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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема управління дебіторською забор�

гованістю є однією з ключових проблем у сис�
темі управління оборотними активами підпри�
ємств. Особливо гострою вона стає на підприє�
мствах торгівлі, які в технологічному ланцюгу
між виробником і споживачем продукції є по�
середниками. Відповідно однією з головних
проблем торгового менеджменту є формуван�
ня раціональних взаємовідносин зі своїми кон�
трагентами. Ключовим фактором цих взаємо�
відносин виступає процес управління дебі�
торською заборгованістю, який обумовлює
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прийняття економічних рішень по більшості
фінансових проблем, пов'язаних з господарсь�
кою діяльністю підприємства торгівлі. Слід заз�
начити що для підприємств роздрібної торгівлі,
враховуючи специфіку їх діяльності, обсяг де�
біторської заборгованості має бути мінімізова�
ним з огляду на необхідність підтримання по�
стійної платоспроможності та фінансової
рівноваги.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми управління дебіторською забор�

гованістю, формування кредитної політики в



73
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2013

цілому в системі управління оборотними акти�
вами підприємства досліджувались в роботах
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених,
зокрема Р. Брейли, Ю. Брігхема, Дж. К. Ван
Хорна, Р. Вестерфилда, Б. Джордана, П. Ет�
рила, С. Майерса, С. Росса, Дж. Шрайбфедер,
М.Д. Білик, І.О. Бланка, В.В. Бочарова, К.К. Жуй�
рикова, В.В. Ковальова, А.С. Кокина, Г.М. Кол�
пакова, Д.М. Кузнецова, Л.О. Лігоненко,
В.М. Павлової, С.С. Толстих, Т.Е. Унковської,
А.М. Поддєрьогіна, С.Р. Раилева, Ю.І. Ри�
жикова, О.О. Смірнової, О.С. Стояновної,
А.Д. Шеремета, В.Н. Ясенева, Н.И. Яшина та ін.

Так. за А.Г. Загороднім дебіторська забор�
гованість визначається як сума заборгованос�
тей підприємства (організації) від юридичних
або фізичних осіб (дебіторів) на певну дату, яка
виникає в процесі господарських стосунків між
ними [5, с. 196].

Наведене визначення розширює І.О. Бланк
[3, с. 195], який під дебіторською заборговані�
стю юридичних і фізичних осіб розуміє суму
грошових коштів та їх еквівалентів, яка вини�
кає в ході нормального операційного циклу або
передбачає погашення протягом одного кален�
дарного року.

Дещо інше трактування дебіторської за�
боргованості дає Л.О. Лігоненко [6, с. 11], яка
сформулювала наукове визначення дебі�
торської заборгованості як включені до скла�
ду майна підприємства його майнові вимоги
до інших осіб, що є його боржниками в пра�
вовідносинах, які виникають за різних обста�
вин.

Згідно з національним стандартом бухгал�
терського обліку П(с)БО 10 дебіторська забор�
гованість розуміється як сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. Дебіто�
ри — юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству певні
суми грошових коштів, їх еквівалентів або
інших активів [1].

У свою чергу під кредитною політикою під�
приємства торгівлі розуміють спеціально роз�
роблений підприємством механізм управління
дебіторською заборгованістю, що направлений
на розширення обсягів реалізації продукції та
забезпечення своєчасної інкасації дебіторської
заборгованості.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ціллю даної статті є обгрунтування мето�

дичних підходів до розробки кредитної політи�
ки підприємства торгівлі на принципах оптимі�
зації її параметрів у системі управління дебі�
торською заборгованістю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема управління дебіторською забор�

гованістю для підприємств торгівлі є ключовою
в системі управління його оборотними актива�
ми. Узагальнення різних підходів у відповідних
наукових джерелах [2—5] доводить, що ме�
ханізм управління дебіторською заборговані�
стю підприємства торгівлі є незміною частиною
загального механізму управління фінансово�
господарською діяльністю і спрямований на
забезпечення платоспроможності і фінансової
стійкості підприємства.

Вдосконалення системи управління дебі�
торською заборгованістю передбачає, перш за
все, формування оптимальної кредитної пол�
ітики підприємства.

Загальна ефективність управління дебі�
торською заборгованістю підприємства знач�
ною мірою залежить від ступеня обгрунтова�
ності допустимих обсягів дебіторської забор�
гованості, її якості і впливу на розширення об�
сягів діяльності підприємства, її дохідності, що
саме і закладається у кредитну політику під�
приємства.

Формування кредитної політики базується
на визначенні форми реалізації продукції в кре�
дит та визначенні типу кредитної політики і
спрямований на підвищення ефективності опе�
раційної та фінансової діяльності підприємства
торгівлі. Виділяють наступні форми реалізації
продукції в кредит:

1) товарний (комерційний) кредит є формою
оптової реалізації продукції на умовах від�
строчки платежу, що перевищує звичні термі�
ни розрахунків;

2) споживчий кредит являє собою форму
роздрібної реалізації товарів покупцям з від�
строчкою платежу. У сучасній практиці торго�
вельного менеджменту даний кредит, як пра�
вило, надається покупцям через залучення бан�
ківських установ.

Залежно від вибраної форми реалізації про�
дукції в кредит підприємство вибирає тип кре�
дитної політики, яка відображає різні підходи
до її застосування відповідно до рівня дохід�
ності і фінансового ризику. І.О. Бланк [4, с. 200]
визначає наступні три типи кредитної політи�
ки:

1) консервативний — направлений на міні�
мізацію кредитного ризику. Механізмом реа�
лізації політики такого типу є суттєве скоро�
чення числа покупців у кредит за рахунок груп
підвищеного ризику:

— прийняття жорстких умов надання то�
варних кредитів;

— зниження розмірів надання кредитів;
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— суттєве підвищення його вартості;
— мінімізація термінів щодо надання кре�

дитів;
— використання жорстких інструментів

стягнення боргових зобов'язань;
2) помірний тип кредитної політики підпри�

ємства є найбільш використовуваним у прак�
тиці, що використовується в практиці фінансо�
вого менеджменту, який базується на рівному
співвідношенні дохідності та фінансового ри�
зику;

3) агресивний тип кредитної політики є
найбільш вигідним для покупців, оскільки спря�
мований на розширення обсягів діяльності і,
відповідно, збільшення дохідності підприєм�
ства.

Механізм управління кредитною політикою
підприємства може складатися з наступних
елементів (рис. 1).

На першому етапі проводиться аналіз кре�
дитної політики підприємства торгівлі за попе�
редній період. Основною задачею даного ета�
пу є оцінка рівня і стану управління дебіторсь�
кою заборгованістю по товарному кредиту та
визначення ефективності інвестованих в неї

суми фінансових ресурсів підприємства тор�
гівлі. У процесі аналізу оцінюється об'єм дебі�
торської заборгованості, його динаміка та за�
гальна частка в сумі оборотних активів. Визна�
чається середній період інкасації дебіторської
заборгованості по здійсненому товарному кре�
диту та відповідно тривалість обороту дебі�
торської заборгованості.

Основними інструментами оцінки стану дебі�
торської заборгованості є наступні показники:

1) середній обсяг дебіторської заборгова�
ності за період;

2) темпи зміни середніх значень дебіторсь�
кої заборгованості за попередні періоди;

3) коефіцієнт оборотності дебіторської за�
боргованості (Кодз), який показує швидкість
інкасації дебіторської заборгованості по товар�
ному кредиту від покупців:

(1),

де Д — дохід від реалізації товарів, робіт,
послуг;

 — середнє значення дебіторської забор�
гованості за період.
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Рис. 1. Механізм управління кредитною політикою підприємства торгівлі
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4. Тривалість обороту дебіторської забор�
гованості (Тдз) — середній термін інкасації де�
біторської заборгованості, визначається як:

(2)

де П — тривалість періоду, що досліджуєть�
ся.

5) коефіцієнт відволікання оборотних ак�
тивів у поточну дебіторську заборгованість за
товари, роботи, послуги (КОАдз):

(3),

де ОА — загальна сума оборотних активів
підприємства торгівлі;

6) коефіцієнт співвідношення дебіторської
та кредиторської заборгованості (Кдз/кз):

(4),

де КЗ — загальна сума кредиторської за�
боргованості.

7) середній термін простроченої дебіторсь�
кої заборгованості ( ):

(5),

де ДЗпр — сума простроченої дебіторської
заборгованості;

 Отк — одноденна сума реалізації по товар�
ному кредиту.

Визначення допустимої суми фінансових
ресурсів, що направляється на фінансування
товарного кредиту (ФРтк), розраховується за
формулою:

(6),

де ОРк — необхідна сума оборотного капі�
талу, що направляється на фінансування товар�
ного кредиту;

 Св — собівартість товарів;
 Ц — ціни реалізації.

 — середній період надання товарного
кредиту покупцям у днях.

Вибір оптимального типу кредитної політи�
ки є важливим етапом у процесі його управлін�
ня і передбачає порівняння потенційних вигод
від збільшення обсягів продажу з вартістю на�
дання додаткових торгових кредитів (кредитних
перевірок, додаткових адміністративних витрат
тощо) і ризиком можливого неповернення. Кре�
дитна політика може бути заснована як на фор�
мальних, так і неформальних критеріях. Обе�
режність при виборі кредитної політики під�
приємства зумовлена тим, що ведення підприє�
мницької діяльності в нинішніх умовах пов'яза�
не зі збереженням економічної нестабільності

та численними комерційними ризиками. Саме в
таких несприятливих умовах підприємства по�
винні приймати відповідальні рішення, які зачі�
пають не тільки їх матеріальні інтереси, але і
відповідно інтереси партнерів. Так, проблема
вибору типу кредитної політики по відношенню
до покупців продукції є важливою для всіх учас�
ників підприємницької діяльності.

Змістом наступного етапу є розробка стан�
дартів оцінки кредитоспроможності покупців,
що визначається як сукупність певних умов, які
характеризують фінансовий стан покупця, яко�
му передбачається надати товарний кредит.

При оцінці кредитоспроможності покупців
досліджується такі аспекти:

— юридичні — період існування юридичної
особи та період співпраці з організацією. Чим
довше ці періоди, тим надійніший покупець, тим
вище його кредитний рейтинг, кредитний ліміт
і термін кредитування;

— фінансові — рівень простроченої покуп�
цем заборгованості за попередній період, ди�
наміка кредиторської заборгованості покупця
та його поточна ліквідність;

— організаційні — оцінка стану ресурсно�
го забезпечення покупця;

— ринкові — перспективи ринку, на якому
працює контрагент; тривалість роботи органі�
зації на ринку, стійкість ринкового становища
покупця, контрольована покупцем частка рин�
ку.

Важливим етапом є вибір моделі розрахун�
ку за товарним кредитом. Згідно затвердженої
інструкції НБУ про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті [2], під час
здійснення розрахункових операцій є можли�
вим використання таких видів платіжних
інструментів: меморіального ордера; платіжно�
го доручення; платіжної вимоги�доручення;
платіжної вимоги; розрахункового чека; акре�
дитива; інкасового доручення. Це стосується
оптових покупців, з якими підприємство має
підписані договори. Для роздрібної торгівлі
розрахунок, як правило, проводиться в момент
покупки товарів готівкою або безготівковим
способом.

Наступним кроком є визначення макси�
мально допустимих термінів надання товарно�
го кредиту покупцям. Даний етап реалізації
механізму кредитування підприємством
торгівлі є ключовим, оскільки саме термін на�
дання товарного кредиту є одним з головних
показників в управлінні дебіторською заборго�
ваністю підприємства в цілому. Саме оптимізу�
ючи цей період підприємство може забезпечи�
ти досягнення цілей кредитної політики, цільо�
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вий рівень платоспроможності і фінансової
рівноваги.

Визначення оптимального терміну надання
товарного кредиту підприємством має базува�
тися на цільовому значенні показника трива�
лості фінансового циклу(ТФЦ).

(7),
те Тз — тривалість обороту запасів;
Тдз — тривалість обороту дебіторської за�

боргованості;
Ткз — тривалість обороту кредиторської

заборгованості.
Фінансовий цикл як комплексний показник

оцінки стану оборотних активів показує період,
впродовж якого грошові кошти обслуговують
операційну діяльність підприємства торгівлі.

По суті цей показник дозволяє визначити
співвідношення між тривалістю операційного
циклу та тривалістю обороту кредиторської
товарної заборгованості. При цьому його оп�
тимальним значенням практики фінансового
менеджменту вважають рівність нулю. Це оз�
начає повністю врівноважений процес еконо�
мічної організації торговельно�технологічно�
го процесу.

Максимально допустимий термін надання
товарного кредиту можна визначити як се�
редній термін інкасації дебіторської заборго�
ваності на основі цільового значення трива�
лості фінансового циклу. Тобто:

,
якщо ТФЦ=0 (8).
Дане значення можна вважати оптимальним

у системі обмежень і функціоналу управління
кредитною політикою підприємства торгівлі.
Потреба в додаткових коштах для фінансуван�
ня операційної діяльності не створюється. На�
впаки, це дозволяє зменшити потребу у влас�
ному оборотному капіталі.

Наступним є блок організації контролю за
виконанням кредитних зобов'язань покупців як
окремої складової в загальній системі контро�
лінгу. Контроль за погашенням зобов'язань
дебіторами здійснюється за критерієм середніх
значень і структурується за двома групами
об'єкту аналізу:

1) по дебіторах, які вчасно погашають свої
зобов'язання перед підприємством.

2) по дебіторах, які прострочують терміни
сплати своїх зобов'язань.

Саме у зв'язку з існування другої групи де�
біторів додатково вводиться восьмий етап, який
передбачає наявність методів та інструментів
стимулювання повернення прострочених зобо�
в'язань. Це може бути зміна умов договорів,
здійснення рефінансування товарного креди�

ту, звернення до суду тощо.
Кожний з наведених елементів механізму

реалізації кредитної політики підприємства є
взаємопов'язаним з іншими. У комплексній дії
вони спрямовані на досягнення цілей кредит�
ної політики, стратегічних цілей економічного
розвитку підприємства торгівлі в цілому —
підтримання платоспроможності, ліквідності
та фінансової рівноваги.

ВИСНОВКИ
Кредитна політика є складовою в системі

управління дебіторською заборгованістю, а
відповідно і оборотними активами підприєм�
ства торгівлі, і спрямована на підтримання пла�
тоспроможності, ліквідності і фінансової
рівноваги суб'єкта господарювання. Наведений
механізм формування і реалізації кредитної
політики забезпечує базисні умови підвищен�
ня ефективності управління дебіторською за�
боргованістю підприємства торгівлі в цілому.
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