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державна підтримка, спрямована на стабілізацію економіки країни та залучення 
іноземних інвесторів. Також важливим моментом для кожного підприємства на 
ринку комерційної нерухомості є встановлення обґрунтованої оптимальної 
орендної ставки, проте цим проблемам не приділяють належної уваги в ринко-
вих умовах. Тому вони, безумовно, потребують детальнішого дослідження. 
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Рассмотрена сущность понятий "недвижимость", "коммерческая недвижи-
мость", проанализированы особенности рынка коммерческой недвижимости и рас-
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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Досліджено основні етапи управління дебіторською заборгованістю, на основі 

яких запропоновано алгоритм управління дебіторською заборгованістю. Його засто-
сування надасть змогу покращити платіжно-розрахункову дисципліну підприємства. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління формуванням дебі-
торської заборгованості, інкасація дебіторської заборгованості. 

Актуальність проблеми. Аналізуючи дані Державного комітету ста-
тистики України, можна зробити висновок, що загальна величина дебіторсь-
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кої заборгованості промислових підприємств на 30 вересня 2010 року стано-
вить 383189,5 млн грн, а її питома вага в оборотних коштах дорівнює 
66,34 %. Враховуючи даний відсоток, особливого значення набуває питання 
ефективного управління дебіторською заборгованістю, оскільки остання 
призводить до відволікання коштів з господарського обороту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження різних аспек-
тів управління дебіторською заборгованістю наявны у працях вітчизняних та 
зарубіжних авторів, таких як: І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, М.І. Баканова, 
С. Грязнової, Р. Дамарі, В.П. Завгороднього, Я.В. Соколова, С. Хенка, К. Ху-
вера, М.Г. Чумаченка, А. Шаповалової, А.Д. Шеремета, М. Швайки та ін. 
При цьому проблема формування моделі управління дебіторською заборгова-
ністю вимагає подальшого вивчення та вдосконалення відповідно до сучас-
ного розвитку ринкових відносин. 

Постановка завдання. Метою дослідження є систематизація та роз-
криття інформації про особливості процесу управління дебіторською забор-
гованістю за реалізовану продукцію. 

Результати дослідження. Передусім необхідно визначити що ми ро-
зуміємо під терміном "дебіторська заборгованість". Згідно з П(С)БО №10, де-
біторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на 
певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих по-
дій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів 
або інших активів. 

Оскільки, на думку фахівців, близько 80 % загальної суми дебіторсь-
кої заборгованості припадає на розрахунки з покупцями, особливу увагу вар-
то приділяти управлінню дебіторською заборгованістю по розрахункам за ре-
алізовану продукцію. Загалом процес управління дебіторською заборгованіс-
тю можна розділити на дві групи: управління формуванням та управління ін-
касацією дебіторської заборгованості [2, с. 62]. 

Першим кроком на шляху формування системи управління дебіторсь-
кою заборгованістю підприємства є призначення відповідальної особи, яка 
здійснюватиме безпосередню роботу. У світовій практиці цей сегмент нале-
жить до обов'язків фінансового менеджера. Але оскільки ми лише починаємо 
переймати напрацювання західних економік, і оскільки дуже великий відсоток 
"старого способу мислення", який є доволі неповоротким, є велика прогалина 
на цьому напрямку. Тому в першому наближенні цією діяльністю може займа-
тися працівник бухгалтерії з перспективою створення окремого структурного 
підрозділу, який зможе повноцінно займатися фінансовим менеджментом. 

Для налагодження ефективної роботи управління дебіторською забор-
гованістю необхідно постійно здійснювати її аналіз, тобто проводити моніто-
ринг. В аналіз необхідно включати: дослідження динаміки зміни величини та 
структури заборгованості та розрахунок низки показників, що характеризу-
ють оборотність дебіторської заборгованості (коефіцієнт відволікання коштів 
у дебіторську заборгованість, коефіцієнт оборотності, період погашення дебі-
торської заборгованості, коефіцієнт простроченої заборгованості, середній 
"вік" простроченої дебіторської заборгованості). 
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Крім цього, необхідно також порівнювати рівень дебіторської та кре-
диторської заборгованості на підприємстві. Перевищення дебіторської забор-
гованості зумовлює зниження фінансової стійкості підприємства та вимагає 
залучення додаткових джерел фінансування. У випадку перевищення креди-
торської заборгованості створюється загроза неплатоспроможності під-
приємства [3, с. 174]. На основі отриманих результатів аналізу дебіторської 
заборгованості можуть бути виявлені проблемні місця, які потребують не-
гайного вирішення. 

Наступний етап роботи – розроблення принципів кредитної політики. 
Під час формування кредитних умов необхідним є проведення диференціації 
покупців. З цією метою необхідно розробити індивідуальну систему якісних 
та кількісних ознак дебіторів. 

До якісних ознак можна віднести: 
● історію покупця (постійний клієнт чи одноразове замовлення); 
● дотримання платіжної дисципліни; 
● ефективність менеджменту дебітора; 
● наявність гарантії, поручительства чи застави. 
До кількісних ознак необхідно включати показники, що характеризу-

ють фінансовий стан дебітора: показники ліквідності та платоспроможності, 
показники рентабельності, фінансової стійкості. За аналізу дебіторів важли-
вим є інформаційне забезпечення, що може забезпечити комерційний відділ, 
маркетинговий відділ та бухгалтерія. Надалі кожній ознаці дається бал. В 
кінці проставляється загальна сума балів, на основі чого присвоюється визна-
чена категорія надійності, наприклад: 

● високий ступінь надійності покупця, ризик непогашення дебіторської забор-
гованості незначний або взагалі відсутній; 

● ризик непогашення дебіторської заборгованості знаходиться в допустимих 
межах; 

● існує ризик несвоєчасної сплати дебіторської заборгованості; 
● високий ризик непогашення. 
Залежно від присвоєної категорії надійності покупця до нього необ-

хідно застосовувати різні кредитні умови [4, с. 202], які є такими: 
1) термін надання кредиту (кредитний період) – це максимальний період 
відтермінування платежу за реалізовану продукцію; 

2) величина наданого кредиту (кредитний ліміт) – це максимальна величи-
на заборгованості дебітора за кредитом; 

3) розроблення системи цінових знижок (знижка за негайну оплату продук-
ції, за купівлю великих обсягів продукції, для стимулювання становлен-
ня господарських зв'язків з потенційними клієнтами); 

4) складання системи штрафних санкцій за протермінування сплати. 
Важливим етапом є визначення суми фінансових коштів, що інвесту-

ють в дебіторську заборгованість. Для цього потрібно використовувати дані 
про запланований обсяг реалізації продукції в кредит, коефіцієнт співвідно-
шення собівартості та ціни продукції, середній період надання кредиту та пе-
ріод протермінування платежів за наданим кредитом. 

Завершальним етапом управління формуванням дебіторської заборго-
ваності є її планування на наступний період. Планування проводиться з ме-
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тою оптимізації величини та структури дебіторської заборгованості, скоро-
чення термінів погашення дебіторської заборгованості, а також розроблення 
заходів щодо мінімізації впливу інфляційних факторів. На цьому етапі робо-
ти необхідно використовувати прогнозний обсяг реалізації продукції. Управ-
ління інкасацією (стягненням) дебіторської заборгованості є важливим ета-
пом роботи у випадку прострочення розрахунків, що вимагає налагодження 
негайного та безпосереднього зв'язку з боржником. 

Аналіз протермінованої дебіторської заборгованості – це початок ро-
боти з дебіторами. Аналіз передбачає групування заборгованості за терміном, 
за групами дебіторів, за видами продукції, за величиною. Безпосередня робо-
та з дебіторами може бути досудовою та позовною. Досудова робота перед-
бачає ведення переговорів з дебітором. При цьому можуть прийматися про-
позиції боржника щодо зміни графіка погашення дебіторської заборгованос-
ті. Досудові формальності врегульовуються претензією. 

Якщо виникає загроза перетворення дебіторської заборгованості в 
сумнівну, то означає, що компанія не просто втратить свій прибуток, а отри-
має збиток, для покриття якого необхідно буде використовувати власні фі-
нансові кошти. А в умовах ринкової економіки – це неймовірна розкіш та 
"подарунок" конкурентам. Отже, для того щоб підприємство могло вийти з 
цієї ситуації з мінімальними втратами, є можливість проводити рефінансу-
вання дебіторської заборгованості. Рефінансування дебіторської заборгова-
ності – це прискорене переведення в інші форми оборотних активів під-
приємства: грошові кошти та високоліквідні короткотермінові цінні папери 
[5, с. 136]. 

Використовують такі форми рефінансування: 
1. Факторинг – це операція, суть якої полягає в придбанні банком або фак-
торинговою компанією у постачальника (продавця) права вимоги у гро-
шовій формі на дебіторську заборгованість покупців за відвантажені їм 
товари (виконані роботи, надані послуги), з прийняттям ризику виконан-
ня такої вимоги, а також приймання платежів. 
Ще недавно розвиток факторингу на вітчизняному ринку обмежувався 

на законодавчому рівні [6]. Сьогодні – це ліцензована банківська послуга і 
право на її здійснення мають практично всі банки. В Україні попит на факто-
рингові послуги ще не став масштабним, оскільки для його розвитку необхід-
не стабільне економічне зростання, достатня купівельна спроможність насе-
лення та збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції. Головним не-
доліком факторингу є його вища вартість, порівняно з кредитами. 

2. Форфейтинг – це спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоеконо-
мічних операцій, який полягає в купівлі в експортера експортних вимог 
форфейтером (комерційним банком чи спеціалізованою компанією) з 
виключенням права регресу (зворотної вимоги). Експортеру випла-
чується залишкова сума експортної вимоги за мінусом суми дисконту. 
Форфейтинг має багато спільного з "експортним факторингом". При 
цьому факторинг потрібно трактувати як короткостроковий інструмент 
фінансування, а форфейтинг – як середньо- та довготерміновий спосіб 
кредитування зовнішньоекономічних операцій, оскільки його термін ста-
новить від 180 днів до 5 років. 
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3. Урахування векселів, виданих покупцями – це форма кредитування бан-
ком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настан-
ня терміну платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за кошти з метою 
одержання прибутку від погашення векселя у повній сумі. Внаслідок 
операції врахування вексель повністю переходить у власність банку. 
Позовна робота передбачає звернення до господарського суду з позо-

вом про стягнення дебіторської заборгованості. У випадку визнання дебітора 
банкрутом, дебіторська заборгованість відноситься на резерв сумнівних бор-
гів, або, у разі його відсутності, на фінансові результати. Після завершення 
усіх процедур стягнення дебіторської заборгованості необхідно здійснити 
розрахунок ефективності проведеної кредитної політики в аналізованому 
звітному періоді, а саме: порівняти додатковий прибуток, отриманий від 
збільшення обсягів реалізації за рахунок кредиту, із сумою фінансових вит-
рат від неповернення боргу та поточними витратами, пов'язаними з організа-
цією кредитування та інкасації боргу. На основі викладеного вище матеріалу 
був сформований алгоритм, що дасть змогу оптимізувати управління дебі-
торською заборгованістю на підприємстві. 

 
Рис. Алгоритм управління дебіторською заборгованістю 

Висновки. Виникнення дебіторської заборгованості в умовах ринку є 
неминучим. І хоча збитки від дебіторської заборгованості також неминучі, 
проте правильний фінансовий менеджмент дасть змогу звести ризики до мі-
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німуму та в оптимальний термін з максимально можливою ефективністю лік-
відувати дебіторську заборгованість. Використання запропонованого алго-
ритму на практиці надасть змогу підвищити ефективність управління дебі-
торською заборгованістю на підприємстві, внаслідок чого можуть бути до-
сягнуті такі результати: 

1) збільшення обсягів реалізації продукції; 
2) встановлення довготривалих господарських зв'язків; 
3) максимізація прибутку під час збереження ліквідності та платоспромож-
ності підприємства; 

4) зниження рівня операційного ризику і як наслідок – підвищення фінан-
сової безпеки. 
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Червинская О.С., Демкив О.И., Вацко С.В. Управление дебитор-
ской задолженностью на предприятии 

Исследованы основные этапы управления дебиторской задолженностью, бази-
руясь на которых был предложен алгоритм управления дебиторской задолжен-
ностью. Применение его предоставит возможность улучшить платежно-расчетную 
дисциплину предприятия. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление формированием де-
биторской задолженности, инкассация дебиторской задолженности. 

Chervins'ka O.S., Demkiv O.I., Vatsko S.V. Accounts receivable mana-
gement at the enterprise 

The article deals with the major phases of accounts receivable management, based on 
which an algorithm accounts receivable management was proposed. Its use will provide an 
opportunity to improve the payment and accounting discipline of the enterprise. 

Keywords: accounts receivable, accounts receivable management formation, collecti-
on of receivables. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ  

ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 
На сьогодні існує декілька способів оподаткування доходів суб'єктів під-

приємницької діяльності, кожен з яких має свої переваги та вади, тому кожен суб'єкт 
підприємницької діяльності самостійно за своїм бажанням може обрати той, що 
найбільше відповідає умовам та особливостям здійснення підприємницької діяльності. 

Ключові слова: система оподаткування, податки, спрощена система оподатку-
вання, мале підприємство, Податковий кодекс України. 


