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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання одним з

найбільш складних і суперечливих питань українського
обліку можна вважати облік дебіторської заборгова(
ності, що пов'язано із загостренням проблем непла(
тежів. На жаль, нині господарюючі суб'єкти передусім
вирішують власні проблеми замість виконання фінансо(
вих платіжних зобов'язань перед партнерами. В поглиб(
лення платіжної кризи вносить свою частку і неврегу(
льованість бюджетної системи, що стосується несвоє(
часної оплати державних зобов'язань, які здійснюють(
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ся за рахунок бюджету. Певною мірою цей факт пов'я(
заний із впливом світової економічної кризи, проте в
нашій країні негативні тенденції підсилюються ще й по(
ганою організацією обліку та незадовільним станом
контролю в середині установ за виконанням договірних
зобов'язань. Зрозуміло, що незалежно від причин ви(
никнення дебіторської заборгованості уникнути її не(
можливо. Тому бюджетній установі необхідно шукати
шляхи вдосконалення організації обліку дебіторської
заборгованості, ефективної та дієвої системи контро(
лю взаєморозрахунків з дебіторами.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/201760

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем організації обліку та
контролю дебіторської заборгованості у бюджетній
установі займалися такі вітчизняні науковці, як
Р.Т. Джога, О.А. Заїнчківській, Т.В. Канєва, В.І. Лем(
ішовській, Л.Г. Ловінська, М.Р. Лучко, В.О. Матвеє(
ва, С.В. Свірко, Л.Т. Штимер та багато інших. Разом з
цим, треба відмітити, що має місце багатоаспектність
дослідження, яка зумовлена складністю і різноманіт(
ністю суб'єктів та об'єктів розрахунково(платіжних
відносин. Все це вплинуло на суперечливий характер
нормативних документів, а також на рівень розробок
окремих теоретичних і практичних аспектів щодо
організації обліку та контролю дебіторської забор(
гованості.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової статті є обгрунтування та розроб(

ка пропозицій щодо вдосконалення діючої практики
організації обліку та контролю дебіторської заборго(
ваності у бюджетній установі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні в період глобальних змін у різних сферах
діяльності суспільства питання дебіторської заборгова(
ності є досить актуальним, адже фінансовий стан будь(
якої бюджетної установи значною мірою залежить саме
від наявності та ефективного управління цим видом за(
боргованості.

Реалізація управлінських функцій бюджетної ус(
танови щодо дебіторської заборгованості зумовлює
необхідність вирішення таких завдань, як досліджен(
ня економічної сутності дебіторської заборгованості
та її виникнення у сучасних умовах господарюван(
ня.

Етимологія поняття "дебіторська заборгованість"
бере свій початок у VІІІ ст. н.е. Значною сходинкою в
розвитку розуміння дебіторської заборгованості є вне(
сок Е. Дегранжа і Дж. Дзаппи, які почали її розглядати
як один із показників, що характеризує фінансовий стан
підприємства [2].

Кожен етап світового розвитку визначався впливом
на економіку України, що призводило до істотних змін
в організації обліку дебіторської заборгованості. Тлу(
мачення поняття "дебіторська заборгованість" не має
єдиного підходу і донині. З плином часу зміст дебіторсь(
кої заборгованості дещо змінився, проте основне ото(
тожнення із боргом або заборгованістю залишається
незмінним [5].

Визначення існуючих підходів до сутності дефініції
"дебіторська заборгованість" в науковому середовищі
представлено в таблиці 1.

Аналіз нормативних та літературних джерел
свідчить про неоднозначність підходів вітчизняних і за(
рубіжних вчених до трактування терміна "дебіторська
заборгованість", визначення їх складових елементів та
функціонального призначення.

Голов С.Ф. визначає дебіторську заборгованість як
фінансовий актив, що є контрактним правом однієї сто(
рони отримати гроші й узгоджується з відповідним зо(
бов'язанням сплати іншої сторони [4].

Лишиленко О.В. зазначає, що дебіторська заборго(
ваність — це фінансовий актив, який є контрактним пра(
вом отримувати грошові кошти або цінні папери від ін(
шого підприємства [8].

Карбовник А.М. та Сурніна О.С. розглядають дебі(
торську заборгованість як безпроцентну позичку покуп(
цям [6].

Кірейцева Г.Г. вважає, що дебіторська заборго(
ваність — це вимоги щодо оплати. Боргові вимоги є ек(
вівалентом боргу тієї особи, на яку покладається вико(
нання обов'язку; як і борги, боргові вимоги розгляда(
ються з точки зору терміну їх виконання [7].

Досить глибоке та грунтовне визначення дебіторсь(
кої заборгованості дає Бєлозерцев В.C.: "Дебіторська
заборгованість — грошове вираження результату виму(
шеної або заздалегідь запланованої господарсько(еко(
номічної операції кредитного характеру з контраген(
тами (юридичними або фізичними особами), що мала
місце у минулому та борг за неї може бути достовірно
визначений, узгоджений з контрагентом та сплачений
підприємству у майбутньому, а в поточний момент відоб(
ражений у балансі підприємства як актив" [1].

Скляр Є.В., Храпливий А.І. стверджують, що дебі(
торська заборгованість — це майно (матеріальні ресур(
си), що не оплачені контрагентами, або готівка, що ви(
лучена з кругообігу оборотних засобів [13].

Цікавий підхід до тлумачення дебіторської забор(
гованості у закордонних авторів. Так, accounts receivable
(анг.) поряд із дебіторською заборгованістю має такі
варіанти перекладу: рахунки до отримання, рахунки
дебіторів, дебітор за розрахунками. Зокрема, як зазна(
чають Д. Стоун та К. Хітчинг: дебіторська заборгованість
має назву "рахунки до отримання", а дебітори — це осо(
би, які винні гроші за товари і послуги, вже одержані,
але не оплачені ними [14].

Професори Гарвардського університету Зві Боді
і Роберт К. Мертон визначають дебіторську заборго(
ваність як "рахунки до отримання" [3], зазначаючи,
що це та сума, яку покупці продукції повинні випла(

Таблиця 1. Визначення дефініції
"дебіторська заборгованість" у різних джерелах

Джерело:  [13, с. 153].
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тити корпорації (підприємству) або бюджетній уста(
нові.

Вважаємо, що більшість наведених визначень є не(
повними, які не розкривають сутність "дебіторської за(
боргованості" в повному обсязі. Тому найбільш точна її
дефініція наступна: дебіторська заборгованість — це по(
точний актив, від якого залежить фінансовий стан уста(
нови, вміле й ефективне управління яким є невід'ємною
умовою підтримки необхідного рівня ліквідності і пла(
тоспроможності, що виникає унаслідок договірних
відносин між двома юридичними особами, серед яких
одна, що є власником активу, після настання відповід(

них умов угоди має право на отримання платежів, то(
варів, робіт та послуг.

Загальновідомо, що організація обліку у бюджетних
установах не регламентується діючими Стандартами
(Положеннями) бухгалтерського обліку. Тому при роз(
гляді сучасного стану бухгалтерського обліку дебі(
торської заборгованості слід керуватися нормативни(
ми актами, що регламентують засади облікової політи(
ки у бюджетних установах.

Активи бюджетної установи у формі дебіторської
заборгованості включають розрахунки з покупцями, за(
мовниками та різними дебіторами (розрахунки у поряд(
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Таблиця 2. Рахунки, призначені для організації обліку дебіторської заборгованості
бюджетної установи та субрахунки до них

Джерело: складено авторами на основі [10].
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Таблиця 3. Відповідність між рахунками з організації обліку дебіторської заборгованості
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та рахунками

з організації обліку дебіторської заборгованості
Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Джерело: складено авторами на основі [10; 11].
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ку планових платежів, з підзвітними особами, з відшко(
дування завданих збитків, з іншими дебіторами та дер(
жавними цільовими фондами).

Визнання дебіторської заборгованості:
— визнається активом, якщо існує ймовірність от(

римання установою майбутніх економічних вигід або
досягнення поставленої мети та/або задоволення по(
треб установи і може бути достовірно визначена її сума
[12].

Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших
активів бюджетних установ, затверджена наказом Держ(
казначейства № 242, виділяє такі види дебіторської за(
боргованості:

1) прострочена дебіторська заборгованість — це за(
боргованість, що виникає на 30(й день після закінчення
строку обов'язкового платежу згідно з укладеними до(
говорами, або якщо дата платежу не визначена після
виписування рахунка на оплату;

2) дебіторська заборгованість, строк позовної дав(
ності якої минув, — дебіторська заборгованість, що
обліковується після закінчення строку позовної дав(
ності;

3) безнадійна дебіторська заборгованість — поточ(
на дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість
про її неповернення боржником або за якою минув
строк позовної давності [9].

Складові дебіторської заборгованості бюджетної
установи:

— векселі, одержані в національній валюті;
— векселі, одержані в іноземній валюті;
— розрахунки із замовниками з авансів на науково(

дослідні роботи;
— розрахунки в порядку планових платежів;
— з підзвітними особами;
— розрахунки з відшкодування завданих збитків;
— розрахунки з іншими дебіторами;
— розрахунки з державними цільовими фондами;
— розрахунки зі спільної діяльності.

Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними
особами ведеться за кодами бюджетної класифікації
та в розрізі підзвітних осіб виданими з каси установи
(зарахованими на картковий рахунок) сумами, за яки(
ми оплату видатків у безготівковій формі неможливо
або недоцільно проводити. Підзвітні суми мають цільо(
ве призначення і повинні витрачатися з метою, на яку
вони видані, згідно з кодами бюджетної класифікації.
У разі наявності у підзвітних осіб залишку непогаше(
ної заборгованості за попередніми сумами видача но(
вих сум під звіт не здійснюється. Аналітичний облік
розрахунків з відшкодування завданих збитків ведеть(
ся за кожною винною особою із зазначенням прізви(
ща, імені та по батькові, займаної посади, дати виник(
нення нестачі та її суми. Дебіторська заборгованість,
строк позовної давності якої минув і яка є безнадій(
ною до стягнення, списується за результатами інвен(
таризації розрахунків на підставі рішення керівника
установи з відображенням зміни результатів виконан(
ня кошторису. Безнадійна дебіторська заборгованість
обліковується на відповідному позабалансовому ра(
хунку протягом трьох років з моменту списання для
спостереження за можливістю її стягнення у разі змін
майнового стану неплатоспроможних дебіторів. Сума
відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторсь(
кої заборгованості відображається у бухгалтерсько(
му обліку установи відповідно до вимог пункту 2.4 роз(
ділу ІІ Порядку бухгалтерського обліку окремих ак(
тивів та зобов'язань бюджетних установ. Розрахунки
з іншими дебіторами відображаються розгорнуто: де(
бетове сальдо — у складі оборотних активів, а креди(
тове — у складі зобов'язань [12].

Організація обліку дебіторської заборгованості
в бюджетній установі ведеться на балансових рахун(
ках:

— 34 "Короткострокові векселі одержані";
— 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками";
— 36 "Розрахунки з різними дебіторами";

Таблиця 4. Запропонована деталізація субрахунків
з організації обліку дебіторської заборгованості з іншими дебіторами

в бюджетній установі
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позабалансових рахунках:
— 05 "Гарантії та забезпечення";
— 07 "Списані активи та зобов'язання".
До балансових та позабалансових рахунків обліку

дебіторської заборгованості бюджетних установ
відкриваються субрахунки, представлені в таблиці 2.

Принципи формування та обліку інформації про де(
біторську заборгованість визначено відповідно до
Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів
бюджетних установ, затвердженої наказом Державно(
го казначейства України від 26.12.2003 № 242. Ця
Інструкція встановлює єдині вимоги до порядку веден(
ня бюджетними установами бухгалтерського обліку
руху коштів у касі, на рахунках в установах банків або в
органах ДКУ, розрахунків з дебіторами та інших активів.

Оскільки у користувачів облікової інформації вини(
кають деякі труднощі у процесі первинного ознайом(

лення із структурою Плану рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі, авторами проілюстрова(
но відповідність між рахунками з організації обліку де(
біторської заборгованості Плану рахунків бухгалтерсь(
кого обліку бюджетних установ та рахунками з органі(
зації обліку дебіторської заборгованості Плану ра(
хунків бухгалтерського обліку в державному секторі
(табл. 3).

При відображенні дебіторської заборгованості на ра(
хунках бухгалтерського обліку бюджетної установи слід
враховувати, що перелік рахунків, наведений у Плані ра(
хунків, не є вичерпним. Введення нових субрахунків бюд(
жетна установа може здійснювати самостійно, виходя(
чи з потреб управління, контролю та аналізу дебіторсь(
кої заборгованості із збереженням кодів (номерів) суб(
рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бю(
джетних установ. Деталізація субрахунків з організації

Таблиця 5. Стандарт контролю дебіторської заборгованості в бюджетній установі

       :
–   -         ; 

–      -    ,    
         ; 

–           ,     
   ,       

 ,   ,     : 
–   :    1 «     »,    4 

«       »   408 ( ),    7 «  
      »,    8 «       

» (        ,    ,  
 « - », ); 

–  ,      ( , ,   ,    ); 
-  , ,  

         . 
            /   

 
      ’   

 : 
-          

( )      –   ; 
-     ,   
( )     , , 

  /    ( ) 
 –    

   :
  ,  ,   

,    ,  
     

 ,    
  ,    

    

 
  5 

      
1          

 
  

2       ,  
3      ,  ,  

 
4         
5     ,   

 
  

5      (    
 )         

 ;  ’       
  

 , , , 
  

6    ,      
     

 , , ,
  

7        ’  
 ;       

 

,   
 

8           
   

,   

9     ,     
 ;      , 

     

 , , , 
  

10           ,  ,  
 

11      ,  , 
   

12      ,  
     

, ,  , 
  

13          ,  
14         ,  
15           , , , 

  



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/201764

обліку дебіторської заборгованості з іншими дебітора(
ми в бюджетній установі представлено в таблиці 4.

Таким чином, використання деталізованого плану
рахунків з обліку операцій з іншими дебіторами в бюд(
жетній установі, а саме субрахунків п'ятого порядку
дасть можливість бачити всі напрями розрахунків в
розрізі видів дебіторської заборгованості з метою ра(
ціонального ведення поточного обліку. Запропонована
деталізація субрахунків з організації обліку дебіторсь(
кої заборгованості з іншими дебіторами в бюджетній
установі забезпечить формування економічної інфор(
мації за їх видами, необхідної для оперативного конт(
ролю та прийняття управлінських рішень.

В умовах ринкової економіки України контроль за
господарською діяльністю бюджетних установ є однією
із найважливіших функцій господарського керівництва
і управління, який базується на матеріалах бухгалтерсь(
кого обліку.

Стандарт проведення контролю дебіторської за(
боргованості в бюджетній установі представлено в
таблиці 5.

ВИСНОВКИ
Результатами наукової статті є сформований комп(

лексний підхід до питання організації обліку та конт(
ролю дебіторської заборгованості в бюджетній уста(
нові, на підставі якого розроблений стандарт контролю
дебіторської заборгованості в бюджетній установі, що
об'єднує всі необхідні етапи для контролю забезпечен(
ня достовірності обліку дебіторської заборгованості.
Для досягнення основної мети контролю дебіторської
заборгованості, а також задоволення потреб користу(
вачів в отримані повної, правдивої та неупередженої
інформації щодо розрахунків з дебіторами установи
необхідно виконати завдання контролю. Процедура
проведення контролю дебіторської заборгованості в
бюджетній установі включає в себе використання інфор(
мації про діяльність установи за аналізований період,
основні джерела інформації та етапи для проведення
контролю. При цьому використовуються дані як фінан(
сової звітності, так і регістрів аналітичного та синтетич(
ного обліку дебіторської заборгованості.
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