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ВСТУП
Економічна стійкість підприємств є основ�

ним фактором їх подальшого розвитку та ста�
більного функціонування. Дане поняття нероз�
ривно пов'язане з платоспроможністю та
фінансовою стабільністю господарюючих
суб'єктів, які досягаються через баланс грошо�
вих потоків, розробку та дотримання розра�
хункової дисципліни. В зв'язку з цим постає
необхідність вивчення впливу дебіторської та
кредиторської заборгованостей як основних
формуючих факторів ліквідності та платоспро�
можності підприємств на економічну стійкість.
Дана тема є актуально, оскільки наявність де�
біторської та кредиторської заборгованостей
в балансі підприємств супроводжує їх вироб�
ничо�господарську діяльність протягом майже
всього існування як господарюючого суб'єкта.
Так, розглядом економічної стійкості під�
приємств займалися В.О. Ареф'єва, Д.М. Горо�
динська [1], О.В. Добровольська[6], П.М. Ма�
каренко, Л.О. Чіп [12],І.І. Туболець [12] та інш.
Питання дебіторської та кредиторської забор�
гованості розглядалось у працях: Басюка Т.П.
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У статті вивчається питання економічної стійкості сільськогосподарських підприємств та
вплив на неї дебіторської та кредиторської заборгованостей, як формуючих факторів платоспро�
можності та ліквідності. Розглянуто стан та тенденції утворення дебіторської та кредиторсь�
кої заборгованостей на прикладі сільськогосподарських підприємств Новомосковського району
Дніпропетровської області. На основі проведених досліджень сформовані основні напрями управлін�
ня дебіторською та кредиторської заборгованостями з метою збереження платоспроможності
підприємств.

The problem of economic firmness of the agricultural companies, the influence on it of accounts receivable
and accounts payable, as the formative factors of the paying capacity and liquidity of enterprises, are studied
in this article. The current situation and tendency of accounts receivable and payable of joint stock
agricultural companies of Novomoskovs'k region of Dnipropetrovs'k oblast are observed in this paper.
According to the carried investigation the management measures aimed at retaining the paying capacity of
the companies have been distinguished.
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[2], Білик М.Д.[3], Вітлінського В.В. [4], Гу�
дзя О.Є. [5], Ільяшенко Н.С. [7], Черненко Л.В.
[16] та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
— визначити вплив дебіторської та креди�

торської заборгованості на економічну стій�
кість підприємств;

— розглянути стан та тенденції розвитку
дебіторської та кредиторської заборгованос�
тей на прикладі сільськогосподарських това�
риств Новомосковського району Дніпропет�
ровської області;

— сформувати на основі проведених дослі�
джень основні напрями управління дебіторсь�
кої та кредиторської заборгованостями з ме�
тою підтримання платоспроможності підпри�
ємств як основної характеристики їх економі�
чної стійкості.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дебіторська та кредиторська заборго�

ваність є невід'ємною частиною роботи будь�
якого підприємства, оскільки в ринкових умо�
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вах воно одночасно виступає споживачем та ви�
робником продукції, робіт, послуг. Наявність
дебіторської та кредиторської заборгованості
зумовлена також неузгодженістю грошових
потоків підприємств у часі та є необхідною для
підтримання певних виробничих циклів госпо�
дарюючих суб'єктів. Однак потрібно відмітити,
що дане явище є не дуже бажаним для підпри�
ємств, особливо це стосується наявності дебі�
торської заборгованості, її зростання та пе�
рехід у безнадійну. Кредиторська заборго�
ваність певною мірою менш загрозлива, оскіль�
ки не відволікає грошові кошти з обороту та за�
безпечує отримання необхідних товарів та
робіт, однак потрібно також не переобтяжува�
ти підприємство боргами та слідкувати за їх
своєчасною сплатою для збереження парт�
нерських відносин та позитивного іміджу
підприємства.

Д.В. Шиян стверджує: "Значна частка дебі�
торської заборгованості в складі поточних ак�
тивів визначає її особливе місце в аналізі обо�
ротних активів. Дебіторська заборгованість —
це своєрідна іммобілізація робочого капіталу,
яка в будь�який час, особливо в період інфляції,
невигідна для бізнесу."

Таким чином, дебіторська та кредиторська
заборгованості мають безпосередній вплив на

платоспроможність
підприємств, формую�
чи їх грошові потоки
та визначаючи рівень
ліквідності. Платосп�
роможність підпри�
ємств, в свою чергу,
виступаючи основним
компонентом фінан�
сової стабільності, є
складовою економіч�
ною стійкості

Для поглибленого
вивчення даної науко�
вої проблеми розгля�
немо стан та тенденції
дебіторської заборго�
ваності підприємств
сільськогосподарсь�
кого сектора Ново�
московського району
Дніпропетровської об�
ласті, за 2004—2008
роки, її темпи росту,�
структуру, частку у
виручці від реалізації
продукції, робіт, по�
слуг.

За аналізований період спостерігається як
збільшення суми дебіторської заборгованості
більш ніж в півтора рази, так і її частки в обо�
ротних активах та у виручці підприємств, що є
небажаною тенденцією, оскільки свідчить про
погіршення розрахункової політики. Підви�
щення терміну обороту дебіторської заборго�
ваності також є несприятливою тенденцією для
фінансового стану досліджуваних товариств.
Така ситуація є загрозливою для підприємств,
оскільки призводить до уповільнення надхо�
дження грошових коштів, зниження абсолютної
ліквідності, призводить до труднощів з пога�
шенням поточних зобов'язань. Позитивним є
зменшення темпів росту дебіторської заборго�
ваності та переважання темпів росту виручки
від реалізації у 2008 році над темпами росту
дебіторської заборгованості.

Для більш поглибленого аналізу необхідно
провести порівняння стану та динаміки дебі�
торської заборгованості з поточними зобов'я�
заннями підприємств та їх кредиторською за�
боргованістю.

Проаналізуємо стан поточних зобов'язань
підприємств та частку кредиторської заборго�
ваності в них, порівняємо її з дебіторською.

За аналізований період сума поточних зобов'�
язань та сума кредиторської заборгованості зрос�

Таблиця 1. Дебіторська заборгованість сільськогосподарських
товариств Новомосковського району Дніпропетровської області в

2004—2008 роках

 2004 2005 2006 2007 2008 2008  %  
2004 

 
,  

 .  
32,15 42,16 62,52 86,87 85,12 264,76

 . .  
 . 0,56 0,62 0,47 1,28 1,38 246,07

 ,  
 . 31,59 41,54 62,05 85,58 83,74 265,09

   ,  
,  . 17,73 27,07 47,62 65,93 56,94 321,24

  
  

 ,% 
16,12 18,01 23,40 25,21 26,47 10,35 . . 

  
   

 ,% 
22,25 24,69 34,15 34,13 30,00 7,75 . . 

  
 

,  
93,02 103,46 144,46 143,04 125,98 135,44 

   
, %  131,14 148,29 138,95 97,99 -33,16 . . 

    
, %  118,51 107,98 138,02 111,31 -7,20 . . 
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ли більш ніж в півтора рази,
при цьому частка кредиторсь�
кої заборгованості в поточних
зобов'язаннях підприємств
знизилась. Темпи росту кре�
диторської заборгованості є
нижчими від темпів росту по�
точних зобов'язань. Підви�
щився термін обороту креди�
торської заборгованості, як�
що така ситуація не порушує
укладених з постачальниками
договорів, то є сприятливою
для підприємств оскільки
збільшує термін користування
ними комерційним кредитом,
з іншого боку, така ситуація є
негативним свідченням по�
гіршення розрахункової пол�
ітики підприємств, їх неспро�
можності погашати свої ко�
роткострокові зобов'язання в
короткі терміни.

Середньорічна за аналізований період сума
дебіторської заборгованості перевищує серед�
ньорічну суму кредиторської заборгованості,
це свідчить, що підприємства більше надають
комерційний кредит, ніж його отримують. З од�
ного боку, це є позитивною тенденцією; так, се�
редня за аналізований період сума дебіторсь�
кої заборгованості на 45 % покриває всю серед�
ню за аналізований період суму всіх поточних
зобов'язань підприємства. З іншого, — відвол�
ікання грошових коштів з обороту підприємств
ускладнює їх роботу, призводить до розбіжно�
стей між виручкою та реальним надходженням
грошових коштів, отже, сприяє утворенню кре�
диторської заборгованості. Потрібно відміти�
ти, що дебіторська заборгованість є менш обер�
неною та має більший термін погашення. Це є
негативною рисою, оскільки швидкість надхо�
дження грошових коштів менша, ніж швидкість
їх вибуття, отже, дана ситуація не сприяє під�
триманню розрахункової дисципліни.

При аналізі кредиторської та дебіторської
заборгованості необхідно враховувати її вплив
не економічну стійкість підприємств. Перш за
все, потрібно відмітити, що утворення дебі�
торської заборгованості призводить до зни�
ження абсолютної ліквідності підприємств, що
є одним з індикаторів економічної стійкості;
так, за наявного фінансового стану даний ко�
ефіцієнт є значно нижчим від нормативного
значення. Це створює загрозу платоспромож�
ності підприємств, їх безперебійній роботі. Для
усунення такого ризику необхідно прискори�

ти погашення дебіторської заборгованості, її
перехід в реальні грошові кошти підприємств.
З цією метою необхідно, при укладанні дого�
ворів реалізації продукції, встановлювати
більш вигідні для підприємств строки надход�
ження грошових коштів, проводити звірки зі
своїми покупцями, застосовувати системи
штрафів Адже у більшості випадків така ситу�
ація є свідченням певних труднощів у реалізації
продукції, коли підприємства змушені надава�
ти комерційний кредит своїм споживачам че�
рез відсутність інших каналів збуту продукції,
отже, не можуть повністю ліквідувати таку за�
боргованість чи істотно її зменшити.

Збільшення кредиторської заборгованості,
її значне перевищення над дебіторською також
загрозливе для економічної стійкості господа�
рюючих суб'єктів, адже це автоматично впли�
ває на погіршення значень основних індика�
торів фінансової стійкості, що є складовою
економічної. Так, збільшення кредиторської
заборгованості призводить до збільшення по�
точних зобов'язань, це, в свою чергу — до змен�
шення показника фінансової стабільності та
збільшення фінансового ризику.

ВИСНОВКИ
Існування дебіторською та кредиторської

заборгованості є нормальним явищем для
фінансового стану будь�якого підприємств,
оскільки будь�який господарюючий суб'єкт
виступає одночасно виробником та спожива�
чем продукції, робіт, послуг та може мати труд�
нощі з наявністю поточних грошових коштів, з
одного боку, та надавати комерційний кредит

 2004 2005 2006 2007 2008 2008  
%  2004 

 ’  
,  .  47,44 68,84 85,72 78,20 136,11 286,88

 
,  . 14,08 14,17 27,58 31,14 35,39 251,35

  
  

 
’ ,%  

29,67 20,58 32,17 39,82 26,00 -3,68 . . 

  
 

,  
41,46 35,29 64,20 52,04 53,24 128,42

  
 

,% 
 100,62 194,65 112,92 113,65 13,03 . .

   
’ ,%  145,09 124,53 91,22 174,06 28,97 . . 

Таблиця 2. Поточні зобов'язання сільськогосподарських
товариств Новомосковського району Дніпропетровської області

2004—2008 роки
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своїм покупцям — з іншого. Перше веде до ут�
ворення дебіторської заборгованості, а друге
— до виникнення кредиторської. Одночасно з
цим наявність таких заборгованостей має виз�
начальний вплив на рух грошових коштів
підприємств, відволікаючи певну їх частину з
обігу при дебіторській та залишаючи — при
кредиторській. У такій ситуації вирішальне зна�
чення має платіжна дисципліна підприємства,
яка має узгоджувати терміни погашення зобо�
в'язань та надходження грошових потоків від
покупців та замовників, не допускати утворен�
ня безнадійної дебіторської заборгованостей,
через проведення звірок та контролювання ви�
конання договірних зобов'язань боржниками
підприємства. Через систему внутрішнього
контролінгу фінансова служба підприємств має
також не допускати прострочення сплати по�
точних зобов'язань підприємств з метою уник�
нення штрафів, пені, втрати іміджу підприєм�
ства як надійного партнера.

При управлінні дебіторською та кредиторсь�
кою заборгованостями важливого значення на�
буває також термін їх оберненості та частка у
виручці для дебіторською та поточних зобов'я�
заннях — для кредиторської. Наявність високо�
го відсотка дебіторської заборгованості у ви�
ручці від реалізації говорить про незадовільну
маркетингову роботу підприємства та труднощі
з реалізацією готової продукції, робіт, послуг.
Значна частина кредиторської заборгованості в
поточних зобов'язаннях підприємств свідчить
про їх труднощі з наявними грошовими кошта�
ми та низьку абсолютну ліквідність.

Успішний менеджмент дебіторської та кре�
диторської заборгованостей має важливий
вплив на формування та збереження економі�
чної стійкості аграрних підприємств, оскільки
запобігає зниженню їх ліквідності, втраті ними
платоспроможності, фінансовій нестабільності
та напруженості.

Науковою новизною даної статті є визначений
безпосередній вплив дебіторської та кредиторсь�
кої заборгованостей на економічну стійкість
сільськогосподарських підприємств. Практичне та
теоретичне значення даної роботи полягає у зап�
ропонованих методах управління економічною
стійкість підприємств через менеджмент дебі�
торської та кредиторської заборгованостей.
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