)БО 10, «дебіторська заборгованість – це сума 
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату» [1]. 

Причинами виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві та 
ризику її неповернення можуть бути: неплатоспроможність контрагентів або 
неможливість виконати свої зобов’язання на дату виникнення обов’язку з 
оплати; низька платіжна дисципліна контрагентів – дебіторів; відсутність 
попередньої перевірки репутації та благонадійності клієнтів; стан договірної та 
розрахункової дисципліни на підприємстві; форс-мажорні обставини тощо. 

Наявність простроченої дебіторської заборгованості створює для 
підприємства певні фінансові труднощі, які виражаються в нестачі фінансових 
ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати, та  
ризики непогашення боргів і зменшення прибутку. Крім того, заморожування 
коштів у дебіторській заборгованості призводить до уповільнення оборотності 
капіталу [2]. Тому кожен суб’єкт господарювання зацікавлений у скороченні 
термінів погашення належних йому платежів. Важливе значення має давність 
утворення дебіторської заборгованості, встановлення якої потребує з’ясування, 
чи немає в її складі сум, нереальних для стягнення, або таких, за якими минули 
строки позовної давності [2; 3]. Якщо такі виявлено, то необхідно терміново 
вжити заходи щодо їх стягнення (звернутись з позовами в господарський суд 
тощо). На величину дебіторської заборгованості також впливає стан договірної 
та розрахункової дисципліни на підприємстві, недотримання якої призводить до 
несвоєчасного висування претензій до дебіторів, значного зростання розмірів 
невиправданої дебіторської заборгованості, відволікання фінансових ресурсів.  
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