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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ 

СУМНІВНИХ БОРГІВ 
 

Сумнівна дебіторська заборгованість має негативний вплив на фінансовий стан будь-якого підприємства, тому 

набуває актуальності питання правильної її оцінки та відображення в обліку. У статті розглянуто економічну 

сутність поняття «резерв сумнівних боргів», концептуальні аспекти його формування у міжнародній та 

українській практиці, а також запропоновано шляхи розвитку обліково-аналітичних заходів для даного об’єкту 

обліку, виявлено, що між вітчизняним та зарубіжним законодавством існують розбіжності щодо методів 

формування резерву сумнівних боргів, вивчається причина виникнення потреби у формуванні резервів сумнівних 

боргів. При дослідженні використовувались такі методи наукового дослідження: порівняння та систематизація, 

методи синтезу, дедукції, індукції та узагальнення.  

Ключові слова: дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, МСФЗ, НП(С)БО, коефіцієнт сумнівності, 

безнадійна дебіторська заборгованість. 

 

Постановка проблеми. В умовах 

сьогодення розвитку ринкових відносин в 

Україні та закордоном, учасники підписують 

договори купівлі-продажу товарів чи послуг із 

можливістю відстрочки платежів. У зв’язку з 

цим виникає дебіторська заборгованість, яка 

являє собою суму коштів, яку мають сплатити 

підприємству інші компанії, держава чи 

фізичні особи. Через невигідну кон’юнктуру 

об’єктивна величина дебіторської заборгованості 

відіграє важливу роль в забезпеченні ліквідності 

та фінансової стійкості підприємства. Одним із 

ключових ризиків, які пов’язані із 

підприємницькою діяльністю, є ризик 

невиконання боржником обов’язків, передбачених 

договором та законодавством, що призводить 

до того, що компанії-виконавцю необхідно 

шукати шляхи покриття можливих втрат та 

уникнення їх зростання.  Для цього існує 

механізм створення резерву сумнівних боргів, 

сума якого зменшує початкову вартість 

поточної дебіторської заборгованості, і у 

фінансовій звітності відображається тільки 

залишкова вартість дебіторської заборгованості – 

чиста вартість реалізації.  

Аналіз останніх джерел та публікацій. 

Дослідженню проблем формування резерву 

сумнівних боргів займалося багато закордонних 

та вітчизняних вчених. Зокрема, цьому питанню 

були присвячені праці таких відомих науковців, 

як А.М. Малишкін, І. Гучуа, М.С. Пушкар, 

М.Ф. Огійчук, Ф.Ф. Бутинець та інші. 

Метою статті є обґрунтування економічної 

сутності резерву сумнівних боргів, 

концептуальних основ його формування та 

використання за міжнародними та 

національними стандартами, виокремлення 

переваг та недоліків кожного з таких методів. 

Основні результати дослідження. 

Ефективний контроль дебіторської 

заборгованості передбачає формування резерву 

сумнівних боргів, який являє собою резерв, який 

у майбутньому зможе покрити безнадійну 

дебіторську заборгованість. Він створюється за 

будь-якою заборгованістю з розрахунком на те, 

що в майбутньому вона буде покрита навіть у 

випадку, якщо виникнуть сумніви щодо її 

погашення в установлений строк [1].  

Правильність створення резерву сумнівних 

боргів на підприємствах, які здійснюють облік за 

національним законодавством,  регулюється 

НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [2]. 

Відповідно, створення резерву сумнівних боргів 

необхідне за умови, якщо заборгованість є 
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комерційною та якщо товари (роботи, послуги) 

реалізуються на умовах наступної оплати чи на 

умовах комерційного кредиту [3]. Однак, згідно 

з пп. 2 п. 2 розд. І НП(С)БО 25 «Спрощена 

фінансова звітність» [4], резерв сумнівних боргів 

мають право не формувати наступні особи: 

 юридичні особи, які ведуть спрощений 

облік доходів і витрат згідно податкового 

законодавства; 

 юридичні особи, які визнані 

мікропідприємствами згідно Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [5]; 

 непідприємницькі товариства. 

НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [2] 

передбачається, що розрахунок резерву 

сумнівних боргів можна здійснювати за 

методом «абсолютної суми», або 

використовуючи коефіцієнт сумнівності. 

Перший метод ґрунтується на аналізі 

платоспроможності кожного з дебіторів, при 

цьому в обліковій політиці мають бути чітко 

зазначені критерії, за яких заборгованість буде 

визнаватися сумнівною. Щодо другого методу, 

то він є дещо складнішим, адже розрахунок 

коефіцієнта сумнівності може здійснюватися 

за одним із трьох наступних способів: 

 спосіб «питомої ваги у чистому доході» - 

ґрунтується на визначенні питомої ваги 

безнадійної заборгованості у величині чистого 

доходу від реалізації. Використовуючи цей 

спосіб, коефіцієнт сумнівності визначається 

діленням суми безнадійної дебіторської 

заборгованості на величину чистого доходу від 

реалізації товарів (робіт, послуг) на умовах 

подальшої оплати за період спостереження. 

При цьому важливо враховувати, що даний 

спосіб  є доцільним лише для резерву 

сумнівних боргів за товари (роботи, послуги). 

Останній розраховується шляхом множення 

коефіцієнта сумнівності на чистий дохід за 

товари (роботи, послуги) за звітний період; 

 спосіб «класифікації дебіторської 

заборгованості» - ґрунтується на класифікації 

дебіторської заборгованості за строками 

непогашення.  За використання даного методу 

розрахунок коефіцієнту сумнівності 

передбачає розрахунок питомої ваги 

безнадійної заборгованості у сумі дебіторської 

заборгованості станом на кінець попереднього 

місяця або розрахунок середньої питомої ваги 

безнадійної заборгованості у складі 

дебіторської. При цьому резерв сумнівних 

боргів визначається множенням коефіцієнту 

сумнівності на сальдо дебіторської 

заборгованості на кінець звітного періоду; 

 спосіб «середньої питомої ваги» - 

схожий на розрахунок за методом 

«класифікації дебіторської заборгованості», 

коли використовується другий спосіб 

розрахунку коефіцієнту сумнівності. Проте 

цей метод, по-перше, відрізняється тим, що за 

його використання не виникає необхідності 

класифікації заборгованості. По-друге, за 

використання даного способу, передбачається 

визначення середньої питомої ваги списаної 

дебіторської заборгованості у сумі 

дебіторської заборгованості на початок 

відповідного періоду за останні 3-5 років. 

Переваги та недоліки методів формування 

резерву сумнівних боргів за НП(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість» наведено у табл. 1. 

Отже, якщо порівняти методи формування 

резерву сумнівних боргів за національним 

законодавством, то можна стверджувати, що 

перший метод доцільно використовувати 

підприємствам, які мають невелику кількість 

контрагентів, оскільки він вимагає аналіз 

платоспроможності кожного з них. Для 

компаній, які мають великі обороти, його 

застосування небажане, адже вивчення кожного 

з клієнтів вимагає значного витрачання часу. 

Ще донедавна підприємства, які для 

ведення обліку використовують міжнародні 

стандарти, у частині формування та 

використання резерву сумнівних боргів 

керувались МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка» [8]. Згідно з даним 

стандартом передбачалось зменшення 

корисності фінансових інструментів за 

використання моделі понесених збитків. 

Недоліком такої системи було те, що 

бухгалтери не мали права брати до уваги 

можливі майбутні події, а зважали лише на ті, 

які вже відбулися і внаслідок цього було вже 

понесено фінансові збитки. Модель понесених 

збитків була розкритикована під час 

фінансової кризи за затримку у визнання 

збитків та відображення не відповідним чином 

кредитних збитків, які очікувано мали місце. 

Під тиском цих подій було розроблено модель 

очікуваних кредитних збитків, яку 

імплементовано до МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» [9].  



№ 5 (50) березень 2021 р.  

 

15 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки методів формування резерву сумнівних боргів за НП(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість» 

Метод Переваги Недоліки 

Абсолютної 
суми 

1. Дозволяє проаналізувати 
резерв сумнівних боргів у розрізі 
кожного конкретного дебітора. 

1. Для аналізу необхідно шукати 
достовірну інформацію про обставини, 
які можуть впливати на сплату боргу і 
приймати на її основі управлінські 
рішення щодо формування резерву 
сумнівних боргів. 
2. Аналітичний облік резерву 
сумнівних боргів на рахунку 38 
необхідно вести в розрізі кожної 
дебіторської заборгованості, за якою 
сформовано резерв. І якщо 
дебіторська заборгованість 
визнається безнадійною, то вона 
може бути списана тільки за рахунок 
того резерву, який формувався 
безпосередньо під неї. 

Застосування 
коефіцієнта 
сумнівності 

1. Метод не вимагає аналізу 
платоспроможності кожного 
боржника, тому його доцільно 
використовувати на 
підприємствах з великою 
кількістю дрібних дебіторів. 
2. Не потрібно вести облік на 
субрахунку 38 за кожною 
окремою статтею дебіторської 
заборгованості, а тільки за 
окремими її статтями 
(наприклад, дебіторська 
заборгованість за позиками, 
дебіторська заборгованість за 
товари (роботи, послуги). 
Відповідно, не потрібно стежити 
за якою саме статтею списується 
резерв сумнівних боргів. 

1. Для розрахунку коефіцієнту 
сумнівності підприємству необхідно 
мати показники (залежно від 
способу розрахунку) за декілька 
звітних періодів, тому використання 
цього методу є недоцільним для 
новостворених фірм. 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 
 

Згідно з МСФЗ 9 очікувані кредитні збитки – 
це вартість всіх сум нестачі грошових коштів у 
випадку виникнення дефолту протягом 
очікуваного строку дії фінансового активу [9]. 
Під час нарахування резерву під ОКЗ необхідно 
враховувати не тільки фактичні події, а й 
можливі негативні сценарії поведінки 
контрагентів у майбутньому, тому такий 
механізм виглядає досить песимістичним.  
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» вимагає від 
суб’єктів господарювання, щоб резерв 
сумнівних боргів (очікуваних кредитних 
збитків) визнавався у прибутках чи збитках або 
в момент визнання активу, або на першу звітну 

дату після визнання. Важливо зазначити, що 
термін «дефолт» не трактується даним 
стандартом, тому кожна організація має 
визначити його самостійно, враховуючи 
специфіку управління кредитними ризиками. 

Згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 
при оцінці резерву очікуваних кредитних 
збитків необхідно враховувати: 

 розрахунок нестачі грошових коштів; 

 ймовірність кредитного збитку; 

 часову вартість грошей; 

 обґрунтовану та підтверджену інформацію. 
Крім того, резерв сумнівних боргів 

(очікуваних кредитних збитків) за даним 
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стандартом поділяється на дві такі групи: ті, 
що очікуються впродовж 12 місяців та ті, які 
очікуються протягом всього строку дії 
фінансового активу. Для дебіторської 
заборгованості потрібно визнавати резерв 
очікуваних кредитних збитків протягом всього 
строку дії фінансового активу. Для того, щоб 
оптимізувати визнання очікуваних кредитних 
збитків за дебіторською заборгованістю, 
відповідно до вимог МСФЗ 9, вони 
розподіляються на два рівні кредитного 
ризику – недопрацьовуючі та непрацюючі. 
Стадія знецінення визначається, виходячи з 
того, наскільки суттєво змінився рівень 
кредитного ризику за фінансовим активом 
станом на звітну дату порівняно з первісним 
рівнем кредитного ризику за ним [9].  

При виборі підходу щодо визнання 
очікуваних збитків в частині дебіторської 
заборгованості важливу роль відграє 
значимість компонента фінансування. Для 
його визначення має місце аналіз таких 
чинників, як різниця між сумою отриманого 

відшкодування та номінальною ціною 
продажу товарів чи послуг, а також 
комбінований ефект очікуваного періоду між 
передаванням товару чи послуги та їх оплатою 
і превалюючих процентних ставок на ринку. 

Для торгової дебіторської заборгованості 
без значного компонента фінансування 
дозволено використовувати спрощений 
підхід, що передбачає визнання в обліку 
очікуваних кредитних збитків протягом 
всього  строку дії активу незалежно від якості 
активу, тобто без необхідності аналізу змін 
кредитного ризику та визначення стадії 
знецінення. Для решти дебіторської 
заборгованості МСФЗ 9 дозволяє здійснити 
вибір – використання спрощеного або 
загального підходу. Такий вибір має бути 
зафіксований в обліковій політиці та має 
застосовуватися послідовно [9].  

Логічну послідовність етапів формування 
резерву під очікувані кредитні збитки в 
частині дебіторської заборгованості згідно з 
МСФЗ 9 наведено на рис.1. 

 

Рис.1  

Етапи формування резерву під очікувані кредитні збитки  

в частині дебіторської заборгованості 

 
Джерело: побудовано автором за [8, 9]. 

 

Очевидно, що використовуючи всі 

нововведення стандарту, для оцінки ризиків та 

сум очікуваних кредитних збитків потрібно 

використовувати професійне судження і, 

відповідно, чим менше інформації у володінні 

управлінського персоналу, тим частіше його 

потрібно використовувати. 

Проаналізувавши вище викладений матеріал, 

можна стверджувати, що національне 

законодавство у частині формування резерву 

сумнівних боргів є більш регламентованим, 

проте має і спільні риси з міжнародним. Наочно 

їх зображено на рис. 2. 
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Рис. 2. 

Спільні та відмінні риси вимог до формування резерву сумнівних боргів (очікуваних 

кредитних збитків за національним та міжнародним законодавством 

 
Джерело: сформовано автором [2, 9] 

 

Висновки та пропозиції. Отже, 

проаналізувавши вище викладений матеріал, 

можна стверджувати, що розробка МСФЗ 9 

внесла фундаментальні корективи до підходу 

знецінення фінансових активів. Якщо МСФЗ 39 

вимагалося знецінення визнавалося лише у 

випадку наявності його фактичних ознак, тобто 

тоді, коли фінансовий актив вже було знецінено 

на звітну дату. Подібний принцип 

застосовується і в НП(С)БО. МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти», у свою чергу вимагає 

створення резерву сумнівних боргів під 

очікувані кредитні збитки і враховувати при 

цьому найменшу ймовірність їх виникнення. 

Застосування цих вимог передбачає, що резерв 

під очікувані кредитні збитки має бути 

створений від моменту первісного визнання 

активу. Очевидно, що в порівнянні з поточним 

обліком, це сприяє збільшенню суми резерву. 

Слід також зауважити, що МСФЗ 9 вимагає 

враховувати прогнозні дані, а не лише історичні, 

і в цьому є ще одна його суттєва відмінність 

від попередніх правил. Через відмінності між 

національним та міжнародним обліком стає 

актуальною проблема приведення їх у 

відповідність. Адже це є основною 

передумовою розширення інтеграції української 

економіки у світовому ринковому середовищі.
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Дубовик М.Ф., Озеран А.В. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И УКРАИНСКОЙ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

Сомнительная дебиторская задолженность оказывает негативное влияние на финансовое состояние любого 

предприятия, поэтому стает актуальным вопрос правильности её оценки и отражения в учёте. В статье 

рассмотрена экономическая сущность понятия «резерва по сомнительным долгам», концептуальные аспекты его 

формирования в международной и украинской практике, а также предложены пути развития учётно-

аналитических мероприятий для данного объекта учёта, определено. Что между отечественным и зарубежным 

законодательством существуют разногласия по методам формирования резервов по сомнительным долгам, 

изучается причина возникновения потребности в формировании резервов по сомнительным долгам. При 

исследовании использовались следующие методы научного исследования: сравнение и систематизация, методы 

синтеза, дедукции, индукции и обобщения. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам, МСФО, НП(С)БУ, коэффициент 

сомнительности, безнадежная дебиторская задолженность. 
 

Dubovyk Mariia, Ozeran Alla 

CONCEPTUAL ASPECTS OF INTERNATIONAL AND UKRAINIAN PRACTICE OF FORMATION AND USE OF 

ALLOWANCE FOR DOUBTFUL DEBTS 

Fallible account receivables have a negative impact on the Financial condition of any enterprise, that is why the question of 

its correct appraisal and reflection in accounting is coming up.  The article considers the economic essence of the concept of 

"fallible debt allowance", conceptual aspects of its formation in international and Ukrainian practice, also ways of developing 

accounting and analytical measures for this object of accounting are suggested, discovered that there are differences between 

domestic and foreign legislation formation of a fallible debts allowance, the trigger for the need to form reserves for fallible 

debts is studied.  The following methods of scientific research were used in the research: confrontation and systematization, 

synthesis method, deduction, induction and generalization. 

Key words: account receivables, allowance for doubtful debts, IFRS, NAS, doubt coefficient, uncollectable receivables. 
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