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У статті розглянуто принципи та методи визнання дебіторської заборгованості 
безнадійною. Досліджено класифікацію заборгованості для цілей бухгалтерського 
обліку. Розглянуто порядок списання та визнання заборгованості безнадійною. 
Сформульовано узагальнений процес закінчення строку позовної давності.  
Ключові слова: дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, позовна 
давність, класифікація, списання заборгованості, бухгалтерський облік. 

В статье рассмотрены принципы и методы признания дебиторской задолженности 
безнадежной. Исследовано классификацию задолженности для целей бухгалтерского 
учета. Рассмотрен порядок списания и признания задолженности безнадежной. 
Сформулирован процесс истечения срока исковой давности. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, безнадежная дебиторская задолженность, 
исковая давность, классификация, списание задолженности, бухгалтерский учет. 

This article discusses the principles and methods of recognizing receivables as uncollectible. 
Debt classification for accounting purposes is investigated. The procedure of writing off and 
recognition of debt as uncollectible is considered. The generalized process of limitation of 
limitation period is formulated. 
Keywords: accounts receivable, uncollectible receivables, statute of limitations, classification, debt 
relief, accounting. 

Боргові зобов’язання є звичайним явищем для будь-якого господарюючого суб’єкта. 
В результаті укладання господарських, трудових, цивільно-правових договорів, договорів 
про взаємодію з контрагентами (постачальниками й покупцями) та державою дуже важко 
уникнути виникнення безнадійної дебіторської заборгованості. Тому метою підприємств є 
пошук ефективного управління і контролю дебіторською заборгованістю, зокрема 
вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків, організація ефективної та дієвої 
системи внутрішньогосподарського аудиту. 

Проблеми організації та методики обліку дебіторської заборгованості досліджували 
багато учених та практиків, зокрема: Бондаренко О. С., Бутинець Ф. Ф., Горицька Н. Г., 
Голов С. Ф., Глебов В. А., Канцедал Н. А., Кірейцев Г. Г., Козюк З. М., Лісіца Т., 
Москалюк Г. О., Нашкерська Г. В., Онищенко В. П., Савицька Г. В., Свіриденко А. М., 
Сопко В. В. та інші. 

Не применшуючи результати попередніх досліджень, питання теоретичних та 
практичних підходів до визнання, оцінки та обліку дебіторської заборгованості залишається 
актуальним.  

Саме тому метою даної статті є виявлення та узагальнення основних можливих 
аспектів виникнення, існування та списання безнадійної дебіторської заборгованості у межах 
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сучасного обліково-правового законодавства, а також визначення особливостей 
відображення її списання в обліку діяльності суб’єктів господарювання. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – це поточна дебіторська заборгованість, 
щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк 
позовної давності [1].  

Згідно пп. 14.1.11. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України існують такі ознаки 
визнання дебіторської заборгованості безнадійною: 

– заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; 
– прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового 

майна, на яке може бути звернено стягнення; 
– прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно 

відсутніми, оголошені померлими; 
– прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора 

за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог 
кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - 
заборгованість, що не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на 
рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо 
затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб); 

– актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких 
визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією; 

– сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року; 
– прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок 

недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна 
боржника не призвели до повного погашення заборгованості; 

– заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин 
непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, 
передбаченому законодавством; 

– заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому 
законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією [2]. 

Варто зазначити, що безнадійною може бути лише поточна дебіторська заборгованість. 
Однак дуже важливим є той факт, що довгострокова дебіторська заборгованість у рік її 
погашення обов’язково переходить у статус поточної.  

Безнадійна дебіторська заборгованість входить до складу простроченої дебіторської 
заборгованості (рисунок). Головною відмінністю цих видів заборгованостей є ступінь 
впевненості щодо її погашення. Якщо сумнівний борг – це борг, щодо якого є ймовірність  
його погашення, то безнадійна заборгованість – це коли, навпаки, підприємство впевнене, що 
борг дебітором погашений не буде [3]. 

 
Рисунок. Класифікація дебіторської заборгованості за часом її погашення 

 

Зазвичай сумнівна заборгованість з часом перетворюється у безнадійну і списується. 
Списання безнадійної дебіторської заборгованості можливе за однією з наступних 
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умов: 
– сплив строку позовної давності – тут відсутні додаткові вимоги, наприклад, щодо 

наявності певних вжитих заходів зі стягнення дебіторської заборгованості, а тому закінчення 
одного лише строку позовної давності є достатнім для списання. Обов’язково треба при 
цьому врахувати, чи переривався строк позовної давності чи ні;  

– існування впевненості щодо неповернення заборгованості – такою впевненістю може 
бути, наприклад, припинення юридичної особи. Наявність запису про припинення 
юридичної особи в ЄДР є цілком достатнім підґрунтям для списання заборгованості. Однак, 
з іншого боку, наявності самої лише ситуації порушення проти боржника справи про 
банкрутство ще недостатньо, так як банкрутство – це спеціальна процедура для задоволення 
претензій боржників, а значить існує ймовірність погашення боргу. Це ж саме стосується 
навіть смерті боржника фізичної особи, так як з успадкуванням майна можуть бути передані 
й боргові зобов’язання й підприємство матиме можливість через суд стягнути заборгованість 
[4]. 

Головною і зазвичай єдиною умовою списання безнадійної дебіторської заборгованості 
виступає закінчення строку позовної давності. Позовна давність означає встановлений 
законом строк, протягом якого особа (фізична або юридична) має право звернутися до суду з 
вимогою про захист свого порушеного права чи інтересу (ст. 256 ЦК) [5]. 

Позовній давності присвячена гл. 19 Цивільного кодексу України (ЦКУ), а саме ст. 256-
268. Позовна давність означає встановлений законом строк, протягом якого особа (фізична 
або юридична) має право звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного права 
чи інтересу (ст. 256 ЦК глава 19) [5]. 

Строки позовної давності розділяють на загальні та спеціальні. Згідно ст. 257 ЦКУ 
загальний строк позовної давності становить 3 роки. Спеціальні строки позовної давності 
представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Спеціальні строки позовної давності 

№ 
з/п 

Стаття/ 
Нормативний 

документ 

Строк 
позовної 
давності 

Щодо чого встановлюються 

1 2 3 4 
1 ст. 559 ЦКУ 6 місяців із дня настання строку виконання основного зобов’язання або 1 

рік із дня укладення договору поруки, якщо строк основного 
зобов’язання не визначено, щодо пред’явлення кредитором 
вимог до поручителя у рамках договорів поруки;  

2 ст. 269 ГКУ 6 місяців пред’явлення позову, що випливає з постачання товарів 
неналежної якості за договором поставки; 

3 ст. 681 ЦКУ 1 рік щодо недоліків проданого товару; 
4 ст. 925 ЦКУ 1 рік вимоги до перевізника, що випливають із договору перевезення 

вантажів/пошти; 

5 ст. 258 ЦКУ 1 рік стягнення неустойки (штрафу/пені);  
6 ст. 362 ЦКУ 1 рік переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі 

порушення переважного права купівлі частини у праві спільної 
пайової власності; 

7 ст. 786 ЦКУ 1 рік відшкодування збитків при пошкодженні майна, переданого у 
користування орендарю, відшкодування орендарю витрат на 
поліпшення орендованого майна; 

8 ст. 728 ЦКУ 1 рік розірвання договору дарування;  

9 ст. 258 ЦКУ 1 рік визнання недійсним рішення загальних зборів товариства; 
10 ст. 388 КТМУ 1 рік пред’явлення вимоги щодо відшкодування збитків від нестачі, 

втрати вантажу або його пошкодження, прострочення доставки, 
затримки видачі та в інших випадках порушень у межах 
договорів морського перевезення багажу; 
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продовження табл. 1 

1 2 3 4 

11 ст. 258 ЦКУ 4 роки щодо вимог про визнання необґрунтованими активів та їх 
стягнення у дохід держави; 

12 Конвенція ООН 
про позовну 
давність у 
міжнародній 
купівлі-продажу 
товарів 1974 
року (укр/рос) 

4 роки для сторін контракту, які в момент його укладання знаходилися 
в країнах, що підписали Конвенцію ООН про позовну давність 
у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 р. Однак, сторони 
мають право у договорі виключити застосування даної 
Конвенції; 

13 ст. 872 ЦКУ 10 років щодо недоліків роботи, яка виконана за договором побутового 
підряду, що становлять небезпеку для життя та здоров’я 
замовника чи інших осіб  

Джерело: побудовано автором за даними [5; 6; 7; 8]  

 
У ст. 259 ЦКУ зазначено, що встановлений на законодавчому рівні строк позовної 

давності може бути збільшений за домовленістю сторін у письмовій формі. Однак 
скорочувати строки позовної давності забороняється. 

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла 
довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Окрім основної 
умови, у ст. 261 ЦКУ існує ряд інших умов початку перебігу позовної давності: 

– за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину – від дня, коли почалося 
його виконання; 

– за вимогами про визнання недійсним правочину, який учинено під впливом насильства, 
від дня припинення насильства; 

– у разі порушення цивільного права чи інтересу неповнолітньої особи – від дня 
досягнення нею повноліття; 

– за зобов’язанням із визначеним строком виконання – зі спливом такого строку; 
– регресними зобов’язаннями – від дня виконання основного зобов’язання; 
– вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави – від 

дня набуття оспорюваних активів відповідачем [5]. 
У разі закінчення строку позовної давності щодо основної вимоги вона також 

вважається закінченою щодо додаткових вимог (наприклад, стягнення неустойки, 
накладення стягнення на заставлене майно) [9, С. 23]. 

Існують випадки, коли строк позовної давності переривається внаслідок подій, 
передбачених ст. 264 ЦКУ. Внаслідок цього строк позовної давності починає обраховуватися 
заново, незважаючи на той час, що уже минув. 

Внаслідок закінчення строку позовної давності підприємство починає списувати 
безнадійну дебіторську заборгованість. Згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 
списання безнадійної дебіторської заборгованості відбувається за рахунок резерву сумнівних 
боргів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті 
про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у складі інших операційних витрат. 
Такий резерв створюється лише якщо дебіторська заборгованість є фінансовим активом. 
Якщо резерву недостатньо або для певного виду дебіторської заборгованості його не 
створено, то таку безнадійну дебіторську заборгованість списують на інші операційні 
витрати. Відповідно відшкодування списаної безнадійної дебіторської заборгованості 
включаються до складу інших операційних доходів.  

Бухгалтерський облік списання безнадійної дебіторської заборгованості представлено у 
табл. 2. 
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Таблиця 2 

Облік списання безнадійної дебіторської заборгованості 
 

№ 
з/п 

Зміст господарської операції 

Кореспонденція 
рахунків 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1. Заборгованість виключають з активів з одночасним зменшенням 
величини резерву сумнівних боргів 

38 34, 36, 37 

2. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів 
безнадійну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги (тобто грошову) списують з активів на інші 
операційні витрати (на суму списання, що перевищує резерв 
сумнівних боргів) 

944 34, 36, 37 

3. Поточну дебіторську заборгованість, щодо якої не передбачено 
створення резерву сумнівних боргів, в разі визнання її 
безнадійною списують з балансу з відображенням у складі інших 
операційних витрат 

944 34, 36, 37 

 

Визнання заборгованості безнадійною відбувається, якщо за нею минув строк позовної 

давності, а також на підставі наявності у суб’єкта господарювання чи його посадових осіб 

сумніву щодо її погашення або впевненості у її погашенні боржником. Основний строк 

позовної давності – 3 роки. Перебіг строку починається з дня, що настає за тим, у якому 

мають виконуватися зобов’язання. Невиконання обов’язку виплати заборгованості порушує 

права особи, на користь якої вони мають виконуватись, та є підставою для визначення 

початку відліку строку позовної давності. 

Висновки. Дебіторська заборгованість потребує розуміння її суті та жорсткого 

контролю за процесом перетворення такого активу у безнадійний борг, що має суттєвий 

вплив на фінансовий стан підприємства. І сьогодні, коли проблема дебіторської 

заборгованості набуває все більшої актуальності, дуже важливо правильно і ефективно 

оперувати нею, намагатися мінімізувати дебіторську заборгованість і в майбутньому 

уникнути безнадійної дебіторської заборгованості. Тому облік дебіторської заборгованості є 

просто необхідним, перш за все, для забезпечення гарантіями користувачів фінансової 

звітності щодо достовірності і законності інформації про неї. 
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