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ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ. СУЧАСНИЙ СТАН СПРАВ

Анотація. Досліджено проблему формування резерву сумнівних боргів; здійснено аналіз основних методів 

формування резерву сумнівних боргів, що наведені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Відзначені по-

зитивні та негативні наслідки застосування кожного з методів.
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боргованості, фактично списана дебіторська заборгованість.

Summary. There were investigated the problem of forming of reserve of doubtful debts; the analysis of basic 

methods of forming of reserve of doubtful debts which were resulted in P(S)BU 10 «Debit debts» was carried out. The 

positive and negative consequences of application of each of methods were marked.
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Постановка проблеми. Сьогоднішні позиції 

української економіки досить слабкі, тож вони 

потребують багатьох змін у сфері управління ви-

робництвом, визначають необхідність розробки 

системи обліку та аналізу витрат, яка б відповіда-

ла вимогам ринку та враховувала б організаційно-

технологічні особливості виробництва.

Нині облікова інформація не в повній мірі 

відповідає сучасним вимогам управління.

Для оцінки ситуації і підготовки управлін-

ського рішення керівник повинен бути забез-

печений повною та своєчасною інформацією. 

Зміст процесу управління полягає у перетворен-

ні інформації зворотного зв’язку на інформацію 

управлінських рішень. Зворотний зв’язок дає 

змогу коригувати помилки, відхилення, регулю-

вати виробничі й управлінські процеси.

Сучасний фінансовий стан характеризується 

погіршенням платіжної дисципліни. Тобто суми 

неплатежів зростають, а впевненість у погашенні 

заборгованості зменшується. Відповідно до ді-

ючих бухгалтерських норм необхідно відобразити 

цей факт у фінансових документах шляхом ство-

рення резерву сумнівних боргів.

Створення резерву сумнівних боргів не є 

складною процедурою, для цього лише потрібен 

час та адекватне сприйняття вимог П(С)БО 10, 

що створення резерву сумнівної заборгованості 

є не правом, а зобов’язанням підприємства, на 

яке поширюється дія цього стандарту (а до таких 

відносяться всі підприємства, за винятком бю-

джетних). Підприємство, формуючи облікову по-

літику, самостійно обирає методику нарахування 

резерву сумнівних боргів. Питання створення ре-

зерву та його використання має серйозні наслідки 

в бухгалтерському, управлінському та податково-

му обліку. Вищевикладеним підтверджується ак-

туальність цього наукового доробку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про 

вирішення окремих проблем, пов’язаних з роз-

робкою методологічних, організаційних, інфор-

маційних аспектів розвитку теоретичних і прак-

тичних аспектів взагалі, в літературних джерелах 

написано достатньо. Водночас наукових публіка-

цій, присвяченій названій проблематиці, досить 

мало, хоча цією проблемою займалися ряд укра-

їнських вчених, а саме: Ф. Бутинець, М. Білик, 

С. Голов, І. Губіна, К. Єрохін, О. Короп, В. Кос-

тюченко, В. Кравченко, О. Кушина, О. Лєснікова, 

О. Федорченко А. Шаповалова, Л. Ямборко.

Перегляд та аналіз їхніх робіт показав, що 

недостатньо уваги приділяється аналізу методик 

розрахунку резерву сумнівних боргів, а автори 

розглядають, в основному, лише приклади за-

стосування перелічених в П(С)БО 10 методик на 

прикладах, не приділяючи достатньої уваги аналі-

зу переваг та недоліків кожного з методів.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз іс-

нуючих методів формування резерву сумнівних 

боргів, визначення їх суттєвих відмінностей, фор-

мулювання позитивних та негативних сторін їх 

застосування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 

досягнення мети дослідження проаналізовані 

окремі Положення (стандарти) бухгалтерсько-

го обліку, економічна наукова та навчальна літе-

ратура, листи та на кази Міністерства фінансів 

України тощо. В результаті з’ясувалося, що резерв 

сумнівних боргів розраховується тільки для тієї 

частини дебіторської заборгованості, щодо якої 

виконуються одночасно такі умови:

— заборгованість є фінансовим активом, тоб-

то виникла внаслідок звичайної господарської 

діяльності (до цієї категорії не входять набута 

заборгованість і заборгованість, призначена для 

продажу);

— заборгованість є поточною дебіторською 

заборгованістю. Для довгострокової заборгова-

ності резерв не розраховується, це випливає з 

форми балансу, в якій рядок 162 «Резерв сумнів-
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них боргів» зменшує суму рядка 160 «Чиста реа-

лізаційна вартість» дебіторської заборгованості, 

яка включається до складу оборотних активів у 

розділі 2 активу балансу, тоді як сума довгостро-

кової дебіторської заборгованості відображається 

у першому розділі активу в рядку 050;

— заборгованість не віднесена до безнадій-

ної [1].

Питанню резерву сумнівних боргів в П(С)БО 

10 «Дебіторська заборгованість» присвячені пунк-

ти 7–11 та додатки до П(С)БО.

Сучасний стан справ виглядає таким чином: 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» виділяє 

два методи визначення величини резерву сумнів-

них боргів.

Розмір резерву сумнівних боргів визначаєть-

ся за одним із методів:

— застосування абсолютної суми сумнівної 

заборгованості;

— застосування коефіцієнта сумнівності.

За методом застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості величина резерву ви-

значається на підставі аналізу платоспроможності 

окремих дебіторів.

За методом застосування коефіцієнта сумнів-

ності величина резерву розраховується множен-

ням суми залишку дебіторської заборгованості на 

початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Розраховуватися коефіцієнт сумнівності 

може за такими схемами:

— визначення питомої ваги безнадійних бор-

гів у чистому доході;

— класифікації дебіторської заборгованості 

за строками непогашення;

— визначення середньої питомої ваги списа-

ної протягом періоду дебіторської заборгованості 

у сумі дебіторської заборгованості на початок від-

повідного періоду за попередні 3–5 років.

Визначена на основі класифікації дебітор-

ської заборгованості величина сумнівних боргів 

на дату балансу становить залишок резерву сум-

нівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату 

балансу не може бути більшим, ніж сума дебітор-

ської заборгованості на ту саму дату.

Класифікація дебіторської заборгованості 

здійснюється групуванням дебіторської забор-

гованості за строками її непогашення із вста-

новленням коефіцієнта сумнівності для кожної 

групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється 

підприємством, виходячи з фактичної суми без-

надійної дебіторської заборгованості за попередні 

звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як прави-

ло, зростає зі збільшенням строків непогашення 

дебіторської заборгованості. Величина резерву 

сумнівних боргів визначається як сума добутків 

поточної дебіторської заборгованості відповідної 

групи та коефіцієнта сумнівності відповідної гру-

пи, приклад визначення величини резерву сум-

нівних боргів наведено в додатку П(С)БО 10.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів 

за звітний період відображається у звіті про фі-

нансові результати у складі інших операційних 

витрат.

Виключення безнадійної дебіторської забор-

гованості з активів здійснюється з одночасним 

зменшенням величини резерву сумнівних боргів. 

У разі недостатності суми нарахованого резерву 

сумнівних боргів безнадійна дебіторська забор-

гованість списується з активів на інші операцій-

ні витрати. Сума відшкодування раніше списаної 

безнадійної дебіторської заборгованості включа-

ється до складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо 

якої створення резерву сумнівних боргів не пе-

редбачено, у разі визнання її безнадійною спису-

ється з балансу з відображенням у складі інших 

операційних витрат.

Частина довгострокової дебіторської забор-

гованості, яка підлягає погашенню протягом два-

надцяти місяців з дати балансу, відображається на 

ту саму дату в складі поточної дебіторської забор-

гованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість, 

на яку нараховуються проценти, відображається в 

балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визна-

чення теперішньої вартості залежить від виду за-

боргованості та умов її погашення.

Метод абсолютної суми сумнівної заборгова-

ності є найпростішим у розрахунках, оскільки не 

потребує застосування будь-яких коефіцієнтів та 

статистичних даних. Розмір резерву визначається 

в сумі заборгованості тих дебіторів, платоспро-

можність яких викликає сумніви.

Для прикладу, підприємству стає відомо, що 

судом порушена справа про банкрутство дебі-

тора. Заборгованість такого дебітора визнається 

сумнівним боргом, і на суму цієї заборгованості 

створюється резерв. Цей метод з легкістю можуть 

використовувати підприємства з невеликою кіль-

кістю дебіторів, тобто коли за діяльністю борж-

ників пильно стежать. Цей метод зручний, якщо 

підприємство має справу з декількома великими 

дебіторами, заборгованість кожного з яких стано-

вить собою істотну суму — більше 5 % від валюти 

балансу [2].

Застосовуючи ці схеми, варто слідкувати не 

лише за повідомленнями про банкрутство дебіто-

ра, а й про його поточну та загальну платоспро-

можність. При великій кількості дебіторів або на 

великих підприємствах ця інформація може «ви-

слизнути» з уваги. О. Кушина вважає, що даний 

метод неприйнятний, тому що, «якщо дебіторів у 

підприємства дуже багато, він втрачає свою при-

вабливість, оскільки його реалізація стає досить 

трудомісткою» [3].
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Крім того, порядок формування резерву саме 

цим методом, на думку автора, не зовсім чітко 

прописаний і можуть виникати колізійні питання 

щодо створення резерву на початок звітного року 

та подальшого його коригування.

Уживання коефіцієнта сумнівності здійсню-

ється у методі, що ґрунтується на формуванні 

резерву сумнівних боргів з використанням розра-

хункового показника.

Цей метод більш детально висвітлений у П(С)

БО, позаяк в його тексті присутні формули розра-

хунку коефіцієнта сумнівності. Для використання 

цього методу несуттєва кількість дебіторів, але він 

є більш працемістким, ніж метод абсолютної суми 

сумнівної заборгованості, адже потребує про-

ведення певних розрахунків та інформаційного 

пакета даних за декілька періодів. Як зазначалося 

вище, коефіцієнт сумнівності можна розрахову-

вати з допомогою різних способів.

Доцільно розглянути кожний з методів окремо.

1. Визначення коефіцієнта сумнівності з вико-

ристанням середньої дебіторської заборгованості 

на початок відповідного періоду. Період викорис-

тання даних обирається підприємством самостій-

но в межах року (за наявності інформації для більш 

точного розрахунку можна використовувати ши-

рокий проміжок часу, за відсутності — користує-

мося інформацією за декілька попередніх місяців). 

До цього нас спонукає додаток 1 до П(С)БО 10. 

В П(С)БО 10 запропоновано виділення 3 груп за 

строками непогашення дебіторської заборгованос-

ті, проте це не є установленою нормою.

Підприємство на свій розсуд може збільшити 

або зменшити кількість груп. Збільшення призве-

де до більшої точності і конкретизації результатів, 

але й збільшить кількість необхідних розрахун-

ків. Зменшення періодів призведе до оберненого 

ефекту. При цьому деякі автори публікацій з до-

сліджуваної тематики радять не подрібнювати 

кількість періодів, хоча розбивка на менші періо-

ди дасть більш точні й інформативні дані. Проте, 

оскільки у формі 5 використовується саме виді-

лення 3 груп, найчастіше такий поділ і викорис-

товується.

Оскільки метод використовує дані попередніх 

періодів, то отриманий розрахунковий результат 

може дещо не відповідати ситуації в майбутньому. 

Тому необхідно буде постійно на протязі звітного 

періоду коригувати величину резерву. Спосіб не 

орієнтований на резервування дебіторської забор-

гованості певного виду. Застосовувати вказаний 

спосіб доцільно, коли період погашення дебітор-

ської заборгованості коливається в межах року.

2. Коли період погашення дебіторської за-

боргованості більше року, то краще використову-

вати спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності на 

основі класифікації дебіторської заборгованості 

за строками непогашення. В деяких моментах він 

схожий на попередній. Цей спосіб охоплює дещо 

більший період для розрахунку коефіцієнта (періо-

дичність розраховується в роках). Він дещо розши-

рює і узагальнює розрахунковий результат, оскіль-

ки база розрахунку «страждає» від інфляційних 

коливань. Відмінністю також є те, що розрахована 

сума донараховується до суми існуючого резерву.

3. Розрахунок коефіцієнта сумнівності у ви-

гляді питомої ваги безнадійних боргів у чистому 

доході. Підприємство самостійно вибирає період 

для розрахунків в прикладі 3 додатку до П(С)БО 

запропоновано використовувати 3 роки. Цей спо-

сіб дозволяє оцінити, скільки сумнівних боргів 

поточного періоду можуть стати безнадійними, 

і ця оцінка додається до оцінок, отриманих для 

минулих періодів. Для розрахунку можуть ви-

користовуватися лише дані звітності попередніх 

періодів, що спрощує пошук інформації для роз-

рахунків, на відміну від попередніх способів.

Методика застосування зазначеного способу 

наведена лише в додатках до П(С)БО 10, тому че-

рез неврегульованість у підприємства можуть ви-

никнути складнощі в розрахунках, що базуються 

на цьому зразку. Такий спосіб розрахунку в деякій 

мірі послаблює зв’язок між сумою дебіторської 

заборгованості взагалі і сумою сумнівної заборго-

ваності і дає більш узагальнену величину.

Планом рахунків для обліку резерву сумнів-

них боргів передбачено балансовий рахунок 38 

«Резерви сумнівних боргів». Рахунок пасивний, 

тобто залишок на ньому може бути лише креди-

товим. Також потрібно враховувати, що залишок 

резерву сумнівних боргів на дату балансу не може 

бути більшим, ніж сума дебіторської заборгова-

ності на ту саму дату.

За кредитом рахунку відображається створен-

ня (тобто нарахування) резерву, за дебетом — спи-

сання сумнівної заборгованості за рахунок резерву.

Нарахування резерву відображається в складі 

інших операційних витрат підприємства. Підпри-

ємства, що ведуть облік витрат із застосуванням 

рахунків класу 9, відносять суму нарахованого ре-

зерву на субрахунок 944 «Сумнівні та безнадійні 

борги», із застосуванням рахунків класу 8 — на 

субрахунок 84 «Інші операційні витрати».

Протягом наступного звітного року списання 

безнадійної дебіторської заборгованості здійсню-

ється в такий спосіб: сума в межах сформованого 

резерву списується за рахунок резерву.

Висновки. На базі проведеного дослідження 

можна відмітити, що на теперішній день в П(С)

БО 10 відмічено декілька варіантів розрахунку ре-

зерву сумнівних боргів: абсолютної суми сумнів-

ної заборгованості; коефіцієнта сумнівності, що 

базується на застосуванні трьох способів зі своїми 

особливостями розрахунку.

Дослідивши всі види заборгованостей перед 

підприємством і вибравши ті з них, перспективи 
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виплати яких сумнівні, але при цьому закон до-

зволяє організувати по них резерв, фірма з його 

допомогою зможе послабити негативні наслідки 

списання безнадійних боргів.

Узагальнюючим негативним моментом усіх 

методик є нормативна невизначеність. Проте для 

підприємств у цьому випадку існує деяка свобода 

в розрахунку величини резерву сумнівних боргів.

Враховуючи це, кожна фірма може обирати 

методику на свій розсуд, керуючись обліковою 

політикою, кількістю дебіторів, наявністю по-

трібної інформації тощо.

З метою підвищення відповідальності за при-

йняття та здійснення рішення, а також створення 

передумов для ефективного контролю за його ви-

конанням, рішення має бути задокументованим. 

Інформація повинна бути добротною, подана в 

зручній формі й оформлена як Наказ про облікову 

політику підприємства.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація. У статті розглянуті принципи оцінки діяльності служби кадрового аудиту в системі управ-

ління персоналом підприємства. Проаналізовані основні види аудиторських послуг у сфері управління персо-

налом. Виділені переваги діяльності зовнішніх аудиторів у сфері управління персоналом підприємства.

Ключові слова: аудит, управління персоналом, аудиторські послуги, служба аудиту.

Summary. Comparative description is conducted on the basic methodological signs of activity of service of internal 

skilled audit and independent (external) public accountants. Found out the typical problems of activity of supervisory 

structures in the field of management a personnel.

Key words: public accountant services,audit of personnel, internal skilled audit.

Постановка проблеми. Аудит у сфері управління 

персоналом, хоч і є явищем, що склалося в світовій 

практиці, для української економіки — абсолютно 

нове явище, і його визначення ще не устоялося.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

таннями аудиту персоналу й оцінки ефективності 

функціонування системи управління займають-

ся в основному російські вчені: Г. Г. Зайцев [3], 

А. Я. Кибанов [6], О. Куценко [4], Ю. Г. Одегов 

[5], П. Є. Шлендер [2] та інші.

Разом з тим, не дивлячись на достатньо істот-

ну кількість вчених, що займаються даними про-

блемами, комплексно проблеми аудиту персона-

лу і надання супутніх послуг у сфері управління 

в Україні не дослідилися. Н необхідно удоскона-

лювати вже наявні методики аудиту персоналу, а 

також процес організації надання супутніх аудиту 

послуг у цій області, а також виробити якісно нові 

концептуальні підходи. Це визначило вибір теми 

дослідження, яка, поза сумнівом, є актуальною в 

умовах ринкової економіки.

Метою статті є порівняльна оцінка служби 

кадрового аудиту і зовнішніх аудиторів у сфері 

управління персоналом на основі існуючих на-

працювань в області аудиту і контролінгу персо-

налу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рі-

шенням Аудиторської палати України № 182/5 від 

27 вересня 2007 року затверджений перелік по-

слуг, які можуть надаватися аудиторами (аудитор-

ськими фірмами) [1]. П’ять видів послуг з цього 

переліку можна віднести до так званого кадрового 

аудиту, або аудиту персоналу (табл. 1).

Зміст категорії кадрового аудиту в науковій 

літературі визначається як сукупність методів 

кількісної і якісної оцінки персоналу в цілому і 

його окремих параметрів; мета кадрового ауди-

ту — виявити слабкі і сильні сторони колективу, 
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