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АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

В практиці фінансового менеджменту на підприємствах найбільш часто 

виникають проблеми, пов’язані з дебіторською заборгованістю. Це відсутність 

інформації про терміни погашення дебіторської заборгованості; неефективна 

оцінка кредитоспроможності покупців (іноді взагалі відсутність такої оцінки); 

відсутність відділу з управління дебіторською заборгованістю, що призводить 

до розподілу функцій аналізу дебіторською заборгованістю, отримання 

грошових коштів, прийняття рішення про товарне кредитування між різними 

підрозділами підприємства; відсутність автоматизованого відстеження 

виникнення та погашення дебіторської заборгованості; відсутність 

профілактичних заходів щодо виникнення неконтрольованих обсягів 

заборгованості дебіторів; неефективна політика управління інкасацією 

(погашенням) дебіторської заборгованості у зв’язку з уникненням застосування 

різнопланових методів рефінансування [1, с. 140–141]. 

Чинним законодавством не ставиться обмежень стосовно обсягів 

реалізації та кількості контрагентів, з якими співпрацює підприємство, 

особливостей формування договірної, кредитної політики та політики інкасації. 

Тому, сучасне підприємство приймає рішення ґрунтуючись на сформованому 

обсязі інформації, з огляду на ситуацію, що склалася, наявних тенденцій та 

перспектив подальшої співпраці з контрагентом. Саме в таких умовах важливо 

відмітити зростаючу роль ефективного аналізу дебіторської заборгованості 

(особливо аналізу розрахунків з покупцями та замовниками), своєчасного її 

повернення та проведення превентивних заходів виникнення такого 

небажаного виду дебіторської заборгованості як безнадійна. 

Найкращий захід уникнення дебіторської заборгованості від покупців та 

замовників – її попередження. Тому необхідно починати контролювати таку 

дебіторську заборгованість ще до процесу її виникнення. При цьому, необхідне 

не тільки проводити рейтинговий розподіл потенційних покупців–боржників, 
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але й визначати ризикованість їхньої діяльності [2, с. 681–686]. 

В. Серединська, О. Загородна, Р. Федорович розробили перелік основних 

критеріїв оцінки надійності покупця [3]. До них увійшли евристичні показники 

(якісні критерії), які базуються на експертних оцінках, та фінансово-аналітичні 

критерії (коефіцієнти ліквідності, незалежності, платоспроможності). 

Оцінювання здійснюється за даними фінансової звітності підприємства та 

перевірених даних ринкових експертів. Інтегральний показник знаходять за 

допомогою методу сум – це загальна сума набраних балів, за якої 

кредитоспроможність покупця є хорошою, задовільною і низькою. На наш 

погляд, такий метод оцінки надійності покупців та замовників цілком 

прийнятний й доцільний для використання на вітчизняних підприємствах. Він 

дозволяє керівництву підприємства розуміти причини виникнення і розміри 

дебіторської заборгованості, дозволяє управляти нею, передбачати негативні 

наслідки для підприємства, оцінювати ризики. 

З метою покращення репрезентативності результатів аналізу дебіторської 

заборгованості покупців та замовників пропонують складати аналітичні 

таблиці, які б узагальнювали найважливішу інформацію, отриману під час 

аналізу. Для цілей управління доцільно складати таблицю дебіторської 

заборгованості покупців та замовників з урахуванням виконання термінів 

погашення [4, с. 134–138]. Така аналітична таблиця дає змогу не тільки 

визначити структуру дебіторської заборгованості за термінами виникнення, але 

й виявити покупців та замовників, що мають найбільшу заборгованість та не 

здійснюють своєчасної оплати. За результатами такого аналізу керівництво 

підприємства зможе приймати управлінські рішення щодо продовження чи 

припинення співпраці з відповідними покупцями та замовниками, залежно від 

виконання ними договірних умов та дотримання строків оплати. 

Аналіз дебіторської заборгованості не повинен розглядатися 

відокремлено від системи управління підприємством, яка базується на 

застосуванні комплексного підходу з метою розробки варіантів управлінських 

рішень для забезпечення стабільного економічного розвитку підприємства. В 

сучасній практиці фінансового менеджменту важливе місце при здійсненні 

управління дебіторською заборгованістю відводиться вибору форм 

рефінансування. Прийняття обґрунтованого рішення щодо системи 

рефінансування надає можливість швидкого трансформування дебіторської 

заборгованості в грошові кошти, що сприяє покращенню показників 

фінансового стану підприємства. Зазначимо, що поступово розвивається ринок 

купівлі проблемних боргів юридичних осіб фінансовими компаніями та 

банками, які мають право надавати послуги з факторингу. Вибір методу 

рефінансування повинен враховувати, що витрати на рефінансування не 

повинні перевищувати вартості короткострокових кредитів; очікуваного 
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прибутку від використання вивільнених коштів у господарський кругообіг; 

інфляційних втрат у випадку затримки платежу. Вітчизняними підприємствами 

останнім часом широко використовуються операції факторингу, але мало 

застосовується форфейтинг та облік (дисконтування) векселів. 

Окрему увагу, при здійсненні управління дебіторською заборгованістю в 

процесі її аналізу, доцільно приділяти простроченій заборгованості, оскільки в 

умовах невизначеності саме за даним видом заборгованості необхідний 

постійний контроль з боку управлінців. 

Таким чином, для досягнення основної мети аналізу для управління 

дебіторською заборгованістю необхідно вдало поєднати два процеси – 

збільшення обсягів реалізації та зменшення дебіторської заборгованості зі 

статусом «безнадійна». 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги займає провідне 

місце в складі поточної дебіторської заборгованості багатьох вітчизняних 

підприємств. Тому, ефективність їх операційної діяльності у великій мірі 

залежить від ефективності обраної політики управління саме цією 

заборгованістю. Деякі підприємства відмовляються від агресивного повернення 

боргів, оскільки розраховують на подальшу співпрацю з контрагентом. Однак, в 

умовах кризи, такий підхід ризикований, оскільки контрагенти змушені 

вибирати, які зі своїх платіжних зобов’язань виконувати в першу чергу, а які – 

відкласти. У разі несумлінного дотримання розрахункової дисципліни виникає 

ситуація зростання дебіторської заборгованості у значних розмірах, що в 

подальшому призводить до незадовільного фінансового стану підприємства. 

 

Список використаної літератури 

1. Акімова Н. С., Говоруха О. О., Євлаш Т. О., Топоркова О. В. Облік та аналіз 

дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі : 

монографія. Харків : ХДУХТ, 2016. 285 с. 

2. Пастернак М. М. Методика аналізу дебіторської заборгованості Глобальні та 

національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 681–686.  

3. Серединська В., Загородна О., Федорович А. Економічний аналіз : навч. посібник. 

Тернопіль : Видавництво Астон, 2010. 624 с. 

4. Непочатова В. С. Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками. 

Молодий вчений. 2016. № 3. С. 134–138.  

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101120



