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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі діяльності підприємство не зав�

жди здійснює розрахунки з іншими підприєм�
ствами або фізичними особами одночасно з
передачею майна, виконанням робіт, наданням
послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає
дебіторська заборгованість. Різке збільшення
дебіторської заборгованості та її частки в обо�
ротних активах поряд зі скороченням мате�
ріальних запасів значно погіршує фінансовий
стан підприємств.

Виникає необхідність в чіткій організації
контролю короткострокової дебіторської за�
боргованості на підприємствах з метою їх
ефективного та стабільного функціонування.
Достовірна, точна інформація та ефективне
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Авторами статті досліджено основи проведення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості на підприє<
мствах. У статті розроблені: план, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки короткострокової
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The authors of the article consider the bases of the use of audit of curreunt receivables in enterprises. The article
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methodology will allow the auditor to cover all aspects of audut of current receivables at the enterprise, to investigate
the correctness, timeliness, legality for reflection in the audit of current receivables, to delect violation in a timely manner
to conduct a quality audit and to increase the financial security of the enterprise.
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управління короткостроковою дебіторською
заборгованістю здатне підвищити рівень рен�
табельності та прибутковість підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теоретичних та
практичних аспектів бухгалтерського обліку та
аудиту зробили такі вітчизняні вчені, як: Бути�
нець Ф.Ф. [2], Макаренко А. П. [4—11, 20], Ме�
ліхова Т.О. [12—17], Кулаковська Л.П. [3],
Огійчук М.Ф. [18], Бескоста Г.М. [1], Подме�
шальська Ю.В. [5; 19] та інші. Однак питання
удосконалення методики проведення аудиту
короткострокової дебіторської заборгованості
розкрито недостатньо і потребує подальшого
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Таблиця 1. Тест контролю короткострокової дебіторської заборгованості

№ Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Примітки Так Ні Інформація 
відсутня 

1 2 3 4 5 6 
1 Чи ведеться контроль виконання договорів?   
2 Чи ведеться в хронологічному порядку реєстрація договорів на реалізацію продукції 

(робіт, послуг)? 
  

3 Чи перевіряються рахунки виписані клієнтам відповідною особою перед 
відвантаженням? 

  

4 У випадку виходу у відпустку співробітника, в обов'язок якого входить робота з 
дебіторською заборгованістю, йому призначають заступника? 

    

5 Чи обмежений доступ до комп'ютеризованих записів дебіторської заборгованості?   
6 Чи попередньо пронумеровані документи на відвантаження?   
7 Чи належно ведеться перевірка послідовності рахунків-фактури?   
8 Адекватність резерву на покриття сумнівних 

боргів по рахунках періодично оцінюється відповідною особою? 
  

9 Чи використовуються затверджені прейскуранти для виставляння рахунків?   
10 Чи складаються відповідною особою переліки рахунків дебіторів з розбивкою по 

термінах оплати? 
  

11 Виписки по банківському рахунку розносить особа, що не пов'язана з обліком 
дебіторської заборгованості? 

  

12 Чи перевіряються виписані рахунки клієнтам відповідною особою перед 
відвантаженням? 

    

13 Відвантажені кількості звіряються з кількостями, за якими виставляються рахунки-
фактури? 

  

14 Чи класифікується дебіторська заборгованість за термінами оплати, чи перевіряється на 
повноту і точність відповідною особою? 

  

15 Скарги замовників і питання, які пов'язані з виставлянням рахунків-фактур 
контролюються і вирішуються вчасно? 

    

16 Чи регулярно ведеться і перевіряється журнал замовлень для обліку не відвантажених 
замовлень? 

  

17 Рахунки-фактури:  
- порівнюються зі схваленими замовленнями на продажі? 

  

 - порівнюються з документацією по відвантаженню?     
 - перераховуються на арифметичну точність?   
 - погоджуються з затвердженими прейскурантами?   
18 Записи в журналі реєстрації виписки рахунків періодично порівнюються з документами на 

відвантаження? 
  

19 Сумарні підсумки рахунків-фактур підводяться і порівнюються з записом в журналі?   
20 Чи перевіряється контролюючими органами дебіторська заборгованість на наявність 

актів перевірки: 
- внутрішніми;  
- зовнішніми 

  

21 Чи існує графік документообігу на відвантаження?   
22 Чи проводиться аналіз заборгованості за терміном позовної давності, що минув, на 

кінець кожного звітного місяця? 
  

23 Чи відповідна особа періодично порівнює фактичні продажі з плановими продажами і 
контролює суттєві різниці? 

  

24 Чи є на підприємстві Журнал реєстрації посвідчень на відрядження?   
25 Головний бухгалтер контролює повноту здачі повернутих підзвітних сум у касу? 

контролюється головним бухгалтером? 
  

26 Якими документами оформлюється видача коштів на відрядження: наказ про відрядження; 
посвідчення про відрядження; розрахунок (кошторис витрат); видатковий касовий 
ордер; авансовий звіт; інші? 

  

27 Чи всі підтверджуючі документи до авансового звіту надаються в оригіналі?   

Таблиця 2. План аудиту дебіторської заборгованості

№ Етапи Аудиторські процедури Виконавець Період 
перевірки Примітки 

1  2 3 4 5
1 Підготовчий Знайомство з підприємством клієнта, оцінка системи внутрішнього контролю 

та бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику, суттєвості, 
планування аудиту короткострокової дебіторської заборгованості 

    

2 Основний 1. Проведення інвентаризації та перевірка результатів проведення 
інвентаризації короткострокової дебіторської заборгованості     

2. Перевірка даних обліку за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та 
замовниками»     

3. Перевірка даних обліку за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів»  
4. Перевірка даних обліку за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами»  

3 Заключний Підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського звіту  
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дослідження для підвищення фінансової без�
пеки підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є удосконалення та розши�

рення програми аудиту короткострокової де�
біторської заборгованості з метою підвищен�
ня ефективності діяльності підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою аудиту короткострокової дебі�
торської заборгованості є перевірка закон�
ності, достовірності виникнення та погашен�
ня короткострокової дебіторської заборго�
ваності, її відповідність прийнятій обліковій
політиці, достовірності залишків дебіторсь�
кої заборгованості у фінансовій звітності
[7].

Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Бескоста Г.М.
виділили основні завдання проведення аудиту
короткострокової дебіторської заборгова�
ності: аналіз системи внутрішнього контролю
короткострокової дебіторської заборгова�
ності; перевірка визнання виниклої короткос�
трокової дебіторської заборгованості; пере�
вірка законності операцій та реальність корот�
кострокової дебіторської заборгованості; пе�
ревірка створення резерву сумнівних боргів та
правильність списання безнадійної дебіторсь�
кої заборгованості; оцінювання стану внутрі�
шнього контролю короткострокової дебіторсь�
кої заборгованості [6, с. 125].

Основними джерелами інформації аудиту
короткострокової дебіторської заборгованості
мають бути:

1) наказ про облікову політику;
2) операції, пов'язані з виникненням, пога�

шенням, відображенням короткострокової де�
біторської заборгованості у фінансовій
звітності;

3) первинні документи з обліку короткост�
рокової дебіторської заборгованості;

4) матеріали попередніх перевірок;
5) матеріали інвентаризації короткостроко�

вої дебіторської заборгованості;
6) фінансова звітність [6, с. 125].
Перш ніж скласти план та програму аудиту

розрахунків з покупцями і замовниками, ауди�
тору необхідно вивчити та оцінити систему
внутрішнього контролю та бухгалтерського
обліку. З метою встановлення якості стану кон�
тролю короткострокової дебіторської забор�
гованості аудитор проводить тестування, у про�
цесі якого з'ясовує питання викладені у наступ�
ному документі (табл. 1) [7; 12; 17].

Оцінивши систему внутрішнього контролю
на підприємстві, аудитор складає план аудиту
короткострокової дебіторської заборгованості
(табл. 2) [4].

План аудиту — це документ, який зокрема,
розглядає характер, час та обсяг аудиторських
процедур, які повинні виконуватися працівни�
ками аудиторської фірми для отримання до�
статніх та відповідних аудиторських доказів з
метою зменшення аудиторського ризику до
прийнято низького рівня [18].

Загальний план аудиту є документом орга�
нізаційно�методологічного характеру, який
містить основні етапи проведення аудиту ко�
роткострокової дебіторської заборгованості в
логічній послідовності.

Період 

Первинний документ Головна книга
Відхилення 

(+/-) № 
Наймену-
вання 

документу 
Дата Сума, 

грн № 
Наймену-
вання 

документу 
Дата Сума, грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     

Таблиця 4. Звірка даних регістрів обліку короткострокової дебіторської заборгованості
з даними Головної книги ДЗF2

№ Дата Дебітор 

Найменування 
продукції, 

товарів, (робіт, 
послуг) 

Ціна вказана 
у договорі 

Реквізити документів на 
відвантаження 

продукції, товарів 
(робіт, послуг) 

Ціна згідно з 
документами на 
відвантаження 

продукції, товарів 
(робіт, послуг) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
     

Таблиця 5. Робочий документ аудитора з перевірки санкціонування операцій
з відвантаження продукції, товарів ДЗF3
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Для безпосереднього досягнення основної
мети аудиту короткострокової дебіторської
заборгованості, а також в задоволенні потреб
споживачів в отриманні повної, достовірної,
неупередженої та правдивої інформації щодо
короткострокової дебіторської заборгованості
підприємства аудитору потрібно перед прове�
денням процедури аудиту правильно обрати
програму аудиту короткострокової дебіторсь�
кої заборгованості.

Програма аудиту — це документ, який міс�
тить перелік аудиторських процедур у визна�
ченій послідовності, за допомогою яких отри�
муються достатні та надійні аудиторські дока�
зи у відповідності до мети перевірки.

Аналізуючи програми аудиту відомих вче�
них нами запропоновано більш удосконалену
програму проведення аудиту короткостроко�
вої дебіторської заборгованості, яка дозволить
аудитору більш детальніше та якісніше здійс�
нювати процедуру проведення аудиту (табл. 3).

На кожному етапі проведення аудиту ко�
роткострокової дебіторської заборгованості
розглянуті якісні критерії аудиторської пере�
вірки: наявність — А; правдивість — Б; права
та зобов'язання — В; повнота — Г; вимірюван�
ня — Д; оцінку вартості — Е; подання і роз�
криття — Є [4; 7].

Для вирішення завдань аудиту короткост�
рокової дебіторської заборгованості запропо�
новано використовувати наведені робочі доку�
менти аудитора, які, на думку авторів, стануть
обгрунтованими доказами якісного аудиту роз�
рахунків з дебіторами (табл. 4—7).

ВИСНОВКИ
Дослідження проблем обліку короткостро�

кової дебіторської заборгованості в умовах
економічної кризи набувають особливої уваги,
що особливо впливає на процес аудиту, особ�
ливості його здійснення та формування під�
сумків, так як роль короткострокової дебітор�
ської заборгованості дуже важлива для кож�
ного підприємства, а їх аудит є значним етапом
перевірки фінансової звітності підприємства.

Запропоновано удосконалену та розшире�
ну програму аудиторських процедур щодо
аудиту короткострокової дебіторської забор�
гованості. Розроблена програма аудиту корот�
кострокової дебіторської заборгованості доз�
волить аудиторові проводити більш якісну пе�
ревірку діяльності підприємств України, спря�
мовану на організацію та облік короткостро�
кової дебіторської заборгованості, та дозво�
лить надавати керівництву підприємства реко�
мендації щодо удосконалення та розширення
контролю над обліком та рухом короткостро�
кової дебіторської заборгованості підприєм�
ства.
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