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Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Наукове обґрунтування складових облікової політики щодо 
дебіторської заборгованості. 

У статті здійснено наукове обґрунтування складових облікової політики щодо дебіторської 
заборгованості з метою подальшої генерації релевантного змісту регламентних документів на рівні держави та 
окремого підприємства. Застосовуючи методи діалектичного пізнання, абстрактно-логічний та аналізу і 
синтезу, систематизовано науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики побудови 
раціональної облікової політики. Доведено, що найбільшу наукову цінність становлять пропозиції з 
використання методу моделювання складових оптимальної облікової політики (у тому числі і щодо дебіторської 
заборгованості) на підставі поєднання її обов’язкової (імперативні норми та методи обліку) та варіативної 
компоненти. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В Україні державна регламентація 
бухгалтерського обліку історично превалює 
над можливістю його регулювання 
професійними об’єднаннями, тобто 
регулювання обліку на рівні окремого 
суб’єкта першочергово вимагає дотримання 
імперативних норм, а у випадку їх 
відсутності – допускає застосування 
професійного судження. 

Професійне судження бухгалтера як 
спосіб вираження власної думки поза 
нав’язаними нормативами широко визнане у 
англомовних країнах і проявляється в умінні 
знаходити способи достовірного 
відображення реального стану 
господарюючого суб’єкта. В національній 
практиці ведення обліку такий підхід 
сприймається переважно негативно, що 
призводить до ігнорування можливості 
використання облікової політики як 
ефективного інструмента управління. 

Саме тому питання формування 
оптимального варіанту облікової політики 
підприємства, його структурних складових, 
дотепер залишається актуальним. Зокрема, 
обґрунтований вибір складових облікової 
політики щодо дебіторської заборгованості 
крім зміцнення розрахунково-платіжної 
дисципліни, забезпечить ефективне 
прогнозування майбутніх результатів 

діяльності підприємства й аналітичних 
показників стану активів на основі минулих 
подій та дозволених альтернативних 
облікових методик. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Усвідомлення наукових позицій 
дисертантів за результатами аналізу 
електронних ресурсів бібліотеки 
ім. Вернадського дає підстави розподілити 
доробок вчених на дві групи за ознакою 
охоплення предметної області дослідження: 
роботи, що в цілому присвячені 
формуванню облікової політики та 
дослідження методології обліку 
заборгованості з розрахунків з акцентом на 
розкритті альтернативних рішень у облікові 
політиці підприємства. 

У дисертації Житного П. Є. (м. Київ, 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. Вадима 
Гетьмана», 2009 р.) запропоновано 
концепцію формування облікової політики 
суб’єктів економічної діяльності; визначено і 
теоретично обґрунтовано специфіку 
розвитку бухгалтерського обліку та 
формування облікової політики в умовах 
злиття фінансового й промислового 
капіталу; обґрунтовано методологічні засади 
формування облікової політики, які 
базуються на концепції капіталу та його 
збереженні [6].  
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Євдокимов В. В. (м. Київ, ДАСОА 
Держкомстату України, 2005 р.) обґрунтував 
роль моделювання при формуванні 
облікової політики. Вибір облікової 
політики, на думку автора, повинен 
здійснюватися на основі моделювання, що 
включає дані бухгалтерського обліку, 
статистичного дослідження, маркетингову 
інформацію. Центральною ланкою такого 
моделювання є система обліково–
аналітичного забезпечення [4]. 

Найбільш суттєвими положеннями 
наукової новизни роботи Барановської Т. В. 
(м. Київ, Національний аграрний 
університет, 2005 р.) [1] є концепція, яка 
передбачає диференціацію складання та 
подання звітності і формування облікової 
політики підприємств; загальна модель, що 
визначає порядок, суб’єкти та етапи 
розробки облікової політики; пропозиції з 
використання Положення про облікову 
політику, його будови; форма документу з 
удосконалення розкриття інформації про 
облікову політику у фінансовій звітності.  

Охрамович О. Р. (м. Київ, Київський 
національний університет ім. Вадима 
Гетьмана, 2005 р.) [10] запропонував 
доповнити форму № 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності» новим розділом 
«Облікова політика підприємства», 
обґрунтовано необхідність розробки П(С)БО 
«Облікова політика підприємства» і 
запропоновано його структуру у розрізі 
розділів (Загальні положення, Формування 
облікової політики, Зміна облікової 
політики, Розкриття облікової політики, 
Додатки). 

Позицію розширення регламентів 
нормативно-правового регулювання 
облікової політики підтримує й 
Супрунова І. В. (м. Житомир, Житомирський 
державний технологічний університет, 
2010 р.) [13], що обґрунтовує необхідність 
скорочення варіативності методів організації 
бухгалтерського обліку й застосування 
професійного судження бухгалтера. 

Розкриття організаційно-методичних 
положень облікової політики саме щодо 
заборгованості з розрахунків здійснено у 
дисертаційному дослідженні Власової І. О. 
(м. Київ, Національний аграрний 

університет, 2005 р.) [3]. 
Огляд зарубіжних видань з даної 

проблематики дозволяє зробити висновок 
про превалювання наукових положень з 
використання елементів облікової політики 
виключно для складання звітності над 
положеннями узгодження нормативних 
засад і практики обліку окремих об’єктів.  

Сандей Адебайо Алаємі, викладач 
кафедри бухгалтерського обліку 
Університету Аделеке (Нігерія) розглядає 
вплив положень облікової політики на 
процеси аналізу та інтерпретації показників 
фінансової звітності [16, с. 190]. 
Приорітетними групами користувачів 
звітності автор визнає власників та 
потенційних інвесторів. Три узагальнені 
області їх інформаційних потреб для 
задоволення економічних інтересів: 
фінансовий стан, ефективність діяльності, 
окупність і доцільність можливих інвестицій. 
Основним напрямом удосконалення форм 
звітності (баланс, звіт про прибутки і збитки, 
звіт про рух грошових коштів) науковець 
вважає введення додаткових статей, що 
репрезентують положення облікової 
політики за двома сценаріями: нормативна і 
позитивна теорія обліку [16 с. 192].  

Сертифікований аудитор та технічний 
менеджер асоціації Левітт Волмслі Стів 
Колінз (Великобританія) підсумовує 
передумови та процедурно описує зміни 
облікової політики [14]. Автор є 
противником формального підходу до 
складання регламентів облікової політики та 
відображення у ній елементів, що не 
стосуються практики діяльності конкретної 
компанії [14]. Керівництво компанії має 
регулярно здійснювати ревізію положень 
облікової політики на предмет надання 
гарантій їх максимальної кореляції з 
поточними обставинами існування компанії. 
Якщо ця обставина не враховується, то при 
зміні облікової політики слід: коротко 
пояснити чому нові положення більш 
обґрунтовані; вказати ефект від регулювання 
не тільки у звітному але й у базисному 
періоді.  

Особливо цінними з позиції 
відповідності обраному напряму (облікова 
політика підприємств агробізнесу) є 
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дослідження групи латвійських вчених [15]. 
Ці автори зазначають, що основною 
розробки облікової політики 
сільськогосподарських суб’єктів 
підприємництва має стати теорія агентів 
(скерованість на максимальне задоволення 
інтересів користувачів звітності) та теорія 
передачі сигналів (підкреслює надійність 
інформації) [15]. Авторами побудована 
модель, що відображає взаємозв’язок між 
факторами впливу на облікову політику 
агроформувань (тип облікової політики, 
специфіка діяльності суб’єктів 
агропідприємництва, можливість вибору 
одного з методів бухгалтерського обліку, 
вимоги інвесторів до фінансової інформації). 
Корисність розробки загаданої моделі 
визначається можливістю використання її як 
«дорожньої карти» складання регламентів 
облікової політики сільськогосподарськими 
підприємствами. 

Отже, аналіз доробку як вітчизняних 
так і зарубіжних вчених виявив приріст 
наукових знань у області урахування 
специфіки сільськогосподарського 
виробництва при формуванні облікової 
політики для максимальної 
репрезентативності форм фінансової 
звітності.  

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є теоретичне наукове обґрунтування 
елементів облікової політики щодо 
дебіторської заборгованості. Це передбачає 
генерацію доповнень змістовної частини 
Наказу про облікову політику для посилення 
ступеню розкриття та релевантності 
інформації щодо активів у заборгованості 
для складання й інтерпретації форм 
фінансової звітності. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Для вибору оптимального 
поєднання елементів облікової політики 
щодо дебіторської заборгованості з 
розрахунків необхідно з’ясувати, 
насамперед, саму архітектоніку процесу 
формування облікової політики. Тобто слід 
визначитися з сутнісними характеристиками 
системних елементів облікової політики та 
на процедурному рівні виписати зміст її 
основного та додаткових регламентів. 

Для цього можна скористуватися 

методом моделювання. Виділення його 
етапів, на думку Кубіка В. Д. [7, с. 171] 
дозволяє зробити висновок, що моделювання 
вносить варіативність і сприяє вибору 
оптимальної моделі наказу керівника 
організації про облікову політику. Аналіз 
сутності та ролі облікової політики як моделі 
системи обліку, контролю та економічного 
аналізу, а в широкому сенсі [7, с. 174] – всієї 
системи управління економікою 
підприємства – переконує в тому, що обидві 
ці системи (причому, перша є підсистемою 
другий) повинні розвиватися, орієнтуючись 
на цілі керуючої системи для досягнення 
необхідного стану об’єкта управління 
(підприємства). 

Власне, модель облікової політики 
В. Д. Кубіка базується на номенклатурі 
аспектів облікової політики 
Н. С. Сахчинської [12]: методичний, 
організаційний, технічний, податковий, 
управлінський, аналітичний, міжнародний. 

Моделюючи процес організації обліку 
розрахунків з дебіторської заборгованості 
І. О. Бурак облікову політику пропонує 
розкривати за наступною структурою 
[2, с. 216]: принципи (цілісність, системний 
підхід, всебічність, динамічність, 
випереджувальне відображення, 
системоутворюючі відносини, ритмічність, 
безпосередність, доцільність); методи 
(відображення безнадійної дебіторської 
заборгованості, відображення дебіторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги, 
використання рахунків бухгалтерського 
обліку); процедури (аналіз дебіторської 
заборгованості за строками непогашення, 
розподіл простроченої дебіторської 
заборгованості на групи, створення резерву 
створення резерву сумнівних боргів). 

Предметна область досліджень 
облікової політики щодо дебіторської 
заборгованості Т. Єфіменко [5] є вузькою: 
розглядається регламентація виключно 
сумнівної дебіторської заборгованості. На 
підставі порівняльного аналізу методів 
розрахунку резерву сумнівних боргів для 
цілей оцінки дебіторської заборгованості, 
автор обстоює позицію більш жорсткої 
нормативної регламентації таких процедур. 
«Поки не буде розроблена та нормативно 
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закріплена загальноприйнята методика 
визначення сумнівних боргів, заснована на 
об’єктивному поєднанні методології 
отримання облікових і аналітичних 
показників, створення в бухгалтерському 
обліку резервів по сумнівних боргах 
необґрунтовано спотворюватиме фінансові 
результати організації і негативно 
впливатиме на ухвалення управлінських 
рішень зацікавленими користувачами 
звітності» [5, с. 44].  

Позитивно характеризуючи результати 
наукових досягнень у даному напрямі, слід 
констатувати, що існуючі підходи до 
формування й компонування складових 
облікової політики потребують 
доопрацювання та системного викладу для 
отримання цілісно-об’єктної моделі, що 
враховує можливості альтернативних 
професійних бухгалтерських рішень та не 
суперечить основним методологічним 
засадам обліку. Нормативним підґрунтям 
для побудови основного регламенту 
облікової політики в цілому, та положень 
щодо дебіторської заборгованості зокрема 
слід вважати «Методичні рекомендації щодо 
облікової політики підприємства» [8], у п. 2.1 
якими визначено обов’язковість висвітлення: 

– облікових рішень щодо активів (запаси, 
необоротні активи, транспортно-заготівельні 
витрати, МШП, дебіторська заборгованість 
та інші); 

– облікових рішень щодо капіталу й 
зобов’язань (забезпечення, використання 
прибутку, підстрочені податкові 
зобов’язання та інші); 

– облікових рішень щодо витрат і доходів 
(класи рахунків обліку витрат, загально 
виробничі витрати, доходи від вибуття 
активів та інші); 

– інших рішень, що потребують 
деталізації (пов’язані сторони, окремий 
баланс філій, суттєвість звітності, порядок 
інвентаризації та інші). 

Зважаючи на множинність перелічених 
елементів облікової політики варто 
зауважити, що деякі з них характерні лише 
для суб’єктів певного виду діяльності, форм 
власності чи форм господарювання або 
інших особливих умов. Це обумовлює 
потребу класифікації елементів облікової 
політики з їх відповідним розмежуванням на 

обов’язкову та варіативну складову. 
Обов’язкова складова характеризує 
універсальні види діяльності суб’єктів та 
відповідні облікові методи, варіативна – 
специфічні або унікальні. 

Зокрема, метод обчислення резерву 
сумнівних боргів слід вважати обов’язковим 
елементом облікової політики, що дозволяє 
оцінити реальний стан дебіторської 
заборгованості підприємства. 

Виокремлення класифікаційних ознак 
елементів облікової політики є об’єктивною 
умовою побудови її загальної моделі. Це 
дозволить ефективно адаптувати 
універсальну модель до параметрів 
діяльності конкретного господарського 
суб’єкта. З цього приводу існує думка щодо 
розмежування перелічених вище складових 
на елементи власне облікової політики та 
елементи облікової оцінки. Так, методи 
амортизації основних засобів, слід вважати 
елементами облікової політики, а вартісні 
ознаки предметів, що входять до складу 
малоцінних необоротних матеріальних 
активів – елементами облікової оцінки [9]. 
Однак, потреба саме у такій розстановці 
акцентів викликає сумніви з точки зору її 
цінності для формування оптимального 
варіанту облікової політики, оскільки 
елементи облікової оцінки є невід’ємною 
компонентою облікової політики, а саме – її 
методичної складової. 

З метою уточнення обов’язкової 
регламентної компоненти облікової 
політики підприємства щодо обліку 
дебіторської заборгованості необхідно 
враховувати зміни до П(С)БО 10 
«Дебіторська заборгованість» згідно з 
наказами Міністерства Фінансів України 
№ 363 від 23.05.2003 р., № 731 від 22.11.2004 р., 
№ 1213 від 9.12.2006 р., № 1591 від 9.02.2011 р., 
№ 627 від 27.06.2013 р. [11]. 

Відповідно до заданого вище 
нормативного документа, підприємство 
зобов’язане обчислювати резерв сумнівних 
боргів, оскільки поточна дебіторська 
заборгованість, що є фінансовим активом 
(крім придбаної заборгованості та 
заборгованості, призначеної для продажу), 
включається до підсумку балансу за чистою 
реалізаційною вартістю. 
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Величина резерву сумнівних боргів 
визначається за одним із методів: 
1) застосування абсолютної суми сумнівної 
заборгованості; 2) застосування коефіцієнта 
сумнівності. За методом застосування 
абсолютної суми сумнівної заборгованості 
величина резерву визначається на підставі 
аналізу платоспроможності окремих 
дебіторів. За методом застосування 
коефіцієнта сумнівності величина резерву 
розраховується множенням суми залишку 
дебіторської заборгованості на початок 
періоду на коефіцієнт сумнівності. 

Коефіцієнт сумнівності може 
розраховуватися такими способами: 

1) визначення питомої ваги безнадійних 
боргів у чистому доході; 

2) класифікації дебіторської 
заборгованості за строками непогашення; 

3) визначення середньої питомої ваги 
списаної протягом періоду дебіторської 
заборгованості у сумі дебіторської 
заборгованості на початок відповідного 
періоду за попередні 3-5 років. 

Зазвичай, при умові існування вибору 
перевага надається найпростішому з 
пропонованих способів. При дослідженні 
даного питання було узагальнено 
вітчизняний та зарубіжний досвід 
регулювання та обліку резерву сумнівних 
боргів, на підставі чого зроблено висновки: 

1) різниця існуючих підходів щодо 
обчислення величини резерву сумнівних 
боргів за допомогою коефіцієнта сумнівності 
полягає лише у тому, які суми беруть участь 
у розрахунку і як, власне, визначається 
коефіцієнт; 

2) вітчизняні методики розроблені з 
урахуванням міжнародного досвіду, подібні 
до міжнародних, але в той же час 
відзначаються більшою трудомісткістю та 
складністю розрахунку. 

Зважаючи на те, що жодна з 
нормативно закріплених методик 
розрахунку резерву сумнівних боргів апріорі 
не може виражати його реальну суму, а 
лише прогнозовану, вважаємо, що у цьому 
аспекті ступінь свободи бухгалтера може 
бути значно розширено для надання йому 
можливості застосування професійного 
судження. 

Так, при обчисленні величини 
сумнівного боргу на основі класифікації 
дебіторської заборгованості можна 
скористатися методом припущення щодо 
відсотку сумнівних боргів за кожною 
класифікаційною групою, що значно 
спрощує процедуру визначення відповідних 
коефіцієнтів сумнівності. Така методика не 
суперечить загальновизнаним 
методологічним концепціям обліку, а тому 
може нести рекомендаційний характер щодо 
визнання у складі елементів облікової 
політики підприємств та у Примітках до 
річної фінансової звітності. 

Висновки. Питання обґрунтування 
альтернативних рішень у обліковій політиці 
саме щодо конкретних об’єктів обліку 
потребують подальшого опрацювання. Ця 
теза є актуальною і стосовно дебіторської 
заборгованості з розрахунків.  

У наукових підходах до формування 
загальної моделі облікової політики 
найбільш цінними є пропозиції щодо 
використання методу моделювання. 
Пріоритетними завданнями такого 
моделювання є ідентифікація елементів 
облікової політики, їх первинна 
класифікація на обов’язкові та варіативні. 
Відповідно, обов’язкова компонента 
облікової політики включає імперативні 
норми і методи обліку, варіативна – 
специфічні або унікальні. Деталізація 
елементів облікової політики додатково 
потребує розмежування її організаційної та 
методичної складової. Зокрема, в частині 
обліку дебіторської заборгованості, 
організаційна складова облікової політики 
повинна розкривати інформацію щодо 
порядку документування й обробки 
бухгалтерської інформації, використання 
відповідних бухгалтерських рахунків, 
порядку та строків проведення 
інвентаризації, порядку розкриття 
інформації у фінансовій звітності та ін. 
Методична складова повинна розкривати 
процедурні аспекти методики обчислення 
резерву сумнівних боргів. 

Зважаючи на те, що усі законодавчо 
закріплені методики обчислення резерву 
сумнівних боргів ґрунтуються на 
наближених оцінках, вважаємо 
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припустимим застосування альтернативних 
методів і процедур, сформульованих на 
основі професійного судження бухгалтера, 
які на його думку дають можливість 
найбільш точно визначити величину 
резерву сумнівних боргів за звітний період, 

що відображується у Звіті про фінансові 
результати у складі інших операційних 
витрат та дозволяє визначити чисту 
реалізаційну вартість дебіторської 
заборгованості, що відображується у Балансі 
(Звіті про фінансовий стан) підприємства. 
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Аннотация. 
Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. Научное обоснование составляющих учетной политики 

относительно дебиторской задолженности. 
В статье осуществлено научное обоснование составляющих учетной политики относительно 

дебиторской задолженности с целью дальнейшей генерации релевантного содержания регламентных документов 
на уровне государства и отдельного предприятия. Применяя методы диалектического познания, абстрактно-
логический, анализа и синтеза, систематизированы научные труды отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам построения рациональной учетной политики. Доказано, что наибольшую научную ценность 
представляют предложения по использованию метода моделирования составляющих оптимальной учетной 
политики (в том числе и по дебиторской задолженности) на основании сочетания ее обязательной 
(императивные нормы и методы учета) и вариативной компоненты. 

Ключевые слова: учетная политика, дебиторская задолженность, резерв сомнительных долгов, приказ об 
учетной политике. 
 

Abstract. 
Kantsedal N., Ponomarenko O. Scientific substantiation of components of accounting policy regarding 

accounts receivable. 
The article provides a scientific substantiation of accounting policy components for accounts receivable with a view 

to further generating relevant content of regulatory documents at the state and individual enterprise level. Applying the 
methods of dialectical cognition, abstract-logical, analysis and synthesis, the scientific works of domestic and foreign 
scholars on the problems of constructing a rational accounting policy were processed. It is proved that the greatest 
scientific value is the suggestions on using the method of modeling components of optimal accounting policies (including 
those concerning receivables) based on the combination of its mandatory (imperative norms and methods of accounting) 
and the variability component. 

Key words: accounting policy, accounts receivable, reserve of doubtful debts, order of accounting policy. 
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