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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Нинішня ситуація в економіці країни ха�

рактеризується не тільки постійними інфля�
ційними процесами, але й нестабільністю та
безліччю несприятливими для розвитку чин�
никами. Кризові явища значною мірою пере�
шкоджають розвитку не тільки економіки
країни, але й мають значний вплив на розви�
ток та економічну стабільність підприємств.
Результатом такого впливу для підприємств,
як правило, є значне зниження ділової актив�
ності та низька платоспроможність господа�
рюючого суб'єкта. Наявність таких несприят�
ливих факторів ще більше підсилює віро�
гідність настання кризового стану. Однак
загроза стає у рази більшою у разі неправиль�
ного управління дебіторською заборговані�
стю. У такому разі підприємство може не
лише позбавитися доходу, але й втратити
рівновагу в управлінні усім підприємством.
Саме тому проблема ефективного управлін�
ня дебіторською заборгованістю залишаєть�
ся актуальною та потребує подальшого ана�
лізу та вивчення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Швидкі темпи зміни економічного середови�

ща змушують кожного вченого, як вітчизняно�
го, так і іноземного, приділяти достатньо уваги
поставленій проблематиці. Найбільша частина
уваги приділяється некоректному та малоефек�
тивному управлінню дебіторською заборгован�
істю, що може призвести до зниження плато�
спроможності підприємств та сприяти виник�
ненню у значних обсягах сумнівної та безнадій�
ної дебіторської заборгованості. А це, в свою
чергу, є для підприємства однією з причин ви�
никнення фінансової кризи [1].

Саме тому розгляд даної проблеми є актуаль�
ним на сьогоднішній день, оскільки у часи по�
стійної нестабільності економіки та перебуван�
ня у кризовому стані, підприємства все часті�
ше зіштовхуються з проблемами виникнення
простроченої дебіторської заборгованості, що
призводять до кризи неплатежів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Концептуальні основи сутності та теорії

управління дебіторською заборгованістю роз�
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глядаються у наукових працях вітчизняних уче�
них�економістів: О. Білої, М. Білик, І. Бланка,
А. Золотарьова, Є. Носової, Ю. Петленко, А. Под�
дєрьогіна, Л. Соляник, Р. Сороки, О. Терещен�
ка, С. Чорної.

Зазначена тема також зацікавила й таких
іноземних учених, як: М. Баканова, І. Балаба�
нову, Є. Брігхема, Р. Брейлі, А. Гроппеллі,
Дж.К.Ван Хорна, С. Майєрса, С. Росса.

Але, незважаючи на велику кількість дос�
ліджень, на сьогоднішній день питання щодо
управління дебіторською заборгованістю зали�
шаються надзвичайно актуальними, адже єдина
методика дослідження ефективності, в залеж�
ності від характеристик підприємства (почина�
ючи від сектору, в якому функціонує підприє�
мство, та закінчуючи його об'ємом реалізації),
та алгоритм управління дебіторською заборго�
ваністю ще досі залишаються у розробці бага�
тьох вчених та аналітиків

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення проблем, що вини�

кають у разі неефективного управління дебі�
торською заборгованістю на підприємстві та
визначення шляхів їх вирішення, а також роз�
робка алгоритму для оптимізації управління
дебіторською заборгованістю на підприємстві
шляхом проведення аналізу та дослідження
етапів управління дебіторською заборговані�
стю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дебіторська заборгованість є невід'ємною

частиною оборотних активів кожного підприє�
мства, тому потребує ретельного аналізу, кон�
тролю за її виникненням та погашенням [3].
Зважаючи на те, що ефективність управління
дебіторською заборгованістю безпосередньо
впливає на прибутковість підприємства, визна�
чає дисконтну і кредитну політику для по�
купців, шляхи прискорення повернення боргів
і зменшення безнадійної заборгованості, на
вибір умов продажу, що забезпечують гаран�
товане надходження коштів, можемо конста�
тувати, що управління дебіторською заборго�
ваністю повинно мати безперервний характер
та постійно вдосконалюватися.

Управління дебіторською заборгованіс�
тю — одна з ключових складових системи уп�
равління будь�якого підприємства, яка вклю�
чає сукупність методів, принципів та процедур
взаємодії з покупцями щодо реалізації активів
чи послуг з відстрочкою платежу, інкасації за�
боргованості та організацією фінансового за�
безпечення боргової активності. Управління

дебіторською заборгованістю також характе�
ризується системою інструментів, які, врахо�
вуючи макро� та мікропоказники, регулюють та
узгоджують інтереси підприємства та контра�
гентів, таким чином забезпечуючи фінансову
стійкість підприємства у довгостроковій перс�
пективі [4].

Ефективність упpавління дебіторською за�
боргованістю на підприємстві залежить від ба�
гатьох факторів, зокрема:

— наявності у керівництва повної та досто�
вірної інфоpмації щодо теpмінів погашення
зобoв'язань компанiями�дебіторами;

— впровадження та використання чіткої
pегламентації роботи з простроченoю та сум�
нівною дебіторською заборгованiстю;

— наявності у керівництва необхідних дa�
них щодо зростaння витрат, пов'язaних зі збіль�
шeнням розміру дебітoрської заборгованості
та її оборотності;

— вчасного та постійного проведення оцін�
ки крeдитоспроможності кожного покупця та
оцінка необхідності комepційного кредитуван�
ня;

— чіткого розпoділу функцiї збору гро�
шoвих коштів, анaлізу дебіторської забор�
гoваності і ухвалення рiшення про надaння кре�
диту між рiзними підроздiлами;

— чіткого розподілу відповідальності та
контролю за виконанням роботи та, як наслі�
док, відсутності цілісності співпраці;

— наявності занадто великого обсягу за�
боргованості покупців;

— наявності достатнього обсягу резерву
сумнівних боргів;

— відсутності контролю за поверненням
або занадто довгий період повернення забор�
гованості [2].

Недотримання та невиконання кожного з
вищезгаданих факторів може призвести до ви�
никнення проблем та, в подальшому, кризово�
го стану на підприємстві, тому доцільним буде
розглянути основні причини виникнення дея�
ких проблем, що можуть виникнути у разі по�
рушення рівноваги в управлінні дебіторською
заборгованістю.

Наприклад, виникнення великого обсягу
дебіторської заборгованості — це результат:

— надання послуг підприємством у кредит
без обговорення попередньої оплати або ж не�
значним її відсотком;

— надання великого строку для оплати за
товари та послуги;

— співпраця із сумнівними партнерами;
— недетальне відстеження повернення де�

біторської заборгованості і т.д.
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Кожна з цих можливих проблем тягне за
собою ряд питань, які також є ускладненнями
для підприємства та несуть за собою негативні
наслідки.

Для мінімізації втрат та їх прорахунку не�
обхідним є створення резерву сумнівних боргів,
що допоможе пригальмувати процес тотально�
го погіршення ситуації на підприємстві та до�
поможе уникнути кризи у разі її виявлення на
початкових стадіях. Але навіть при формуванні
та використанні резерву може виникати ряд
питань та проблем, а саме:

— наявність прогалин у нормативному ре�
гулюванні обліку сумнівних боргів;

— необхідність у постійній наявності на ба�
лансі підприємства безнадійних боргів для їх
аналізу та обчислення підприємством резерву
сумнівності;

— відсутність чіткої регламентації стосов�
но того, хто саме з керуючих осіб на підпри�
ємстві має приймати рішення про рівень сумні�
вності того чи іншого боргу;

— невизначеність у методиці відображення
нарахованого резерву в бухгалтерському об�
ліку;

— наявність "конфлікту" у визнанні безна�
дійних боргів у фінансовому та податковому
обліку та інші.

Загалом, для вирішення проблем обліку та
аналізу дебіторської заборгованості на підпри�
ємстві необхідно проводити систематичний,
всебічний та ефективний контроль за її станом
[5].

Наявність розробленої та функціонуючої
на підприємстві системи контролю за рухом і
своєчасною інкасацією дебіторської заборго�
ваності є необхідним елементом для забезпе�

чення надходження інформації про наявні та
можливі відхилення, адже відсутність достові�
рної та повної інформації або непостійний зв'я�
зок із покупцями не дає можливості у повному
обсязі спланувати погашення дебіторської за�
боргованості.

Більше того, погашення дебіторської забор�
гованості стає все тяжче контролювати зважа�
ючи на те, що не всі підприємства мають мож�
ливість спілкування та налагодження стосунків
із керівниками інших підприємств, що може
спричинити також відсутність достовірної
інформації про стан справ на підприємстві, що
є боржником.

Зростання дебіторської заборгованості
може також виникати внаслідок використан�
ня неефективної кредитної політики на під�
приємстві, значного збільшення обсягу про�
дажів, відсутності інформації щодо часткової
або повної неплатоспроможності покупців
тощо [4].

Одним із поширених факторів зниження
ефективності управління дебіторською забор�
гованістю є порушення співвідношення між де�
біторською та кредиторською заборгованістю.
Постійне перевищення дебіторської заборго�
ваності над кредиторською може призвести до
фінансової нестабільності підприємства. В та�
кому разі компанії не уникнути залучення до�
даткових джерел фінансування, що, в свою чер�
гу, також підвищує загрозу настання кризово�
го стану на підприємстві та збільшує ризики
несплати боргів самим підприємством.

В умовах постійної інфляції важливо пос�
тійно контролювати надання будь�якої від�
строчки платежів клієнтам (дебіторам), адже це
є одним з факторів, що призводить до знижен�

Рис. 1. Основні функції відділу контролю за дебіторською заборгованістю

Джерело: створено автором на основі [8; 9; 14].
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ня ліквідності підприємства, оборотності та
строків погашення дебіторської заборгова�
ності та, разом з тим, може призвести до того,
що підприємство не отримає у кінцевому ре�
зультаті повну суму вартості виконаних робіт.
Для уникнення ризику несплати необхідно
впроваджувати та розширювати наявну систе�
му авансових платежів [1].

Усі перелічені вище проблеми виникають у
разі впровадження та використання неправиль�
ної корпоративної політики, маркетингу та ме�
неджменту.

Як зазначалося, в процесі ведення підприє�
мницької діяльності наявність сумнівної, про�
строченої або некерованої дебіторської забор�
гованості може спричинити настання кризово�
го стану. Важливим напрямком в управлінні
дебіторською заборгованістю, що спрямований
на її зменшення, є підвищення рівня контролю
за нею шляхом впровадження на підприємстві
спеціальних відділів або підрозділів, які безпо�
середньо відповідають за стан дебіторської за�
боргованості у процесі усього циклу його
діяльності підприємства.

Необхідність у створенні спеціальних під�
розділів особливо гостро постає на великих
підприємствах, що оперують значною кількістю
дебіторської заборгованості. Як правило, на
таких підприємствах створюється відділ управ�
ління та контролю за дебіторською заборгова�
ністю. В той же час, середні та малі підприєм�
ства можуть обмежитись особою, на яку покла�
дені основні завдання щодо контролю та управ�
ління дебіторською заборгованістю.

На рисунку 1 представлені основні функції,
які має виконувати відповідний відділ або осо�
ба на підприємстві з метою ведення контролю
за дебіторською заборгованістю на підпри�
ємстві.

Для збільшення ефективності відділ конт�
ролю за дебіторською заборгованістю має тіс�
но співпрацювати з різними службами підприє�
мства, які у тій чи іншій мірі пов'язані з клієнта�
ми компанії (покупцями продукції). Наприк�
лад, разом із фінансовим департаментом на
підприємстві, відділ контролю за дебіторською
заборгованістю повинен координувати дії ін�
ших департаментів у компанії в процесі управ�
ління дебіторською заборгованістю, адже саме
фінансовий відділ відіграє важливу роль у про�
ведені усіх платіжних операції компанії.

Подібний взаємозв'язок може бути реалі�
зованим, наприклад, у вигляді передачі та об�
міну наявною та перевіреною інформацією
щодо проведених платіжних операцій та наяв�
ності дебіторської заборгованості. У процесі

обміну інформацією приймає участь і бухгал�
терський відділ підприємства, який безпосеред�
ньо забезпечує фінансовий департамент дани�
ми, які необхідні для планування та аналізу
роботи з дебіторами та дебіторською заборго�
ваністю (поточна заборгованість, строки її по�
вернення та здійснена оплата за рахунками).

У процесі управління дебіторською забор�
гованістю важливим є взаємозв'язок з марке�
тинговою, кредитною та юридичною служба�
ми підприємства.

Основним завданням маркетингової служ�
би є розробка необхідних пропозицій та інно�
вацій для фінансового департаменту щодо ро�
боти з потенційними та наявними клієнтами
(дебіторами). Це є важливим елементом у сис�
темі управління дебіторською заборгованістю,
адже коректне складання такого документу
призводить до збільшення обсягів продажу та
розширення ринку збуту, що, в свою чергу,
може покращити показники оборотності та
платоспроможності підприємства. Разом з тим
існує також і ризик збільшення простроченої
дебіторської заборгованості та ризик непла�
тежів, тому, у процесі складання пропозицій
маркетингова служба також проводить деталь�
ний аналіз та моніторинг ринку, наприклад,
щодо умов надання товарів в кредит.

Основною функцією кредитної служби є пе�
редача маркетинговому та фінансовому депар�
таментам попереднього досвіду співпраці з по�
тенційними та дійсними клієнтами (дебіторами).

Юридичний департамент підприємства має
контролювати дотримання законодавства у
процесі розробки принципів, методів та інстру�
ментів управління дебіторською заборговані�
стю і підтримувати належні комунікації з усіх
юридичних питань з усіма вищезгаданими де�
партаментами підприємства [12].

Загалом, для підвищення ефективності управ�
ління та в результаті зменшення розміру дебі�
торської заборгованості, відповідною коман�
дою фахівців необхідно на постійній основі
здійснювати такі заходи, як:

— визначення ступеню ризику несплати ра�
хунків покупцями;

— збільшення кількості покупців (дебіторів)
з метою мінімізації втрат від несплати;

— ведення оперативного контролю за над�
ходженням готівки на рахунки підприємства;

— аналіз платоспроможності та надійності
потенційних покупців;

— визначення можливості та необхідності
застосування кредитної політики щодо окре�
мих покупців продукції та формування її прин�
ципів і умов;
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— аналіз структури та динаміки дебіторсь�
кої заборгованості підприємства у попередніх
періодах та чітке планування на майбутнє;

— своєчасне визначення розміру сумнівної
заборгованості;

— ведення претензійної роботи;
— контроль за виконанням платіжних умов

за договорами та негайне припинення співпраці
з покупцями, що їх порушують;

— своєчасне виявлення недопустимих по�
літикою підприємства видів дебіторської за�
боргованості [8].

Крім того, доцільно також рефінансувати
частину дебіторської заборгованості підприє�
мствам для оптимізації її розміру та структу�
ри.

Основною метою рефінансування є приско�
рення перетворення дебіторської заборгова�
ності в інші форми оборотних активів підприє�
мства такі, як грошові кошти, ліквідні корот�
кострокові цінні папери тощо.

На сьогоднішній день найбільш поширени�
ми методами рефінансування дебіторської за�
боргованості, які використовуються підприєм�
ствами, є:

1) спонтанне фінансування — застосуван�
ня спеціальних знижок для покупців за до�
строковий розрахунок (у разі оплати за надані
товари та послуги до завершення зазначеного
строку покупець має право отримати знижку);

2) ведення обліку векселів — метод полягає
у тому, що підприємство продає банку за дис�
контною ціною наявні векселі; у такому разі
величина дисконту може залежати від номіна�
лу векселів, строку їх погашення або від обліко�
вої вексельної ставки;

3) факторинг — поступка продавцем банку
(фактор�фірмі) права одержання коштів за пла�
тіжними документами на продукцію, при цьо�
му банк (фактор�фірма) відшкодовує продав�
цю основну частину суми боргу за такими пла�
тіжними документами, стягуючи певний відсо�
ток комісійних залежно від фактора ризику,
платоспроможності покупця продукції та пе�
редбачених строків її оплати [10].

Розглядаючи можливі проблеми, що вини�
кають в управлінні дебіторською заборговані�
стю слід пам'ятати про те, що одним з ключо�
вих елементів у системі управління є побудова
ефективної політики, за якою безпосередньо
будуть функціонувати та якою будуть керува�
тися усі вищезгадані структурні підрозділи
підприємства. Ретельно сформована політика,
деталізація кожного її етапу допоможе уник�
нути вищеописаних проблем, які можуть вини�
кати на підприємстві та підвищити рівень ефек�

тивності управління дебіторською заборгова�
ністю.

Зважаючи на це, доцільним буде визначити
основні питання, на які слід звертати увагу у
процесі формування політики управління де�
біторською заборгованістю, а саме:

1. Детальний аналіз дебіторської заборго�
ваності підприємства у поточному та майбутніх
періодах.

2. Чітке формування принципів кредитної
політики.

3. Аналіз платоспроможності та надійності
покупців (дебіторів).

4. Впровадження та використання процеду�
ри інкасації дебіторської заборгованості.

5. Використання рефінансування дебіторсь�
кої заборгованості.

6. Розробка ефективної системи контролю
за дебіторською заборгованістю.

ВИСНОВКИ
Отже, від якості управління дебіторською

заборгованістю на підприємстві залежить його
фінансовий стан та результати діяльності. Саме
тому значну увагу необхідно приділяти аналі�
зу цієї складової оборотних активів.

Більшість проблем, пов'язаних з управлін�
ням дебіторською заборгованістю, погіршує
показники ефективності підприємства, зни�
жує його ліквідність та впливає на рента�
бельність, платоспроможність та оборотність,
що є негативним фактором, особливо для
підприємств, які працюють не лише на вітчиз�
няному ринку.

Велику відповідальність у процесі управлі�
ння дебіторською заборгованістю несуть
відповідні департаменти або підрозділи, які є
фахівцями різних напрямів. Завдяки їхній взає�
модії відбувається формування коректної та
найбільш ефективної політики управління де�
біторською заборгованістю.

На жаль, незалежно від розміру підприєм�
ства у той чи інший момент кожне з них піддаєть�
ся впливу фінансової кризи та відчуває на собі
її наслідки. Тому для уникнення значних втрат,
у тому числі зниження платоспроможності та
ліквідності, керівництво підприємства повинно
постійно вдосконалювати свою політику та
впроваджувати принципово нові підходи сто�
совно управління дебіторською заборгованістю.

Досягнення повноти та комплексності про�
цесу вдосконалення можливе лише у разі тісної
співпраці підрозділів підприємства та постійній
перевірці наявних та потенційних клієнтів, їх
диверсифікації, чіткого планування можливої
наявності заборгованості та її безперервного
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моніторингу, а також за допомогою викорис�
тання рекомендованих форм рефінансування
(факторинг, спонтанне рефінансування, веден�
ня обліку векселів) дебіторської заборгованості.
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