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УДК 657

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 
ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
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Рябчук О. Г., Матійко О. О. Проблеми організаційно-методичних підходів до обліку та аудиту дебіторської 

заборгованості та напрями їх вирішення
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С
ьогодні Україна знаходиться у скрутному еко-

номічному становищі, її охоплює криза плате-

жів. На підприємствах збільшується кількість 

дебіторів, і саме тому дебіторська заборгованість має 

достатньо великі обсяги. Для повноцінного функці-

онування економіки України необхідно мати досто-

вірну інформацію про фінансовий стан підприємств 

і, зокрема, про стан дебіторської заборгованості. 

Джерелом отримання такої інформації є фінансова 

звітність, а висновок незалежного аудитора є однією 

з умов довіри користувачів до фінансової звітності. 

Тому особливо гостро постає необхідність прове-

дення дослідження організаційно-методичних підхо-

дів до обліку та аудиту дебіторської заборгованості 

суб’єктів господарювання.

Питання обліку та аудиту дебіторської заборго-

ваності досліджуються багатьма науковцями та прак-

тиками, серед яких: Білик І. І, Матицина Н. О., Береза 

С. Л., Бєлозерцев В. С., Марченко О. М., Іванова Н. А., 

Мултанівська Т. В., Савченко В. Я., Волянюк І. А. та 
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багато інших. Натомість, попри наявні напрацювання 

науковців, деякі проблеми щодо організаційно-мето-

дичних підходів до обліку та аудиту дебіторської за-

боргованості залишаються невирішеними.

Метою статті є висвітлення основних проблем 

організаційно-методичних підходів до обліку та ау-

диту дебіторської заборгованості та надання реко-

мендацій щодо їх вирішення.

Н
ауковці трактують термін «дебіторська за-

боргованість» по-різному. Так, Білик І. трак-

тує дебіторську заборгованість як фінансо-

вий актив, який є контрактивним правом отримувати 

грошові кошти або цінні папери від іншого підпри-

ємства, які визнаються як актив, коли підприємство 

стає стороною контракту і, внаслідок цього, має юри-

дичне право отримувати грошові кошти [1, c. 124].

На думку Матициної Н. О., дебіторська заборго-

ваність – це розмір неспроможності суб’єкта підпри-

ємницької діяльності виконати грошові зобов’язання 

перед підприємством після настання встановленого 

договором строку оплати їх [2, c. 38].

Дебіторська заборгованість в організації бух-

галтерського обліку відображається як наслідок 

цивільних зобов’язань, що виникають в результаті 

визначеної угоди. Угода, оформлена, як правило, до-

говором, представляє собою визначену дію суб’єктів, 

які беруть в ній участь (юридичних чи фізичних осіб), 

результатом чого є виникнення товарних і грошових 

зобов’язань [3, с. 32].

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» трак-

тує дебіторську заборгованість як суму заборгова-

ності дебіторів підприємству на певну дату. Дебіто-

рами можуть бути юридичні та фізичні особи, які 

внаслідок минулих подій заборгували підприємству 

певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або ін-

ших активів [4].

У системі Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ), на відміну від П(С)БО, визнання, 

класифікація та оцінка дебіторської заборгованості 

прямо не визначені. У міжнародних стандартах пред-

ставлені лише загальні рекомендації щодо розкриття 

відповідної інформації у фінансових звітах [5]. 

Проаналізувавши підходи до поняття «дебітор-

ська заборгованість» у різних джерелах, на наш по-

гляд, можна виділити такий підхід до трактування сут-

ності даного поняття: дебіторська заборгованість –  

це документально визначена сума боргів юридичних і 

фізичних осіб підприємству стосовно передачі майна, 

виконання робіт, надання послуг, сплати грошових 

коштів.

Ефективна організація бухгалтерського облі-

ку дебіторської заборгованості на підприємстві має 

важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню 

інформації, прозорості та достовірності даних щодо 

розрахунків з дебіторами.

Для організації обліку та аналізу розрахунків із 

покупцями та замовниками важливе місце посідає 

класифікація дебіторської заборгованості. Від пра-

вильної класифікації дебіторської заборгованості, а 

також від правильно обраних класифікаційних ознак 

залежатиме не лише порядок її обліку взагалі чи окре-

мої її складової, а й ефективності управління нею.

Незважаючи на наявність ряду нормативних 

документів, існує недостатня розробленість мето-

дичних підходів до класифікації дебіторської забор-

гованості.

С
ерйозним наслідком платіжної кризи не тіль-

ки в Україні, але і в будь-якій іншій державі, 

є виникнення простроченої дебіторської за-

боргованості. Облік цієї заборгованості, контроль за 

термінами її погашення, правильне і своєчасне відне-

сення такої заборгованості є основними завданнями 

бухгалтера суб’єкта господарювання. І тому, здій-

снюючи аудит дебіторської заборгованості клієнта, 

аудитору необхідно перевіряти правильність її відне-

сення, щоб не допустити безпідставного зменшення 

оподатковуваного прибутку підприємства.

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [4] 

трактує методологічні принципи формування дебі-

торської заборгованості в бухгалтерському обліку та її 

розкриття у фінансовій звітності. А перевірка дотри-

мання даних принципів є однією з головних умов про-

ведення якісного аудиту дебіторської заборгованості.

Попри діюче нормативне регулювання, існує 

ряд проблем щодо обліку та аудиту дебіторської за-

боргованості (рис. 1).

Крім того, облікові регістри, що використову-

ються при веденні бухгалтерського обліку дебіторської 

заборгованості не надають всю необхідну інформацію 

керівництву суб’єкта господарювання для прийнят-

тя ефективних управлінських рішень. Для вирішення 

даної проблеми необхідно розробити такі облікові ре-

гістри ведення обліку, які будуть накопичувати інфор-

мацію про розрахунки з дебіторами, деталізуючи уза-

гальнені дані дебіторської заборгованості, враховуючи 

вид заборгованості в загальній її структурі.

Оплата дебіторської заборгованості являє со-

бою форму реструктуризації активів, що полягає  

в переведенні дебіторської заборгованості в ліквідні 

форми активів. Основними видами оплати дебітор-

ської заборгованості (рефінансування) є облік вексе-

лів, форфейтинг та факторинг. На сьогодні найбільш 

популярними формами рефінансування дебіторської 

заборгованості у світі є факторинг і форфейтинг, але 

в Україні вони майже не використовуються через від-

сутність необхідної правової бази та відпрацьованої 

методики обліку, тоді як їх застосування пришвид-

шило б перетворення дебіторської заборгованості  

у грошові активи [7, с. 32].

У процесі здійснення виробничо-господарської 

діяльності суб’єкти господарювання проводять різ-
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Проблеми щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості

Недостатня розробленість методичних підходів щодо класифікації
дебіторської заборгованості  

   

Нерозвиненість форм оплати дебіторської заборгованості (рефінансування)  

Проблема співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості  

Проблема налагодження системи внутрішнього контролю дебіторської
заборгованості суб’єктів господарювання  

Неефективність методів розрахунку резерву сумнівних боргів

Рис. 1. Основні проблеми щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості

Джерело: авторська розробка за [6].

ного роду розрахунки (рис. 2). Як правило, спочатку 

свої зобов’язання виконує одна зі сторін, внаслідок 

чого в неї виникає право вимагати компенсації за за-

боргованістю, а в іншої сторони – обов’язок оплатити 

цю заборгованість.

У 
міжнародній практиці розроблено факто-

рингові операції, що містять щонайменше дві 

складові з таких як: фінансування, страхуван-

ня ризиків, управління дебіторською заборгованістю 

та інформаційне обслуговування. Сьогоденна прак-

тика факторингового фінансування в Україні така, що 

компанія повинна працювати зі своїми споживачами 

на умовах відстрочки платежу і мати декілька постій-

них покупців, адже одним із найважливіших моментів 

факторингової діяльності є ефективно функціонуюча 

система ризик-менеджменту. Оскільки факторинго-

ве обслуговування, по суті, є викупом дебіторської 

заборгованості та не передбачає застави, то ризико-

вість операцій дуже висока [8, c. 126]. 

З огляду на те, що факторинг – достатньо новий 

для нашої країни фінансовий інструмент, його розви-

 

За товарними операціями За нетоварними операціями 

 
 

Розрахунки, що здійснюють суб’єкти господарювання у процесі здійснення 
виробничо-господарської діяльності

Розрахунки між суб’єктами 
господарювання за реалізовану 

продукцію, виконані роботи 
та придбанні матеріальні 

цінності та послуги

Платежі до бюджету, сплата 
страхових платежів, розрахунки 

за претензіями, недостачами 
та шахрайством

Рис. 2. Розрахунки, що здійснюють суб’єкти господарювання в процесі здійснення  

виробничо-господарської діяльності

Джерело: авторська розробка.

ток потребує створення відповідних організаційно-

інституційних умов. Насамперед, мова йде про фор-

мування нормативно-правової та законодавчої бази, 

а також про необхідність підвищення рівня інформо-

ваності підприємців щодо його специфіки

Дебіторська заборгованість є одним із важли-

вих об’єктів аудиту. Згідно з МСА 200 «Загальні цілі 

незалежного аудитора та проведення аудиту відпо-

відно до Міжнародних стандартів аудиту» метою 

аудиту є підвищення ступеня довіри визначених ко-

ристувачів до фінансової звітності. Її досягають через 

висловлення аудитором думки про те, чи складена 

фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповід-

но до застосовної концептуальної основи фінансової 

звітності. У разі більшості концептуальних основ за-

гального призначення така думка висловлюється сто-

совно того, чи подана фінансова звітність достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах, або чи надає вона правдиву 

та достовірну інформацію відповідно до концепту-

альної основи [9].

Проведення аудиту дебіторської заборговано-

сті має велику актуальність, тому, що це стимулює 
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суб’єкт господарської діяльності до більш ретельного 
та регулярного проведення інвентаризації дебітор-
ської заборгованості, до активного проведення захо-
дів щодо її стягнення. Проблемність питання аудиту 
дебіторської заборгованості полягає в тому, що піс-
ля переходу бухгалтерського обліку в Україні на ви-
користання нових стандартів з’явилося багато нових 
моментів у здійсненні бухгалтерського обліку, яким 
раніше не приділялася значна увага, тому що вони 
не застосовувалися практично в діяльності суб’єктів 
господарської діяльності України. А тому в сучасних 
умовах потрібно приділяти чималу увагу аудиту роз-
рахунків з дебіторами [10, с. 174].

Д
ля того, щоб зрозуміти сутність аудиту дебі-
торської заборгованості, розглянемо визна-
чення його мети різними науковцями. Так, 

на думку ІвановоїпН. А. та Ролінського О. В., метою 
аудиту дебіторської заборгованості є підтвердження 
інформації щодо повноти, достовірності, законності 
та правильності відображення її в обліку [7, c. 93]. 

Мултанівська Т. В. зі співавторами метою ау-
диту дебіторської заборгованості вважає перевірку 
правильності відображення в обліку розрахунків під-
приємства з покупцями і замовниками, та іншими де-
біторами [8, c. 205]. 

Савченко В. Я. розглядає мету аудиту дебітор-
ської заборгованості як підтвердження достовірнос-
ті, повноти, реальності та законності обліку дебітор-
ської заборгованості у звітності (балансі підприєм-
ства) [11, c. 114]. 

На думку Волянюк І. А., у процесі аудиту дебі-
торської заборгованості повинні бути вирішені такі 
основні завдання:

 перевірка дотримання порядку документаль-
ного відображення виникнення дебіторської 
заборгованості;

 підтвердження наявності внутрішнього конт-
ролю за відсутністю викривлення даних при 
відображенні показників на рахунках бухгал-
терського обліку та фінансової звітності;

 підтвердження відповідності оформлених 
бухгалтерських операцій діючим норматив-

ним актам, перевірка наявності інвентариза-
ції розрахунків відповідно до облікової полі-
тики підприємства та вимог законодавства;

 перевірка своєчасності списання безнадійної 
дебіторської заборгованості [12, с. 27].

Савченко В. Я. зазначає, що до головних завдань 
проведення аудиту дебіторської заборгованості не-
обхідно віднести:

 встановлення реальності дебіторської забор-
гованості та простроченої заборгованості (за 
якою минув строк позовної давності);

 перевірка правильності списання заборгова-
ності, строк позовної давності якої минув;

 перевірка достовірності відображення в об-
ліку дебіторської заборгованості залежно від 

прийнятого методу визначення реалізації;

 перевірка правильності та обґрунтованості 

списання заборгованості;

 дослідження правильності оформлення й ві-

дображення в обліку заборгованості за вида-

ними авансами, пред’явленими претензіями 

[11, с. 195]. 

О
тже, у наукових публікаціях та нормативних 

документах відсутнє чітке трактування мети 

і завдань аудиту дебіторської заборгованості. 

На наш погляд, метою здійснення аудиту дебіторської 

заборгованості є встановлення достовірних даних 

щодо стану розрахунків, своєчасності та повноти від-

ображення достовірної інформації в первинних і зве-

дених документах і фінансовій звітності, дотримання 

облікової політики щодо ведення обліку розрахунків. 

Дослідивши погляди науковців та практиків, 

можна виділити такі основні завдання аудиту дебі-

торської заборгованості (рис. 3). 

На підготовчому етапі аудиту дебіторської за-

боргованості, коли укладається договір з аудитор-

ською фірмою або з аудитором, замовник надає згоду 

на те, що він надасть всі необхідні документи для про-

ведення перевірки, у тому числі й загальні дані щодо 

реалізації продукції та дебіторської заборгованості; 

перелік видів продукції, яка реалізується; кількість 

 
Основні завдання аудиту дебіторської заборгованості 

 
 

 Перевірка достовірності та обґрунтованості списання заборгованості 

 

Перевірка правильності відображення в обліку дебіторської заборгованості
відповідно до облікової політики підприємства  

Установлення правильності списання простроченої заборгованості 

 

З’ясування дійсності дебіторської заборгованості та заборгованості за якою
минув строк позовної давності, тобто простроченої заборгованості

Рис. 3. Основні завдання аудиту дебіторської заборгованості

Джерело: авторська розробка.
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та адреси дебіторів; обсяг реалізації та виставлених 

рахунків. Однак у процесі здійснення аудиту з яки-

хось обставин замовник іноді не надає всю необхідну 

інформацію аудитору, що значно ускладнює роботу 

аудиторів при проведенні перевірки. І це є однією  

з проблем аудиту дебіторської заборгованості.

Оскільки аудитор несе відповідальність за ре-

зультати перевірки дебіторської заборгованості, важ-

ливим етапом організаційної стадії аудиту є оцінка 

аудиторського ризику, тобто з’ясування ймовірності 

того, що аудиторський висновок, який буде складено 

в результаті перевірки дебіторської заборгованості 

суб’єкта господарювання, буде містити певний відсо-

ток недостовірної інформації. Іноді в аудиторів вини-

кають труднощі при здійсненні оцінки аудиторського 

ризику, оскільки вони не використовують найдоціль-

ніші методи і підходи для його визначення. 

Щ
е однією проблемою є те, що дотримання 

положень Наказу про облікову політику 

суб’єкта господарювання аудитори переві-

ряють після складання плану та формування програ-

ми проведення аудиту дебіторської заборгованості. 

Однак аудитор повинен звернути увагу на положення 

даного наказу до моменту планування аудиту, адже в 

ньому зазначається метод формування резерву сум-

нівних боргів, порядок визнання дебіторської забор-

гованості безнадійною, її облік та списання, що до-

поможе у визначенні у програмі аудиту необхідних 

аудиторських процедур. 

Іноді аудитори у програмі аудиту дебіторської 

заборгованості не зазначають всі необхідні аудитор-

ські процедури, необхідні для здійснення аудитор-

ської перевірки, у зв’язку з чим не в змозі отримати 

всі достовірні аудиторські докази.

Крім того, при проведенні аудиту дебіторської 

заборгованості виникають проблеми у аудитора, 

коли він проводить зустрічну перевірку. Аудитори 

направляють листи-запити суб’єктам господарюван-

ня, з якими співпрацює замовник, для отримання під-

твердження сум заборгованостей, перевірки повноти 

і своєчасності розрахунків, відображених в обліку 

замовника, однак не завжди отримують відповіді на 

них, що ускладнює роботу аудиторів при проведенні 

перевірки та формування її достовірного результату.

На рис. 4 зображено основні процедури ауди-

ту дебіторської заборгованості, що використовують 

міжнародні аудиторські фірми.

Також міжнародні аудиторські компанії вклю-

чають у план і програму аудиту дебіторської забор-

гованості фінансовий аналіз основних показників 

дебіторської заборгованості – для того, щоб зробити 

оцінку розрахункових відносин клієнта та надати ре-

комендації для його успішного фінансового розвитку, 

враховуючи особливості господарської діяльності та 

різноманітні фактори, які можуть вплинути на ауди-

торський висновок. 

Серед основних показників дебіторської за-

боргованості, які аналізують аудитори: коефіцієнт 

оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт 

покриття дебіторської заборгованості, коефіцієнт 

співвідношення дебіторської та кредиторської за-

боргованості та інші. Розрахунок цих показників до-

поможе аудитору висловити достовірний висновок 

щодо стану розрахунків за дебіторською заборгова-

ністю, її зміни у клієнта. Також аудитор матиме мож-

 
Процедури аудиту дебіторської заборгованості, що використовують міжнародні

аудиторські фірми 

Контроль наявності та якості оформлення і реєстрації укладених договорів  

 
 

Перевірка правильності створення резерву сумнівних боргів  

 Контроль повноти відображення господарських операцій з безготівковими
розрахунками у первинних документах  

 Перевірка розрахунків за товарообмінними операціями  

Перевірка безнадійної дебіторської заборгованості  

Перевірка розрахунків за претензіями і з відшкодування завданих збитків  

Звірення залишків за розрахунками у Головній книзі, реєстрах синтетичного
й аналітичного обліку

Рис. 4. Основні процедури аудиту дебіторської заборгованості, що використовують міжнародні аудиторські фірми

Джерело: складено за [13].
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ливість надати рекомендації щодо вдосконалення 

проведення розрахункових операцій клієнта з його 

контрагентами на етапі здійснення фінансово-госпо-

дарської діяльності.

При здійсненні аудиту дебіторської заборгова-

ності, з метою підготовки достовірного аудиторсько-

го висновку, аудитор збирає докази на всіх етапах 

перевірки та узагальнює їх у робочих документах. 

Однак виникають труднощі при складанні робочих 

документів аудитора, адже не існує чітко визначених 

і затверджених їх форм. Аудитори на власний роз-

суд здійснюють записи, за допомогою яких фіксують 

проведені процедури. І це є ще однією проблемою ау-

диту дебіторської заборгованості. Для вирішення цієї 

та інших проблем необхідно:

 на підготовчому етапі аудиту дебіторської за-

боргованості аудитору узгодити з клієнтом, 

що в разі ненадання всієї необхідної інформа-

ції, яка стосується дебіторської заборгованос-

ті, або якщо не буде обґрунтованих пояснень 

клієнтом причин ненадання такої інформації, 

аудитор відмовиться від проведення перевір-

ки і кошти клієнту не будуть повернуто;

 аудитору звертати увагу на положення Нака-

зу про облікову політику суб’єкта господарю-

вання до моменту планування аудиту;

 включити у програму аудиту дебіторської за-

боргованості фінансовий аналіз її основних 

показників;

 розробити та затвердити типові форми ро-

бочих документів щодо аудиту дебіторської 

заборгованості.

ВИСНОВКИ

Таким чином, залишаються невирішеними до-

сить багато проблем, що пов’язані з організаційно-ме-

тодичними підходами до обліку та аудиту дебіторської 

заборгованості, а це свідчить про те, що потрібне не-

гайне їх вирішення, щоб поставити крапку в усіх су-

перечностях та неузгодженостях. Першочерговими за-

вданнями в даному напрямі є внесення змін до норма-

тивних документів, з огляду на суперечливість сутності 

та невизначеність класифікації дебіторської заборгова-

ності; неврегульованість методів формування резер-

ву сумнівної заборгованості; неефективність методів 

розрахунку резерву сумнівних боргів; нерозвиненість 

форм оплати дебіторської заборгованості. Необхідні 

також розробка та затвердження методичних рекомен-

дацій щодо проведення аудиту дебіторської заборгова-

ності відповідно до вимог сьогодення.                  
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