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ANALYTICAL PROVISION OF RECEIVABLES IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Досліджено роль та значення дебіторської заборгованості в діяльності підприємства та визначено необхідність
управління нею. Охарактеризовано проблеми, які мають місце в системі управління дебіторською заборгованістю.
Розкрито завдання,  мету та джерела аналізу дебіторської заборгованості а також представлено організаційно-еко-
номічну модель аналізу дебіторської заборгованості підприємства, де визначено також об'єкти та суб'єкти аналізу,
систему економічних показників аналізу поточної дебіторської заборгованості та узагальнення і реалізація резуль-
татів аналізу поточної дебіторської заборгованості. Розглянуто методику та організацію аналізу дебіторської забор-
гованості на прикладі конкретного підприємства — ТОВ "Курланд", яке займається виробництвом сільськогоспо-
дарської продукції. Зокрема, охарактеризовано склад дебіторської заборгованості в динаміці ТОВ "Курланд", її об-
сяги за видами та рух, структуру розрахунків із замовниками, показники ліквідності підприємства, оборотності за-
боргованості тощо. Зазначено, що показники оборотності дебіторської заборгованості корисно порівнювати з обо-
ротністю кредиторської заборгованості. За результатами аналізу запропоновано заходи, які будуть сприяти поліп-
шенню ефективності управлінських рішень в сфері управління дебіторською заборгованістю. Серед них: побудова
ефективних систем контролю за рухом і своєчасним погашенням заборгованості підприємства,  посиленням контро-
лю за нею; аналіз складу, структури та динаміки змін дебіторської заборгованості підприємства; моніторинг діяль-
ності потенційних дебіторів щодо розроблення рейтингу їх кредитоспроможності; запроваджування схем погашен-
ня дебіторської заборгованості; розрахунок терміну та обсягу комерційного кредиту, що надається покупцям та об-
грунтування оптимального терміну надання відстрочки оплати рахунків; зміцнення платіжної дисципліни на
підприємстві; використання новітніх форм рефінансування дебіторської заборгованості; здійснення заходів щодо
запобігання формування безнадійної та простроченої заборгованості; розроблення та вжиття плану заходів з рест-
руктуризації дебіторської заборгованості та координації у цій сфері. В статті також представлено заходи, що спри-
ятимуть раціоналізації інформаційного забезпечення для управління дебіторською заборгованістю. Наслідками впро-
вадження в практику підприємств даних заходів мають стати: забезпечення безперервної роботи суб'єктів господа-
рювання; прискорення обігу оборотних засобів; максимізація прибутку господарюючого суб'єкту; поліпшення його
конкурентоспроможності, підвищення рівня економічної безпеки тощо.

The role and significance of receivables in the activities of the enterprise are studied and the need for its management
is determined. The problems that take place in the system of receivables management are described. The tasks, purpose
and sources of receivables analysis are revealed, as well as the organizational and economic model of receivables analysis
of the enterprise, which also defines the objects and subjects of analysis, the system of economic indicators of current
receivables analysis and generalization and implementation of current receivables analysis. The method and organization
of the analysis of receivables on the example of a specific enterprise — LLC "Courland", which is engaged in the production
of agricultural products. In particular, the composition of receivables in the dynamics of LLC "Courland", its volume by
type and movement, the structure of settlements with customers, the liquidity of the enterprise, the turnover of debt and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

В сучасних умовах господарювання підви-
щуються відповідальність та незалежність
підприємств, пов'язані із розробленням та
прийняттям управлінських рішень щодо належ-
ної роботи з різними дебіторами. Зрозуміло,
що стан розрахункової дисципліни характери-
зується наявністю дебіторської заборгованості
та має суттєвий вплив на фінансовий стан, на
платоспроможність та фінансову стійкість.
Недотримання договірної та розрахункової
дисципліни, несвоєчасне пред'явлення пре-
тензій щодо боргів, що виникають, призводять
до значного зростання невиправданої дебі-
торської заборгованості, а отже, до нестабіль-
ності фінансового стану господарюючого
підприємства.

Інформаційною основою для проведення
аналітичної оцінки  дебіторської заборгова-
ності, а також для належного та ефективного
управління нею, слугують дані, перш за все,
бухгалтерського обліку. Саме на основі цих
даних розраховуються склад та структура де-
біторської заборгованості підприємства, сис-
тема показників використання заборгованості,
її оборотності, тощо. Таким чином особлива
увага серед управлінського персоналу має на-
лежати питанням ефективного управління де-
біторської заборгованості.

more. It is noted that the turnover of receivables is useful to compare with the turnover of accounts payable. Based on
the results of the analysis, measures are proposed that will help improve the effectiveness of management decisions in
the field of receivables management. Among them: construction of effective systems of control over the movement and
timely repayment of debt of the enterprise, strengthening control over it; analysis of the composition, structure and
dynamics of changes in receivables of the enterprise; monitoring the activities of potential debtors to develop a rating of
their creditworthiness; introduction of receivables repayment schemes; calculation of the term and amount of commercial
credit provided to buyers and justification of the optimal term for deferral of payment of bills; strengthening payment
discipline at the enterprise; use of the latest forms of refinancing receivables; implementation of measures to prevent the
formation of bad and overdue debts; development and implementation of a plan of measures for the restructuring of
receivables and coordination in this area. The article also presents measures that will help streamline information support
for receivables management. The consequences of the implementation of these measures in the practice of enterprises
should be: ensuring the continuous operation of economic entities; accelerating the circulation of working capital;
maximizing the profit of the business entity; improving its competitiveness, increasing the level of economic security,
etc.

Ключові слова: аналітичне забезпечення, аналіз дебіторської заборгованості, управління
дебіторською заборгованістю, дебіторська заборгованість, методичний інструментарій ана-
лізу дебіторської заборгованості.

Key words: analytical support, analysis of receivables, management of receivables, receivables,
methodological tools for the analysis of receivables.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико-методологічні аспектам аналі-
тичного забезпечення системи управління за-
боргованістю підприємства присвячені праці
вітчизняних учених, зокрема таких, як I.О. Бланк,
М.Д. Бiлик, Ф.Ф. Бутинець, А.Д. Бутко,
С.Ф. Голов, Л.В. Кручак, О.Б. Волович, В.М. Кос-
тюченко, Г.О. Кравченко, Є.П. Гнатенко,
Р.О. Костирко, С.А. Кузнєцова, В.В. Волоши-
на, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, Ю.I. Осадчий,
М.П. Хохлов, А.П. Шаповалова, В.О. Шевчук,
О.А. Шевчук В.К. Савчук, Т.О. Г.В. Митрофа-
нов, Г.В. Савицька, В.В. Сопко, Т.О. Мулик,
О.Ф. Томчук та інші.

Так, Кручак Л. В. [1; 2] дослідила сутність
дебіторської заборгованості, проаналізувала
її динаміку, склад та структуру, причини,
строки існування і давності створення дебі-
торської заборгованості. Розглянула різні
думки науковців-фахівців щодо методики
здійснення аналізу дебіторської заборгова-
ності, узагальнила систему показників для
"якісного" аналізу дебіторської заборгова-
ності підприємства, обгрунтувала шляхи вир-
ішення проблем щодо повернення боргів
підприємству.

Міщук Є.В. [3] розкрила значення дебі-
торської заборгованості для фінансового ста-
ну підприємства.
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Бондарчук Н.В. [4] ураховуючи основні ета-
пи проведення комплексного аналізу дебі-
торської заборгованості, розробила організа-
ційно-економічну модель аналізу дебіторської
заборгованості для підприємства, в якій визна-
чено склад і структуру дебіторської заборго-
ваності, аналіз відхилень та тенденцій у змінах
у статтях дебіторської заборгованості за вста-
новлений період. Нею окреслено основні прин-
ципи, на яких функціонує запропонована мо-
дель управління дебіторською заборгованістю:
повноти; достовірності; оперативності; етап-
ності; динамічності; безперервності; збалансо-
ваності.

Томчук О.Ф. [5; 6] розглянула проблеми зро-
стання непогашених сум дебіторської заборго-
ваності на підприємствах. Дослідила методику
проведення аналізу дебіторської заборгованості
на підприємстві. Представила думки вчених-на-
уковців щодо проблем стану висвітлення мето-
дологічного інструментарію аналізу дебіторсь-
кої заборгованості в науковій літературі. Сфор-
мувала основні етапи здійснення управління де-
біторською заборгованістю, а також напрями
формування політики управління нею з метою
підвищення фінансової стійкості підприємства.
За результатами виконаного дослідження зап-
ропонувала систему заходів, спрямованих на за-
безпечення прискорення оборотності дебіторсь-
кої заборгованості вітчизняних господарюючих
суб'єктів, тобто на підвищення рівня ефектив-
ності управління нею.

Ямненко Г.Є. [7] висвітлила проблеми
організації інформаційного забезпечення деб-
іторської заборгованості. Вказала на не-
обхідність побудови та дослідження інформа-
ційної бази проведення моніторингу клієнтів,
розкрито особливості інформаційно-аналітич-
ного забезпечення під час прийняття управлі-
нських рішень, наведено інформаційні джере-
ла, що забезпечують проведення аналізу дебі-
торської заборгованості клієнтів. Надала реко-
мендації щодо оптимізації організаційних ас-
пектів обліку та аудиту дебіторської заборго-
ваності на підприємствах.

Грицай О., Станасюк Н. [8] зазначили про-
блеми обліку товарної дебіторської заборгова-
ності у зв'язку з продовженням терміну її непо-
гашення. Ними також запропоновано форми
аналітичних таблиць для вивчення стану, дина-
міки та структури дебіторської заборгованості,
сформовано план-графік та загальний алгоритм
управління дебіторською заборгованістю.

Поряд із цим, деякі питання носять спірний
характер, а ряд важливих аспектів їх органі-
зації вимагають вдосконалення, що й зумовлює

потребу в більш детальному та глибокому їх
дослідженні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження організаційно-

методичних аспектів аналітичного забезпечен-
ня дебіторської заборгованості підприємства,
як важливої складової системи управління
його заборгованістю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В нинішніх умовах господарювання особли-

вої ваги набуває аналіз фінансового стану гос-
подарюючого суб'єкту. Основним джерелом
інформації щодо фінансового стану підприєм-
ства виступає його  фінансова звітність. Разом
з тим, дебіторська заборгованість є компонен-
том оборотних активів та впливає на показни-
ки фінансової стійкості. Вона є заборгованістю
перед підприємством зі сторони дебіторів, тоб-
то її клієнтів, яким поставлено чи надано това-
ри, роботи або послуги, які ще не оплачені.

Тому управління дебіторською заборгова-
ністю має досить важливе значення в системі
менеджменту будь-якого підприємства.

Практика свідчить, що діяльність з управл-
іння дебіторською заборгованістю на українсь-
ких підприємствах організована не дуже ефек-
тивно. Науковці зазначають, що найбільш гос-
трими є такі проблеми:

— відсутність або періодичне управління
дебіторською заборгованістю;

— відсутність принципів і системи кредит-
них умов для покупців;

— відсутність підрозділу чи працівників із
моніторингу дебіторської заборгованості;

— відсутність інформаційної системи доку-
ментообігу, системи контролю й обміну інфор-
мацією про рівень дебіторської заборгованості
між менеджерами та підрозділами;

— відсутність системи планування і норму-
вання дебіторської заборгованості;

 — відсутність форм документів, які б спро-
щували облік, аналіз та інкасацію дебіторської
заборгованості тощо.

— відсутність інформаційної системи доку-
ментообігу, системи контролю й обміну інфор-
мацією про рівень дебіторської заборгованості
між менеджерами та підрозділами;

— відсутність системи планування і норму-
вання дебіторської заборгованості;

— відсутність форм документів, які б спро-
щували облік, аналіз та інкасацію дебіторської
заборгованості тощо.

— відсутність інформаційної системи доку-
ментообігу, системи контролю й обміну інфор-
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мацією про рівень дебіторської заборгованості
між менеджерами та підрозділами;

— відсутність системи планування і норму-
вання дебіторської заборгованості;

— відсутність форм документів, які б спро-
щували облік, аналіз та інкасацію дебіторської
заборгованості тощо [7].

Для того, щоб ефективно управляти забор-
гованістю господарюючого суб'єкту слід сис-
тематично здійснювати її аналітичну оцінку та
контроль за змінами, що відбуваються у сфері
заборгованості [9].

Передусім менеджмент підприємства ціка-
витиме інформація щодо:

— величини, динаміки, складу і структури
його заборгованості;

— якості заборгованості;  причин, які зумо-
вили виникнення та існування (непогашення)
заборгованості;

— частоти виникнення та погашення забор-
гованості;

— впливу заборгованості на фінансовий
стан підприємства;

— доцільності вкладання коштів у заборго-
ваність підприємства тощо [6]

Необхідно зазначити, що в економічній та
фінансовій літературі можна зустріти різні підхо-
ди до управління дебіторською та кредиторською
заборгованостями на рівні підприємств [3].

Серед елементів управління важливе зна-
чення відводиться аналізу. Саме завдяки його
прийомам та методам можна оцінювати інфор-
мацію стосовно дебіторської заборгованості
підприємства [10].

Завдання аналізу полягають також у тому, щоб
виявити розміри і динаміку невиправданої забор-
гованості, причини її виникнення або зростання.

В попередніх наших дослідженнях, ми
відзначали, що основними завданнями аналізу
заборгованості є:

— визначення складу та структури креди-
торської та дебіторської заборгованості за тер-
мінами погашення, за видами заборгованості;

— визначення складу та структури простро-
ченої заборгованості, її частки в загальному
обсязі заборгованості;  виявлення обсягів та
структури заборгованості за векселями, за пре-
тензіями, за виданими та отриманими аванса-
ми, за страхуванням майна і персоналу, при
розрахунках з іншими суб'єктами господарю-
вання, за банківськими кредитами тощо;

— виявлення неправильного перерахуван-
ня або отримання авансів і платежів за безто-
варними рахунками;

— контроль за дотриманням касової та пла-
тіжно-розрахункової дисципліни;

— оцінка якості заборгованості, ефектив-
ності її використання;

— оцінка співвідношення дебіторської та
кредиторської заборгованості;

— розробка пропозицій щодо ефективного
управління заборгованістю підприємства та її
мінімізації [9].

Базовими інформаційними джерелами для
проведення аналізу дебіторської заборгова-
ності підприємства виступає "Баланс", "Звіт про
фінансові результати" та "Примітки до фінан-
сової звітності", де зазначається сума забор-
гованості, її види та терміни погашення.

Зовнішній аналіз стану розрахунку з дебі-
торами базується на даних фінансової звіт-
ності, а саме форм № 1 і № 5. Для внутрішньо-
го аналізу використовують дані аналітичного
обліку рахунків, призначених для узагальнен-
ня інформації про розрахунки з дебіторами.

Аналіз стану дебіторської заборгованості
починають із загального оцінювання динаміки
її обсягу загалом і за статтями.  У фінансовій
звітності дебіторська заборгованість знаходить
своє відображення у бухгалтерському балансі
(форма № 1) дебетове сальдо по розрахунках
з покупцями та замовниками включають в склад
наступних статей:

— "Довгострокова дебіторська заборго-
ваність" (рядок 1040);

— "Векселі одержані" (рядок 1120);
— "Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги" (рядок 1125);
— "Дебіторська заборгованість за розра-

хунками" (рядки 1130—1145);
— "Інша поточна дебіторська заборго-

ваність" (рядок 1155).
Крім цього, інформація про заборгованість

покупців відображається і в примітках до
фінансової звітності (форма № 5). У розділі ІХ
"Дебіторська заборгованість" відповідної фор-
ми зазначається сума дебіторської заборгова-
ності за товари, роботи, послуги в класифікації
за строками погашення, а також інша поточна
дебіторська заборгованість. Також, необхідно
вказувати суми визнаної безнадійної заборго-
ваності та наявність резерву сумнівних боргів.

Загалом, організаційно-економічна модель
аналізу дебіторської заборгованості підприє-
мства досить вичерпно представлена Бондар-
чук Н.В. та Тімашовою А.М. [4].

Від теоретичних та методичних аспектів пе-
рейдемо до практичних та розглянемо органі-
зацію аналізу дебіторської заборгованості на
прикладі конкретного підприємства — ТОВ
"Курланд", яке займається виробництвом сіль-
ськогосподарської продукції.
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У Балансі (Звіті про фінансовий стан)
підприємства ТОВ "Курланд" на 1 січня 2022 ро-
ку дебіторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги склала 22681 тис. грн, дебітор-
ська заборгованість за виданими авансами —
1151 тис. грн, з бюджетом — 9271 тис. грн,
інша поточна дебіторська заборгованість —
215096 тис. грн.

Як ми уже відзначали, що згідно з П(С)БО
10 "Дебіторська заборгованість" [11] в обов'яз-
ковому порядку повинна подаватись інформа-
ція у Примітках до фінансової звітності. Од-
нак, підприємство ТОВ "Курланд" не робить
такої деталізації дебіторської заборгованості,
з чим не можна погодитись. Відтак, звернемо
увагу на те, що на даному підприємстві станом

на 1 січня 2022 року, виходячи із зазначених сум
в балансі дебіторська заборгованість в цілому
становила 248199 тис. грн, що значно більше,
порівняно з попереднім періодом, у якому дебі-
торська заборгованість складала майже у 1,5 ра-
зи менше або 168292 тис. грн, що показує про-
блеми в управлінні дебіторською заборговані-
стю та контролем за стабілізацією фінансової
стабільності ТОВ "Курланд".

Необхідно звернути увагу на наступне, ТОВ
"Курланд" не  класифікує в фінансовій звітності
дебіторську заборгованість, термін якої пере-
вищує 1 рік чи один операційний цикл як дов-
гострокову, хоча згідно з аналітичного обліку
видно, що підприємство має дебіторів, які за-
боргували кошти більше одного року. Таке нех-
тування методологічними правилами може
мати заперечливі результати, оскільки сільське
господарство вимагає великих фінансових та
інших витрат, необхідний чіткий контроль за
процесом виробництва  продукції та її реалі-
зації. Зростання дебіторської заборгованості
господарюючого суб'єкта, зменшує показники
платоспроможності, ліквідності та ділової ак-
тивності підприємства, а також впливає на обо-
ротність його коштів.

Зобразимо графічно динаміку росту дебі-
торської заборгованості підприємства в ТОВ
"Курланд" за 2019—2021рр. на рис. 1.

Мета аналізу 
Визначення повноти, своєчасності та правильності здійснення підприємством операцій  

із дебіторами, якість дебіторської заборгованості за узагальнюючими і частковими показниками, 

виявлення чинників, а також установлення причин їх зміни 

Завдання аналізу 
Оцінювання величини, структури та динаміки поточної дебіторської заборгованості за її видами. 

Дослідження структури поточної дебіторської заборгованості за часом виникнення.  

Дослідження наявності існуючої сумнівної заборгованості 

Фінансовий стан підприємства 

Об’єкт аналізу Ліквідність  
та платоспроможність 

Фінансова стійкість Рентабельність 
Ефективність 

діяльності 

Суб’єкт аналізу 
Бухгалтерська, фінансова, 

економічна служби 

підприємства 

Керівники 

функціональних та 

структурних 
підрозділів 

Власники 

підприємства 

Зовнішні користувачі 

інформації 

Зовнішня інформація Внутрішня інформація Інформаційне 
забезпечення Нормативно-довідкова Облікова, звітна, поза облікова 

Абсолютні вартісні показники Відносні показники Система економічних 
показників аналізу 

поточної дебіторської 
заборгованості 

Наявна поточна дебіторська заборгованість 
Структура поточної дебіторської заборгованості, 
динаміка поточної дебіторської заборгованості 

Узагальнення 
 і реалізація 

результатів аналізу 
поточної дебіторської 

заборгованості 

Узагальнення результатів: систематизація 
інформації та оформлення результатів аналізу; 

оцінка поточної дебіторської заборгованості 

Реалізація результатів аналізу: посилення 
контролю над дебіторською заборгованістю через 

створення спеціальних підрозділів, розроблення 

ефективних схем проведення розрахунків зі 

споживачами; запровадження схем погашення 

дебіторської заборгованості; зміцнення платіжної 

дисципліни на підприємстві, запобігання 
утворенню дебіторської  заборгованості в 

майбутньому; розроблення та вжиття плану 

заходів із реструктуризації дебіторської 

заборгованості та координації у цій сфері 

 

Таблиця 1. Організаційно-економічна модель аналізу
дебіторської заборгованості підприємства

Джерело: [4].

171535 168292

248199

2019 2020 2021

Дебіторська заборгованість, тис грн

Рис. 1. Дебіторська заборгованість
ТОВ "Курланд" за 2019—2020 рр.

Джерело: побудовано на основі фінансової звітності
підприємства
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Як бачимо з рис. 1, дебіторська заборгованість
підприємства мала значний темп зростання 1,5
(абсолютне відхилення +76664 тис. грн).

Для аналізу складу та руху дебіторської
заборгованості використаємо дані ТОВ "Кур-
ланд" за останні 3 роки у табл. 2.

Аналіз руху дебіторської заборгованості по
складу дав змогу встановити, що її збільшення
виникло переважно при розрахунках іншої по-
точної заборгованості, яка зросла в динаміці на
62169 тис грн. Сума неоплачених покупцями і
замовниками рахунків збільшилась на 12634 тис.
грн, або в 2.3 рази та становила на кінець пері-
оду 22681 тис грн. Виявлена тенденція призво-
дить зниження фінансової стабільності і до за-
лежності підприємства від фінансового стану
замовників.

Після оцінювання складу дебіторської за-
боргованості переходять до аналізу якісного
стану дебіторської заборгованості. Такий
аналіз дає змогу виявити й охарактеризувати
динаміку абсолютного і відносного розміру
невиправданої заборгованості.

Аграрне підприємство ТОВ "Курланд" в ос-
новному проводить безготівкові розрахунки за
допомогою платіжних доручень, а грошові чеки
використовуються для отримання через кре-
дитну установу готівкових грошей для випла-
ти заробітної плати, підзвітних сум тощо (див.
рис. 2).

Як бачимо з рис. 2, ТОВ "Курланд" викори-
стовує розрахунки готівкою (3,4 %) лише в ок-
ремих випадках, з більшістю замовників і по-
купців підприємством укладені договори,
відповідно до яких розрахунок за виконані ро-
боти надходять на розрахунковий рахунок
підприємства (96,6%).

Зазначимо, що дане підприємство не вико-
ристовує в своїй практиці розрахунків через
оформлення векселів, акредитивів тощо. Най-

частіше воно приймає чеки або
ж платіжні доручення. Нала-
годжений аналітичний облік
дозволить мати інформацію,
необхідну для прийняття важ-
ливих управлінських рішень.
Адже своєчасно аналізуючи
стан розрахунків замовниками
будівельного контракту і вжи-
ваючи певні заходи, можна не
тільки уникнути зниження ре-
алізації продукції, навпаки
збільшити реальні прибутки
підприємства.

На підприємстві "Курланд"
облік ведеться в розрізі кожно-

го замовника та покупця на основі відповідної
машинограми, яка складена за допомогою про-
грами 1-С: Бухгалтерія. Автоматизована фор-
ма ведення обліку дозволяє володіти даними як
синтетичного так і аналітичного обліку в одно-
му документі, бачити обороти за місяць, та за-
боргованість на кінець місяця, яка виникла че-
рез несплату по виставлених рахунках.

Виявлена тенденція зростання сумнівної
заборгованості може мати безпосередній вплив
на зниження ліквідності та платоспроможності
досліджуваного підприємства, можливе по-
гіршення фінансового стану підприємства.

Аналіз ліквідності балансу полягає у по-
рівнянні статей активу, що згруповані за озна-
кою ліквідності та розташовані у порядку її
спадання, зі статтями пасиву, що згруповані за
ознакою строковості і розміщені в порядку
збільшення термінів погашення зобов'язання
[12].

Результати розрахунку даних коефіцієнтів
відображено на рис. 3.

Отже, аналіз впливу дебіторської заборго-
ваності на фінансовий стан ТОВ "Курланд" по-

Види дебіторської заборгованості 2019 р. 2020 р. 2021 р. 
Відхилення  

2021 р. /2019 р. 
(+,-) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги  

10047 10 740 22 681 12 634 

Дебіторська заборгованість  

за розрахунками: 
за виданими авансами  

7155 225 1 151 -6 004 

з бюджетом  1406 10 643 9 271 7865 

у тому числі з податку на прибуток  - - - - 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів  

- - - - 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх розрахунків  

- - - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість  152927 146 684 215 096 62 169 

Всього  171535 168292 248199 76 664 

 

Таблиця 2.Склад та рух дебіторської заборгованості
ТОВ "Курланд" за 2019—2021 рр.

Джерело: побудовано на основі фінансової звітності підприємства.

3,4

96,6

Готівка Рахунки в банках

Рис. 2. Структура розрахунків із
замовниками станом на 1 січня 2022 р., %

Джерело: побудовано на основі фінансової звітності
підприємства.
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казав, що підприємство не є платоспроможним,
загальна ліквідність має недостатнє значення,
а саме 0,544 на кінець 2020 року і значно нижче
нормативного значення (1-2). Коефіцієнт по-
точної ліквідності, як і коефіцієнт загальної
ліквідності, на кінець року має позитивну ди-
наміку, і несуттєво зростає. Зміна коефіцієнта
до кінця року нам показує, що сума оборотних
активів зменшилась на більшу величину, ніж
сума поточних зобов'язань. Це негативне яви-
ще для пошуку резервів поповнення оборотних
коштів підприємства, які згідно коефіцієнта
абсолютної ліквідності є в недостатній кіль-
кості для погашення поточних зобов'язань, і
має негативну динаміку.

Наступним етапом проведемо аналіз діло-
вої активності, він дозволяє проаналізувати
ефективність основної діяльності підприєм-
ства, що характеризується швидкістю обертан-
ня фінансових ресурсів ТОВ "Курланд".

Згідно з даними бухгалтерського обліку
щодо дебіторської заборгованості станом на
01.01.2022 р. у підприємства можна зробити
деякі висновки щодо ділової активності
підприємства на основі розрахунку такого по-
казника як коефіцієнт оборотності дебіторсь-
кої заборгованості.

Коефіцієнт оборотність дебіторської за-
боргованості = Виручка / Середньорічна сума
дебіторської заборгованості                                           (1)

К одз (2021 р.) = 327233 / (248199 +
+ 168292):2 = 327233 / 208245,5 = 1,57

К одз (2020 р.) = 362366 / (168292 +
+ 171535):2 = 362366 / 169913,5 = 2,13

Як бачимо з розрахунків, коефіцієнт обо-
ротності дебіторської заборгованості є досить
низьким, і на кінець звітного періоду спостері-
гається деяке зниження оборотності (-0,56).

Цей показник дає можливість визначити,
скільки разів протягом року обсяги надход-
жень від реалізації вміщали в собі середній за-
лишок боргових прав (дебіторів). Як правило,
чим вище цей показник, тим краще, тому що
підприємство швидше одержує оплату по ра-
хунках.

Якщо в 2021 р. дебіторська заборгованість під-
приємства зробила 1,57 обороти, то в 2020 р. —
тільки 2,13 оборотів, а це означає, що трохи
більше одного разу обернулись кошти, вкладені
в розрахунки. Для вирішення проблеми необ-
хідно відкоригувати поточну політику управ-
ління дебіторською заборгованістю і працюва-
ти тільки на умовах передоплати з замовника-
ми та клієнтами, які не платять вчасно за на-
дані послуги та придбану продукцію.

Використовуючи цей коефіцієнт, можна
розрахувати більш наглядний показник — пе-
ріод інкасації, тобто час, протягом якого дебі-
торська заборгованість перейде в кошти. Для
цього необхідно розділити тривалість аналізо-
ваного періоду на коефіцієнт оборотності де-
біторської заборгованості.

Період індексації:
2021 р. — 365/1,57 = 232 (дні),
2020 р. — 365/2,13 = 171 (дні).
Отже, повернення заборгованості за на-

данні послуги та продукцію займають приблиз-
но 0,5 роки або розтягується на весь період ви-
робництва. Негативним явищем є наявність у
структурі дебіторської заборгованості іншої
поточної дебіторської заборгованості, яка за
своїм економічним змістом відповідає визна-
ченню довгострокової.

Важко сформулювати однозначний висно-
вок про вплив дебіторської заборгованості на
фінансовий стан підприємства. З одного боку,
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Рис. 3. Аналіз ліквідності ТОВ "Курланд" за 2019—2021 рр.

Джерело: побудовано на основі фінансової звітності підприємства.
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дебітори відволікають фінан-
сові ресурси компанії, що
може привести до збільшен-
ня фінансових витрат у зв'яз-
ку з необхідністю додатково-
го залучення кредитних кош-
тів. Однак з іншого боку,
збільшення так званого кре-
дитування клієнтів за раху-
нок розстрочки платежів
дозволяє підвищити рівень
збуту продукції, адже в є
можливість отримати послу-
ги і оплатити їх пізніше є важ-
ливою в сучасних економіч-
них умовах.

Показники оборотності
дебіторської заборгованості
корисно порівнювати з обо-
ротністю кредиторської за-
боргованості.

Даний коефіцієнт пока-
зує, чи достатньо на під-
приємстві грошових коштів,
які будуть отримані від його дебіторів, для по-
гашення найбільш строкових зобов'язань [3].

Якщо на підприємстві співвідношення дебі-
торської та кредиторської заборгованості
рівне 1, то це вважається нормальним станом
розрахунків. За таких умов господарювання —
коштів, які будуть отримані підприємством від
дебіторів, повністю вистачить для покриття
найбільш строкових зобов'язань підприємства
перед кредиторами [13].

У ході економічної діагностики доцільно
зіставити фактичні строки погашення дебі-
торської заборгованості із тривалістю надано-
го покупцям періоду відстрочки платежу, що
дозволить оцінити ефективність контролю за
станом розрахунків з дебіторами й зробити
висновки про рівень їхньої кредитоспромож-
ності [14].

При аналізі кредиторської заборгованості
ТОВ "Курланд" не має додаткових фінансових
витрат, пов'язаних із залучення позичених
коштів для погашення зобов'язань чи попов-
нення оборотних грошових коштів, підприєм-
ство є прибутковим і платоспроможним, то в
цьому випадку низька оборотність дебіторсь-
кої заборгованості буде мати незначний нега-
тивний вплив на діяльність підприємства. В
інших випадках збільшення оборотності дебі-
торської заборгованості буде мати негативний
ефект для підприємства.

У процесі своєї виробничо — господарсь-
кої діяльності підприємства часто стикаються

з проблемою коли кредиторська заборго-
ваність значно перевищує дебіторську. Деякі
економісти теоретики вважають, що це свідчить
про раціональне використання коштів, оскіль-
ки підприємство залучає в оборот більше
коштів, ніж відволікає з обороту. Проте бух-
галтери оцінюють таку ситуацію тільки нега-
тивно, оскільки підприємство мусить погаша-
ти свої борги незалежно від стану дебіторсь-
кої заборгованості [13].

За результатами аналізу слід запропону-
вати заходи, які будуть сприяти поліпшен-
ню ефективності управлінських рішень в
сфері управління дебіторською заборгова-
ністю.

Запропоновані заходи можуть стосуватись
формування політики підприємства, відносин
з покупцями та отримувачами послуг, збуту
продукції тощо (рис. 4).

Немаловажна роль в сфері управління де-
біторською заборгованістю відводиться вдос-
коналенню його інформаційного забезпечен-
ня.

Можна представити наступні заходи, що
сприятимуть раціоналізації інформаційного за-
безпечення для управління заборгованістю:

— аналіз складу, структури та динаміки
змін заборгованості підприємства;

— моніторинг господарської та фінансової
діяльності потенційних дебіторів та креди-
торів, складання рейтингу їх кредитоспро-
можності;

 

На рівні 
формування 

політики 
підприємства 

 – визначити терміни прострочених залишків на рахунках 

дебіторів і порівняти ці терміни із середніми показниками 

в галузі, показниками конкурентів і даними минулих 

років; 

– сформувати рейтинг кредитоспроможності основних 

контрагентів; 

– здійснити класифікацію дебіторської заборгованості за 

різними ознаками; 

– посилити контроль над погашенням дебіторської 

заборгованості;  

– встановити зв’язок системи мотивації персоналу з 

розміром дебіторської заборгованості 

   

На рівні покупців 
та отримувачів 

послуг 

 – встановити граничні суми кредиту виходячи з реального 

фінансового стану контрагентів підприємства; 

– надавати заставу під час укладання угод (за 

необхідності); 

– за необхідності використовувати арбітражні суди для 

стягнення боргів за наявності порук чи гарантій; 

– відправляти поштою рахунки покупцям за декілька днів 

до настання терміну платежу 

   

На рівні реалізації 
продукції та 

наданні послуг 

 – формувати пропозицій відстрочки у виплаті грошей для 

стимулювання попиту; 

– розширити диверсифікацію покупців 

 
Рис. 4. Заходи підприємства щодо поліпшення управління

його дебіторською заборгованістю

Джерело: побудовано автором на основі [4].
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— розрахунок терміну та обсягу комерцій-
ного кредиту, що надається покупцям та об-
грунтування оптимального терміну надання
відстрочки оплати рахунків;

— обгрунтування доцільності отримання
відстрочки оплати рахунків постачальників та
оптимального терміну такої відстрочки;

— використання сучасних форм рефінансу-
вання дебіторської заборгованості;

— попередження формування безнадійної
та простроченої заборгованості;

— побудова ефективних систем контролю
за рухом і своєчасним погашення заборгова-
ності підприємства;

— розроблення плану управління заборго-
ваністю підприємства [9].

Наслідком впровадження в практику під-
приємств даних заходів мають стати: забезпе-
чення безперервної роботи суб'єктів господа-
рювання; прискорення обігу оборотних за-
собів; максимізація прибутку господарюючого
суб'єкту; поліпшення його конкурентоспро-
можності, підвищення рівня економічної без-
пеки тощо [15].

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження

можна сформувати наступні висновки: дебі-
торська заборгованість відіграє важливе зна-
чення в системі розрахунків підприємства і
впливає на надходження коштів до суб'єкта
господарювання. Вона може мати як позитив-
ний так і негативний характер і впливати на
фінансовий стан підприємства. Тому важливо
вчасно приймати ефективні управлінські рішен-
ня щодо операцій з дебіторською заборговані-
стю.

В системі управління дебіторською забор-
гованістю важливою складовою є економіч-
ний аналіз. Саме завдяки ньому можна оці-
нювати ефективність і збалансованість роз-
рахунків з покупцями та іншими дебіторами,
обгрунтування надання знижок та товарно-
го кредиту покупцям; можна означити сфе-
ри, щодо яких доцільно докласти певних зу-
силь для повернення боргів; визначається
основа для створення резерву сумнівних
боргів; тощо.

Опрацювання літературних джерел дає
можливість виділити такі напрями в сфері уп-
равління дебіторською заборгованістю, в тому
числі враховуючи її аналітичне забезпечення:
побудова ефективних систем контролю за ру-
хом і своєчасним погашенням заборгованості
підприємства,  посиленням контролю за нею;
аналіз складу, структури та динаміки змін дебі-

торської заборгованості підприємства; моніто-
ринг діяльності потенційних дебіторів щодо
розроблення рейтингу їх кредитоспромож-
ності; запроваджування схем погашення дебі-
торської заборгованості; розрахунок терміну
та обсягу комерційного кредиту, що надається
покупцям та обгрунтування оптимального тер-
міну надання відстрочки оплати рахунків;
зміцнення платіжної дисципліни на під-
приємстві; використання новітніх форм рефі-
нансування дебіторської заборгованості;
здійснення заходів щодо запобігання форму-
вання безнадійної та простроченої заборгова-
ності; розроблення та вжиття плану заходів з
реструктуризації дебіторської заборгованості
та координації у цій сфері.
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