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Постановка проблеми. Для нормальних розрахун-

ково-платіжних взаємовідносин між підприємствами 
необхідно мати достовірну інформацію про фінансо-
вий стан підприємства, стан дебіторської заборгова-
ності, законність та обґрунтованість господарських 
операцій, в результаті яких вона виникла, невиправ-
дане зростання. Дебіторська заборгованість істотно 
погіршує фінансовий стан підприємства, збільшує 
іммобілізацію грошових засобів, відвернення їх з 
господарського обороту, що у свою чергу призводить 
до зниження темпів виробництва і результативних 
показників діяльності підприємства.

Аналіз і управління дебіторською заборгованіс-
тю мають дуже велике значення для підприємств, 
що функціонують в умовах ринку. Вміле й ефек-
тивне управління цією частиною поточних активів 
є невід’ємною умовою підтримки необхідного рівня 
ліквідності і платоспроможності з погляду забезпе-
чення ефективної поточної діяльності підприємства.

Особливо актуальним стає управління дебітор-
ською заборгованістю в період інфляції, коли по-
дібна іммобілізація власних оборотних коштів стає 
особливо невигідною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Су-
часні теоретичні та методичні аспекти аналізу та 
управління дебіторською заборгованістю певною мі-
рою висвітлюються в працях вітчизняних науков-
ців М.Д. Білика, Л.О. Ліголенка, О.Г. Лищенко, 
В.О. Шевчука, А.Д. Шеремета та інших. Однак їх 
роботи мають різні погляди щодо чинників, які об-
ґрунтовують розробку фінансової політики відносно 
дебіторської заборгованості.

Нестача необхідної суми оборотного капіталу 
викликає необхідність додаткового фінансування, 
а відповідно, і додаткових витрат на його забезпе-
чення. Тому актуальним є питання впровадження 
ефективної системи контролю за формуванням та 
погашенням дебіторської заборгованості, розробки 
заходів стимулювання її своєчасного погашення. 
Розв’язання даних питань потребує проведення ана-
літичної роботи щодо стану та динаміки дебіторської 
заборгованості на підприємстві.

Постановка завдання. Основним завданням ро-
боти є дослідження методики аналізу дебіторської 
заборгованості та визначення напрямів формування 
політики управління дебіторською заборгованістю з 
метою підвищення фінансової стійкості підприєм-
ства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управ-
ління дебіторською заборгованістю – це інтегрований 
процес планування, організації, координації, моти-
вації та контролю за станом дебіторської заборгова-
ності, який необхідний для досягнення цілей під-
приємства. Управління цим процесом передбачає 
прийняття управлінських рішень щодо протилежних 
процесів: зменшення безнадійної дебіторської забор-
гованості з одного боку, і зростання обсягів реаліза-
ції – з іншого. Основною функцією, на якій базуєть-
ся процес управління дебіторською заборгованістю, 
є жорсткий контроль за фінансовими потоками під-
приємства [1, с. 76].

Вплив на оборотність капіталу, вкладеного в обо-
ротні активи, а отже, і на фінансовий стан підпри-
ємства, справляє збільшення або зменшення дебітор-
ської заборгованості. Її величина залежить від обсягу 
реалізації, умов розрахунку з покупцями (передопла-
ти, наступної оплати), періоду відстрочки платежу, 
платіжної дисципліни покупців, організації контр-
олю за станом дебіторської заборгованості та претен-
зійної роботи на підприємстві.

Збільшення дебіторської заборгованості і її част-
ки в оборотних активах може свідчити про такі тен-
денції розвитку підприємства:

– необачна кредитна політика підприємства сто-
совно покупців,

– збільшення обсягу реалізації,
– загроза неплатоспроможності і навіть банкрут-

ства частини покупців. 
Скорочення дебіторської заборгованості оцінюєть-

ся позитивно, якщо це відбувається за рахунок ско-
рочення періоду її погашення. Якщо ж дебіторська 
заборгованість зменшується у зв’язку зі зменшенням 
відвантаження продукції, то це свідчить про знижен-
ня ділової активності підприємства. Довготривале 
неповернення заборгованості дебіторів викликає де-
фіцит грошових ресурсів, що відповідно здатне зни-
зити фінансову активність підприємства [2, с. 286].

Отже, зміна величини дебіторської заборгованості 
може мати як позитивну, так і негативну динаміку 
розвитку для підприємства. Аналіз показників, що 
характеризують стан такої заборгованості, дозволяє 
визначити оптимальний її розмір з позиції підтрим-
ки належного рівня ліквідності активів та плато-
спроможності самого підприємства.

Метою аналізу операцій з дебіторами є визначен-
ня повноти, своєчасності та правильності здійснен-
ня підприємством і його структурними підрозділами 
операцій з дебіторами, якість дебіторської заборго-
ваності по узагальнюючих і часткових показниках, 
виявлення факторів, а також встановлення причини 
їх зміни.

Аналітична робота з вивчення дебіторської забор-
гованості передбачає:

– визначення питомої ваги дебіторської заборго-
ваності в загальній сумі оборотних активів;

– оцінку складу і структури дебіторської забор-
гованості;

– розрахунок періоду погашення та її оборотності;
– вивчення впливу факторів на заборгованість да-

ного типу;
– визначення частки сумнівної та безнадійної за-

боргованості у загальному обсязі дебіторської забор-
гованості;

– порівняння обсягу дебіторської заборгованості з 
розмірами кредиторської.

Основним джерелом аналізу дебіторської заборго-
ваності є баланс підприємства, а для внутрішнього 
аналізу застосовуються також дані аналітичного об-
ліку. У найзагальнішому вигляді зміни в обсязі де-
біторської заборгованості за звітний період можуть 
бути охарактеризовані даними горизонтального та 
вертикального аналізу балансу [3, c. 292].

Завдання аналізу дебіторської заборгованості під-
приємства передбачає:

– оцінку розрахунково-платіжної дисципліни;
– оцінку динаміки дебіторської заборгованості в 

цілому та по її видах;
– аналіз якісного стану дебіторської заборгованос-

ті;
– аналіз простроченої та безнадійної дебіторської 

заборгованості.
Організація аналізу поточної дебіторської забор-

гованості на підприємстві має важливе значення, 
оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозо-
рості та достовірності даних із розрахункових опера-
цій за борговими правами. Це є підґрунтям прийнят-
тя управлінських рішень відносно поліпшення стану 
розрахунків з дебіторами.

Для забезпечення стійкого фінансового стану під-
приємство повинно вибудувати ефективну систему 
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контролю руху і своєчасного стягнення дебіторської 
заборгованості. Для цього підприємству необхідно не 
лише формувати бюджет і вести реєстр «старіння» 
дебіторської заборгованості, своєчасно вживати захо-
ди щодо її інкасації, а й здійснювати систематичний 
аналіз (моніторинг) цього активу.

Аналіз дебіторської заборгованості за термінами 
її виникнення дозволяє оцінити ефективність і зба-
лансованість політики товарного кредиту і надання 
знижок покупцям; визначає сфери, в яких необхідно 
докласти додаткових зусиль для повернення боргів; 
дає базу для створення резерву сумнівних боргів; до-
зволяє спрогнозувати надходження коштів.

Основні показники, які використовуються при 
аналізі і прогнозуванні дебіторської заборгованості:

– коефіцієнт відволікання оборотних коштів у 
дебіторську заборгованість (визначається як відно-
шення розміру дебіторської заборгованості по розра-
хунках з покупцями і замовниками за певний період 
часу до загальної суми оборотних активів підприєм-
ства; цей коефіцієнт визначається в динаміці);

– коефіцієнт оборотності дебіторської заборгова-
ності (показує, скільки разів за рік обернулись ко-
шти, вкладені у розрахунки, і визначається як част-
ка від ділення обсягу чистої виручки до середнього 
залишку дебіторської заборгованості);

– середній термін інкасації (погашення) дебітор-
ської заборгованості (характеризує середній термін 
інкасації дебіторської заборгованості і обчислюється 
відношенням середнього залишку дебіторської забор-
гованості за період до одноденної виручки від реалі-
зації у цьому періоді);

– коефіцієнт протермінованої дебіторської забор-
гованості (визначається часткою дебіторської забор-
гованості, не оплаченої у визначений термін, у за-
гальній величині дебіторської заборгованості);

– середній «вік» протермінованої дебіторської 
заборгованості (визначається як відношення серед-
нього залишку заборгованості, неоплаченої у визна-
чений термін за аналізований період, до суми одно-
денного обороту по реалізації у цьому періоді);

– ефект від інвестування коштів в дебіторську 
заборгованість (обчислюється як різниця таких по-
казників: розміру додаткового прибутку, отриманого 
від збільшення обсягу реалізації за рахунок надання 
кредиту, поточних витрат, пов’язаних із організаці-
єю кредитування покупців й інкасацією боргу та фі-
нансових втрат по безнадійній заборгованості);

– співвідношення кредиторської і дебіторської за-
боргованості (підприємство повинне прагнути збері-
гати рівновагу між розміром кредиторської і дебітор-
ської заборгованості) [3, с. 313].

Аналіз цих показників доцільно проводити в ди-
наміці.

При розробці фінансової політики доцільно ви-
значити оптимальний розмір дебіторської заборго-
ваності, визначення якого враховує запланований 
обсяг реалізації продукції з наданням комерційного 
кредиту, коефіцієнт співвідношення собівартості та 

ціни продукції, середній термін обороту дебіторської 
заборгованості в минулому періоді та середній термін 
протермінування платежів [4, с. 34].

Серед усіх видів дебіторської заборгованості най-
більший обсяг припадає на заборгованість покупців 
за відвантажену продукцію. Усі складові дебітор-
ської заборгованості мають різну ліквідність. Тому 
при розрахунках фінансового стану підприємства не-
обхідно детально проаналізувати очікувані терміни 
погашення заборгованості. Фактично дебіторську за-
боргованість можна розглядати як безвідсоткову по-
зику покупцям чи замовникам, в яку підприємство 
здійснює інвестування оборотного капіталу.

При аналізі окремих покупців та замовників необ-
хідно відрізняти допустиму заборгованість від неви-
правданої. Допустима дебіторська заборгованість – це 
заборгованість, яка виникла згідно із пред’явленими 
претензіями, заборгованість підзвітних осіб. До не-
виправданої дебіторської заборгованості належить 
заборгованість конкретних осіб внаслідок порушен-
ня фінансової дисципліни, при нестачах, розтратах і 
крадіжках, від псування товарно-матеріальних цін-
ностей, не списаних з балансу в установленому по-
рядку, а також вся прострочена заборгованість.

Треба також аналізувати заборгованість за окре-
мими покупцями і строками виникнення заборго-
ваності. Постійний облік і аналіз дебіторської за-
боргованості дає можливість вживати заходів щодо 
усунення простроченої заборгованості. Інформація, 
одержана від такого аналізу, необхідна як для вну-
трішнього управління, так і для зовнішніх користу-
вачів, оскільки вони хочуть бути обізнаними щодо 
стану дебіторської заборгованості підприємств-парт-
нерів.

За даними відомості обліку розрахунків з покуп-
цями і замовниками та даними попередніх аналітич-
них розрахунків складається аналітична таблиця 
стану дебіторської заборгованості за часом виникнен-
ня. Структура такої таблиці та інформація, що відо-
бражається в ній, представлена у таблиці 1 (пред-
ставлені умовні суми дебіторської заборгованості) 
[3, с. 316].

Так, відповідно до таблиці 1, основна заборгова-
ність дебіторів припадає на розрахунки з покупця-
ми (за товари, послуги) та на заборгованість по роз-
рахунковим операціям. Інша поточна дебіторська 
заборгованість має невелику суму відносно інших 
видів заборгованості. Щодо строків існування забор-
гованості, варто звернути увагу на розробку рішень 
щодо погашення боргів дебіторів, які мають відносно 
тривалий термін – від 6 місяців і більше.

Регулярне ведення такої відомості дає змогу 
аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно 
вживати заходів для усунення простроченої забор-
гованості. Цей аналіз здійснюється за даними вну-
трішньої звітності підприємства і використовується 
для потреб управління. Але, як відомо, для зовніш-
ніх користувачів інформації важливими є дані щодо 
стану дебіторської заборгованості підприємства, бо 

Таблиця 1
Аналітична таблиця стану дебіторської заборгованості (грн)

Статті дебіторської 
заборгованості

Всього на 
кінець звітного 

періоду

У т.ч. за часом виникнення

до 1 місяця від 1 до 3 
місяців

від 3 до 6 
місяців

від 6 місяців 
до року понад 1 рік

1. За товари, роботи, послуги 14646 2356 3480 1560 3450 3800

2. За розрахунками 14466 3790 1460 2375 4653 2188

3. Інша поточна 6974 2644 3456 285 346 243

Разом (1+2+3) 36086 8790 8396 4220 8449 6231
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зростання її завжди свідчить про фінансову неста-
більність.

Важливо також зазначити, що розмір поточної 
дебіторської заборгованості визначається багатьма 
факторами. Стан розрахунків у країні, рівень інфля-
ції, обсяг ринку та рівень його насиченості – обмеж-
ити вплив цих та інших зовнішніх факторів підпри-
ємству досить складно. На відміну від вищезгаданих 
внутрішні фактори є керованими, можливість регу-
лювати їх вплив на функціонування та результати 
господарсько-фінансової діяльності підприємства 
залежать від того, наскільки фінансові менеджери 
володіють навичками управління дебіторською за-
боргованістю. До таких чинників перш за все варто 
віднести кредитну політику підприємства, прийняту 
систему та види розрахунків, стан контролю за дебі-
торською заборгованістю.

Результати оцінки стану розрахунків підприєм-
ства дають можливість виявити недоліки в їх орга-
нізації та здійсненні, намітити бажаний їх стан, ви-
значити необхідні для цього шляхи удосконалення 
та заходи, які необхідно застосувати з даною метою, 
відібрати з них найбільш прийнятні та доцільні для 
кожного окремого підприємства і на цій основі роз-
робити комплексну політику управління розрахун-
ками підприємства, яка визначає перспективи по-
кращення їх стану.

Важливим моментом в управлінні дебіторською 
заборгованістю є підвищення її якості, чого можна 
досягти шляхом: всебічного оцінювання фінансового 
стану потенційних дебіторів, їх платоспроможності, 
репутації, терміну існування, диверсифікації клієн-
тури; визначення максимальної суми боргу в цілому 
та на одного клієнта (лімітування дебіторської забор-
гованості); використання різних форм забезпечен-
ня повернення боргу (застава, страхування, гарантії 
банків або третіх осіб, оформлення забезпеченим век-
селем тощо).

Проте, наскільки б не було ефективним управлін-
ня дебіторською заборгованістю, за умов фінансово-
економічної кризи не вся дебіторська заборгованість 
перед підприємством буде погашеною. У такому разі 
одним зі способів зменшення оподаткованого доходу 
є віднесення на витрати підприємства суми безнадій-
ної заборгованості та створення резерву сумнівних 
боргів. Величину цих витрат можна визначити на 
основі аналізу даних підприємства за попередні роки 
про фактичні втрати від неповернення дебіторської 
заборгованості.

Отже, підприємства повинні створювати резерв 
сумнівних боргів у певній сумі, причому величина 
сумнівних боргів на дату балансу має відповідати 
залишку резерву сумнівних боргів на ту саму дату. 
Водночас залишок резерву сумнівних боргів на дату 
балансу не має перевищувати суму дебіторської за-
боргованості на ту саму дату.

Доцільно визначити дискусійні питання, що ви-
никають під час практичної реалізації методів резер-
вування сумнівної заборгованості, а саме:

– необхідність постійно мати на балансі безнадій-
ні борги для обчислення підприємством резерву сум-
нівності;

– відсутність чіткої регламентації стосовно того, 
хто саме має приймати рішення про рівень сумнів-
ності того чи іншого боргу;

– невизначеність у методиці відображення нара-
хованого резерву в бухгалтерському обліку;

– розбіжності у визнанні безнадійних боргів у фі-
нансовому та податковому обліку.

Також для оптимізації розміру та структури дебі-
торської заборгованості підприємствам доцільно ре-
фінансувати її частину. Метою рефінансування дебі-
торської заборгованості є прискорення її переведення 
в інші форми оборотних активів підприємства (ко-
шти, ліквідні короткострокові цінні папери). Однією 
з форм рефінансування дебіторської заборгованості 
є факторинг, під час якого підприємство-продавець 
уступає права одержання коштів за платіжними до-
кументами за поставлену продукцію на користь бан-
ку або факторинговій компанії, які беруть на себе всі 
кредитні ризики щодо інкасації боргу.

Наслідки фінансової кризи, що відчувають тим чи 
іншим чином практично всі суб’єкти господарювання 
у сучасних економічних умовах, вимагають пошуку 
принципово нових підходів до управління дебітор-
ською заборгованістю підприємств. Комплексне ви-
рішення проблеми оптимізації її структури, а також 
прискорення терміну її погашення можливе за допо-
могою диверсифікації покупців продукції, суворого 
планування заборгованості, постійного її моніторингу 
та застосування сучасних форм її рефінансування.

Тож реалізація завдань по управлінню дебіторською 
заборгованістю передбачає всебічну оцінку фінансово-
го стану потенційних дебіторів, їх платоспроможності, 
терміну існування, репутації, в тому числі і викорис-
тання різних форм забезпечення повернення боргу.

Висновки з проведеного дослідження. Основною 
метою аналізу будь-якого аспекту фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства є виявлення нега-
тивних для його фінансового стану тенденцій, пошук 
резервів підвищення ефективності діяльності, об-
ґрунтування прийняття управлінських рішень, моні-
торинг різних аспектів діяльності підприємства, до-
цільність нововведень. 

Саме тому результати аналізу дебіторської забор-
гованості є тим підґрунтям, на основі якого форму-
ється фінансова політика підприємства, розробля-
ється сукупність заходів, відбираються відповідні 
фінансові механізми, необхідні для реалізації по-
ставленої перед фінансовим менеджментом мети.

Управління дебіторською заборгованістю на під-
приємствах повинно проводитися постійно, цілеспря-
мовано і за всіма напрямами. Крім всебічної оцінки 
партнерів підприємства потрібна оцінка ймовірності 
погашення дебіторської заборгованості окремими де-
біторами, що дозволить підприємству визначити своє 
відношення до них.

Перспективним напрямом подальших досліджень 
доречно вважати системний підхід до оцінки стану 
дебіторської заборгованості у складі інших аспектів 
комплексного фінансового аналізу результатів діяль-
ності суб’єктів господарювання.
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