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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі здійснення виробничої та комерцій�

ної діяльності у підприємств виникає дебіторська
заборгованість за розрахунками з покупцями про�
дукції, акціонерами, персоналом, бюджетом. В
умовах кризи неплатежів особливо зростає роль
ефективного управління дебіторською заборгова�
ністю, своєчасного її повернення та попереджен�
ня безнадійних боргів. Ефективність ведення об�
ліку поточної дебіторської заборгованості зале�
жить від її визнання та оцінки, саме тому особли�
ву увагу в дослідженні і було приділено даному
питанню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність піднятої теми підкреслюється ще
й тим, що вивчення особливостей визнання, оцін�
ки та обліку дебіторської заборгованості неодно�
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разово розглядалися у працях відомих вчених,
таких як: Ф.Ф. Бутинець [1], С. Голов, В. Костю�
ченко, І. Кравченко, Г. Ямборко [2], Л.Г. Ловінсь�
ка [7], Г. Нашкерською [9], С.А. Кузнецова [6].

Водночас, багатоаспектність дослідження зу�
мовлена складністю і різноманітністю суб'єктів та
об'єктів розрахунково�платіжних відносин, що
вплинуло на суперечливий характер нормативних
документів, а також на рівень розробок окремих
теоретичних і практичних аспектів методології
бухгалтерського обліку та оцінки дебіторської
заборгованості.

МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є розкриття особли�

востей оцінки дебіторської заборгованості в сис�
темі розрахунків із покупцями, для забезпечення
достовірного її здійснення, від якого залежатиме
рівень платоспроможності підприємства.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виникнення дебіторської заборгованості — це
об'єктивний процес, який зумовлений існуванням
ризиків при проведенні взаєморозрахунків між
контрагентами за результатами господарської
операції [12].

Проте на її розмір та структуру впливає ряд
факторів, які можна поділити на дві основні гру�
пи: зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори
практично не залежать від діяльності підприємств
і обмежити їх вплив досить складно. Внутрішні —
залежать від того, наскільки організовано управ�
ління дебіторською заборгованістю в межах діяль�
ності підприємства. Перераховані фактори впли�

вають на виникнення та обсяг дебіторської забор�
гованості. Їх врахування при здійсненні відносин
з контрагентами допоможе уникнути ризиків
відсутності розрахунків.

Методологічні засади формування інформації
про дебіторську заборгованість у бухгалтерсько�
му обліку відображені в Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборго�
ваність" [10]. Згідно з яким, дебіторська заборго�
ваність — це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. Дебіторами можуть
бути юридичні та фізичні особи, які внаслідок ми�
нулих подій повинні підприємству певні суми гро�
шових коштів, їх еквівалентів або інших активів
[10].

Таблиця 1. Відмінності у вітчизняних та міжнародних підходах до визнання та оцінки
дебіторської заборгованості
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За П(С)БО 13 "Фінансові інструменти", дебі�
торська заборгованість є одним із видів фінансо�
вих активів і визначається як контракт, що надає
право отримувати грошові кошти або інший фінан�
совий актив від іншого підприємства [11].

Методологічні підходи до обліку дебіторської
заборгованості відповідно до міжнародних стан�
дартів не мають конкретного стандарту, однак
можна керуватися МСФЗ 1 "Подання фінансової
звітності", МСФО 18 "Дохід", МСФО 39 "Фінансові
інструменти: визнання та оцінка", згідно з якими
дебіторська заборгованість — сума заборгованості
дебіторів на певну дату [8].

Відповідно до МСФЗ при первісному визнанні
дебіторська заборгованість оцінюється за справед�
ливою вартістю, включаючи витрати зі здійснення
угоди, які безпосередньо пов'язані з придбанням
або випуском фінансового активу. Виходячи з
норм П(С)БО, при первинному визнанні дебіторсь�
ка заборгованість оцінюється за первісною варті�
стю [10].

Після первісного визнання дебіторська забор�
гованість, що розглядається як фінансовий інстру�
мент, відповідно до МСФЗ оцінюється за вартістю,
яка амортизується із застосуванням методу ефек�
тивної ставки відсотка. При цьому під вартістю,
яка амортизується, розуміється вартість фінансо�
вого активу, яка була визначена при його первин�
ному визнанні, за вирахуванням вартості його по�
гашення, суми накопиченої амортизації, нарахо�
ваній з різниці між первісною вартістю і вартістю
на момент погашення.

Відмінності в підходах до визнання, оцінки і
розкриття інформації про дебіторську заборго�
ваність у бухгалтерській звітності відповідно до
МСФЗ і національних стандартів узагальнено в
таблиці 1.

Необхідно відзначити, що вимоги за МСФЗ та
за П(С)БО при оцінці дебіторської заборгованості
на дату балансу направлені на дотримання прин�
ципу обачності (консерватизму), згідно з яким ве�
личина активів не повинна бути завищена, а вели�
чина зобов'язань занижена. Для дотримання цьо�
го принципу фінансові активи також переважно
оцінюються за справедливою вартістю.

Оцінку дебіторської заборгованості в системі
розрахунків із покупцями за реалізовану продук�
цію (товари, роботи, послуги), доцільно розпочи�
нати з визначення її первісної вартості. Слід ска�
зати, що вона є наближеною до справедливої. На
момент здійснення операції і покупці, і продавці
аналізують ціни, що склалися на ринку, на певний
вид продукції чи послуг [13].

Первісна вартість дебіторської заборгованості
в системі розрахунків із покупцями за реалізова�
ну продукцію (товари, роботи, послуги) залежа�
тиме від:

— надання покупцеві торговельної знижки або
знижок за своєчасну оплату;

— надання покупцеві знижок після реалізації;
— повернення товарів від покупців;

— періоду часу з дати відвантаження товарів
до дати надходження грошових коштів.

Торговельні знижки надаються покупцям при
придбанні великої партії товарів, для врахування
зміни цін, які можуть бути з дати виставлення ра�
хунку до дати відвантаження товарів, а також для
приховування реальної ціни від конкурентів.

Торговельні знижки, як правило, вказують у
відсотках від ціни продажу. Дебіторську заборго�
ваність у системі розрахунків з покупцями у цьо�
му разі визнають за вирахуванням знижок. Суп�
ровідні й платіжні документи виписуються за чис�
тою вартістю продажу (за вирахуванням торго�
вельної знижки та знижки з обсягу). На рахунках
бухгалтерського обліку такі знижки не відобража�
ються, а тільки зменшують первісну вартість дебі�
торської заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги.

Надання таких знижок є позитивним для обох
сторін розрахункових відносин. Так, покупці мо�
жуть отримати продукцію, товари чи послуги за
більш вигідною ціною, тим самим здійснивши еко�
номію коштів для яких�небудь інших потреб. А
продавці в цьому випадку, вчасно отримавши кош�
ти, можуть використати їх для забезпечення сво�
го функціонування, наприклад для закупівлі за�
пасів. Все ж продавець не може бути впевненим у
тому, що покупець скористається знижкою. А від
цього залежить її оцінка, тому і виникає питання,
як її проводити.

Виходячи з вищесказаного, Г.В. Нашкерська
[9] зазначає, що більшість підприємств оцінюють
дебіторську заборгованість без врахування суми
знижки. При фактичній реалізації знижки поку�
пець здійснює коригування отриманих доходів і
раніше визнаної дебіторської заборгованості.

Наведений порядок оцінки дебіторської забор�
гованості за умов своєчасної оплати викликає суп�
ротив деяких зарубіжних вчених, а саме Е.С. Хен�
дріксена та М.Ф. Ван Бреда [15] через те, що на
дату визнання, дебіторська заборгованість в окре�
мих випадках відображається за завищеною варт�
істю, що суперечить принципу обачності. За�
рубіжні науковці також вважають, що невикори�
стані покупцем знижки є штрафом для покупця,
який додається до ціни продажу і є заохоченням
до своєчасної оплати. Тому покупець, який
здійснює оплату після завершення дії знижки, по�
винен заплатити додаткову суму, яка включає не�
реалізовану знижку. Дебіторська заборгованість
у цьому випадку відображається на момент виник�
нення без урахування знижки і збільшується при
оплаті покупцем за межами періоду її дії [9, с. 32].

Таким чином, визнання поточної дебіторської
заборгованості здійснюється за собівартістю, яка
дорівнює вартості обміну, яка встановлена сторо�
нами проведення розрахункових відносин. Така
оцінка може бути зменшена за рахунок знижок та
деяких інших факторів.

Відповідно до П(С)БО 10 у підсумок балансу
підприємства включається чиста реалізаційна
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вартість, яка визначається шляхом вирахування з
первісної вартості дебіторської заборгованості
резерву сумнівних боргів. Згідно з П(С)БО 10 ве�
личину резерву сумнівних боргів можна визнача�
ти за одним із таких методів:

— за методом абсолютної суми сумнівної за�
боргованості величина резерву визначається на
основі аналізу платоспроможності окремих дебі�
торів. Цей метод найприйнятніший для підпри�
ємств малого та середнього бізнесу, де кількість
дебіторів незначна;

— за методом застосування коефіцієнта сум�
нівності величина резерву сумнівної заборгова�
ності розраховується як добуток суми залишку
дебіторської заборгованості на початок періоду на
коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт сумнівності
може розраховуватися одним із таких засобів: виз�
начення питомої ваги безнадійних боргів у чисто�
му доході; класифікація дебіторської заборгова�
ності за строками непогашення; визначення серед�
ньої питомої ваги списаної протягом періоду деб�
іторської заборгованості у сумі дебіторської за�
боргованості на початок відповідного періоду за
попередні 3—5 років [10].

Найбільш точно можна визначити коефіцієнт
сумнівності групуванням дебіторської заборгова�
ності за строками її непогашення зі встановлен�
ням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.
Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприє�
мством виходячи з фактичної суми безнадійної
дебіторської заборгованості за попередні звітні
періоди.

Використання комплексного методичного
підходу до розрахунку резерву сумнівних боргів
забезпечує розробку комплексної політики роз�
рахунку такого резерву, виходячи з всебічного
оцінювання розмірів, складу та термінів виникнен�
ня дебіторської заборгованості за продукцію, то�
вари, роботи і послуги з урахуванням специфіки
господарюючого суб'єкта.

Важливо вдосконалювати методику визначен�
ня суми резерву сумнівних боргів. На нашу думку,
потрібно внести зміни в діюче законодавство для
стимулювання створення підприємствами цього
резерву. Практика показує, що більшість
підприємств, звітність яких є обов'язковою, не
створюють резерву сумнівних боргів, оскільки:

— це вимагає вилучення з обороту коштів, що
можуть бути задіяні в інших сферах діяльності;

— суми, які резервуються, не включаються до
витрат у податковому обліку, що, в свою чергу, не
впливає на зменшення податку на прибуток;

— підприємства не хочуть нести додаткові тру�
дові витрати на створення цього резерву.

Нарахування резерву сумнівних боргів за
звітний період відображається у Звіті про фінан�
сові результати у складі інших операційних вит�
рат. Виключення безнадійної дебіторської забор�
гованості з активів здійснюється з одночасним
зменшенням величини резерву сумнівних боргів.
У разі недостатньої суми нарахованого резерву

безнадійна заборгованість списується з активів на
інші операційні витрати. Сума відшкодування ра�
ніше списаної безнадійної дебіторської заборго�
ваності включається у склад інших операційних
доходів.

Згідно П(С)БО 13 "Фінансові інструменти"
фінансові інструменти первісно оцінюють та відоб�
ражають за їх фактичною собівартістю, яка скла�
дається із справедливої вартості активів, зобов'я�
зань або інструментів власного капіталу, наданих
або отриманих в обмін на відповідний фінансовий
інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані
з придбанням або вибуттям фінансового інстру�
мента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при
передачі цінних паперів тощо) [11]. Цим стандар�
том не передбачено оцінки на дату балансу дебі�
торської заборгованості, що є фінансовим акти�
вом, за чистою реалізаційною вартістю, як це ви�
магає П(С)БО 10.

На кожну наступну після визнання дату ба�
лансу фінансові активи оцінюються за їх спра�
ведливою вартістю. Але для дебіторської забор�
гованості, що не призначена для перепродажу,
не застосовується оцінка за справедливою вар�
тістю.

Балансова вартість дебіторської заборгова�
ності, що не призначена для перепродажу, пере�
глядається щодо можливого зменшення корис�
ності на кожну дату балансу на основі аналізу оч�
ікуваних грошових потоків. Сума втрат від змен�
шення корисності при цьому визначається як
різниця між його балансовою вартістю та тепері�
шньою вартістю очікуваних грошових потоків, дис�
контованих за поточною ринковою ставкою
відсотка на подібний фінансовий актив, з визнан�
ням цієї різниці іншими витратами звітного періо�
ду.

Результати проведеного дослідження дають
змогу визначити такі види оцінки дебіторської за�
боргованості:

1) на основі історичної собівартості — первіс�
не (історичне) оцінювання, яке визначають за но�
мінальним і спонтанним методами оцінювання;

2) на основі вартості реалізації (погашення) —
чисте реалізаційне оцінювання, що визначають за
величиною сумнівних боргів, експертне оцінюван�
ня, при розрахунку якого використовують оціню�
вання продажу;

3) на основі поточної вартості — оцінювання
з урахуванням валютного курсу; оцінювання з
урахуванням індексу цін; оцінювання з урахуван�
ням поточної відсоткової ставки, яке базується
на методі потоку, що дисконтувався, і для розра�
хунку якого запропонований порядок визначен�
ня загальної реалізаційної вартості заборгова�
ності;

4) на базі теперішньої вартості — теперішня
оцінка на основі первісної вартості (метод оціню�
вання — первісний), теперішня оцінка на основі
поточної вартості (метод оцінювання — поточ�
ний).
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З метою мінімізації відхилень розрахункової
вартості боргу від її реальної величини можна зап�
ропонувати комплексний підхід до оцінювання
дебіторської заборгованості, що базується на ко�
ригуванні первісної вартості дебіторської забор�
гованості відповідно до коефіцієнта часу. Ко�
ефіцієнт часу дає змогу оцінити заборгованість
підприємства у даний час з урахуванням зростан�
ня вартості в часі та зміни загальної купівельної
спроможності грошових коштів. Використання в
бухгалтерському обліку комплексного оцінюван�
ня дебіторської заборгованості забезпечує враху�
вання впливу на зміну вартості водночас минулих
і умовно можливих минулих тимчасових процесів,
що створює можливість для прогнозування на�
прямів і обсягів поточних та майбутніх грошових
потоків підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження показало, що оцінку дебіторської
заборгованості в системі розрахунків з покупцями
за реалізовану продукцію (товари, роботи, послу�
ги), доцільно розпочинати з її первісної вартості.
Оцінка дебіторської заборгованості у фінансових
звітах залежить від ступеня визначеності її пога�
шення. Якщо в підприємства з'являються сумніви
щодо своєчасної (у визначений термін) оплати деб�
іторської заборгованості, то таку заборгованість
вважають сумнівною. Перспективи подальших дос�
ліджень включають подальше дослідження проце�
су управління дебіторською заборгованістю в сис�
темі розрахунків із покупцями, своєчасного її по�
вернення та недопущення безнадійних боргів.
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