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У статті розглянуто актуальні питання 
організації управління дебіторською забор-
гованістю на підприємствах у сучасних рин-
кових умовах як передумови посилення пла-
тіжної дисципліни. Проаналізовано загальну 
структуру дебіторської і кредиторської 
заборгованостей ТОВ «Технології гідроочи-
щення» та причини їх зміни в умовах сучасної 
економічної ситуації в країні. Досліджено та 
узагальнено систему заходів, які необхідно 
провести для ефективного управління дебі-
торською заборгованістю підприємства. 
Проведено узагальнення рекомендацій щодо 
заходів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності управління дебіторською заборго-
ваністю на підприємствах.
Ключові слова: аналіз, дебіторська забор-
гованість, кредиторська заборгованість, 
організація, управління, ефективність.

В статье рассмотрены актуальные 
вопросы организации управления дебитор-
ской задолженностью на предприятиях в 
современных рыночных условиях как пред-
посылки усиления платежной дисциплины. 
Проанализированы общая структура деби-
торской и кредиторской задолженностей 
ООО «Технологии гидроочистки» и причины 
их изменения в условиях современной эконо-
мической ситуации в стране. Исследована и 

обобщена система мероприятий, которые 
необходимо провести для эффективного 
управления дебиторской задолженностью 
предприятия. Проведено обобщение реко-
мендаций о мерах, направленных на повы-
шение эффективности управления деби-
торской задолженностью на предприятиях.
Ключевые слова: анализ, дебиторская 
задолженность, кредиторская задолжен-
ность, организация, управление, эффектив-
ность.

The article deals with the actual issues of man-
aging the accounts receivable at enterprises in 
the current market conditions as a prerequisite 
for the strengthening of payment discipline. The 
general structure of accounts receivable and 
payables of LLC “Technologies of water treat-
ment” and the reasons of their change in the con-
ditions of the current economic situation in the 
country are analysed. The system of measures 
necessary for effective management of receiv-
ables of the enterprise is investigated and sum-
marized. A generalization of recommendations 
for measures aimed at improving the efficiency 
of management of accounts receivable at enter-
prises is carried out.
Key words: analysis, accounts receivable, 
accounts payable, organization, management, 
efficiency. 

Постановка проблеми. У сучасних умо-
вах господарювання за наявності конкуренції 
як невід'ємного елемента ринкової економіки 
та складнощів реалізації та збуту продукції під-
приємства продають її, використовуючи форми 
послідовної оплати. Таким чином, у підприємств 
з'являється дебіторська заборгованість, яка 
виступає важливим складником оборотного капі-
талу. Однією з основних проблем житлово-кому-
нального господарства є постійне накопичення 
дебіторської заборгованості, що призводить до 
збільшення кредиторської заборгованості. Ці чин-
ники значною мірою впливають на те, що житлово-
комунальне господарство є найбільш кризовою 
серед основних підгалузей міського господарства 
України. Погашення дебіторської заборгованості в 
стислі терміни, недопущення її збільшення вище 
за допустиму межу – реальна можливість подо-
лати або пом’якшити дефіцит оборотного капіталу. 
У зв’язку із цим особливого значення набуває 
питання ефективного управління дебіторською 
заборгованістю, оскільки остання призводить до 
відволікання коштів із господарського обороту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема управління дебіторською заборгова-
ністю є досить поширеною і висвітлюється у публі-
каціях багатьох науковців і практиків, зокрема 
В.О. Ганусича [1], Т.А. Демченка [2], Т.О. Рудаченко 

[4], В.С. Сатур [5], Л.В. Таратути [6], О.В. Топор-
кової [7], В.В. Шепелевича [8] та ін. У працях цих 
учених розкриваються проблеми оцінки та форму-
вання дебіторської заборгованості. Основна увага 
в наукових розробках приділялася аналізу, вдо-
сконаленню методики оцінки, управління та опе-
ративного контролю дебіторської заборгованості 
підприємства. Але деякі теоретичні та методичні 
положення щодо встановлення сутності дебітор-
ської заборгованості підприємств та управління 
нею залишаються остаточно невирішеними і 
потребують проведення подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження актуальних проблем та методів управління 
дебіторською заборгованістю для поліпшення 
результатів фінансово-господарської діяльності 
ТОВ «Технології гідроочищення».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дебіторська і кредиторська заборгованості є 
реальним явищем у платіжному обороті підпри-
ємства, вони виникають у результаті відсутності 
збігу між датою виникнення зобов’язання та датою 
платежу за ним. Проте їхня динаміка, особливо 
в умовах фінансової кризи, не забезпечує підви-
щення ефективності використання оборотного 
капіталу на підприємствах. На величину оборот-
ного капіталу, безумовно, впливає його вкладання 
у виробничі запаси підприємств, однак великий 
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Таблиця 1
Склад і структура активів ТОВ «Технології гідроочищення», 2017 р.

Засоби підприємства На початок року На кінець року
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, %

Необоротні активи 1,3 0,04 78,3 1,84
Оборотні активи, у тому числі 3059,4 99,96 4179,6 98,16
-виробничі запаси 410,4 13,4 1254,4 29,46
-гроші та їх еквіваленти 1047,3 34,22 864,1 20,29
-дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 735,6 24,03 1133,1 26,61

-інша поточна дебіторська заборгованість 804,0 26,28 845,1 19,84
інші оборотні активи 62,1 2,03 82,9 1,96
Усього активів 3060,7 100,0 4257,9 100,0

обсяг заборгованостей характеризує ступінь неза-
вершеності кругообігу оборотного капіталу та його 
трансформації в матеріальну і грошову форми [2]. 

Розміщення коштів підприємства відіграє дуже 
велику роль у фінансовій діяльності і підвищенні 
його ефективності, тому в процесі аналізу активів 
підприємства передусім треба вивчити зміни в їх 
складі та структурі і дати їм оцінку (табл. 1). 

Із даних таблиці видно, що вартість активів під-
приємства зросла з 3 060,7 тис. грн. на початок 
2017 р. до 4 257,9 тис. грн. на кінець 2017 р. Проте 
структура активів ТОВ «Технології гідроочищення» 
залишається майже незмінною, з перевагою на 
користь оборотних активів 98,16% у структурі активів 
підприємства, відповідно, 1,84% припадає на необо-
ротні активи. За досліджуваний період відбулося ско-
рочення грошей та їх еквівалентів, водночас збіль-
шилася дебіторська заборгованість на 397,5 тис. грн. 
(2,58%), та інша дебіторська заборгованості – на 
41,1 тис. грн. Саме тому ТОВ «Технології гідроочи-
щення» необхідно розробити систему заходів щодо 
вдосконалення структури оборотних засобів.

Аналіз дебіторської заборгованості дає змогу 
оцінити можливу величину доходів, які можуть 
бути отримані у вигляді штрафів, пені, неустойок 
від дебіторів, які прострочили оплату. 

Для цього розглянемо динаміку складу і струк-
тури дебіторської заборгованості (рис. 1).

Аналіз структури дебіторської заборгованості 
ТОВ «Технології гідроочищення» за 2017 р. пока-
зав, що значних змін не відбулося. У структурі 
дебіторської заборгованості переважає дебітор-
ська заборгованість за роботи та послуги і на 
кінець 2017 р. становить 38,7%, а інша поточна 
заборгованість – 28,8%.

Дебіторська заборгованість, що має значну 
питому вагу в складі поточних активів, суттєво 
впливає на фінансовий стан підприємства. Зна-
чення аналізу дебіторської заборгованості осо-
бливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація 
власних оборотних активів стає дуже невигідною. 
Прискорити погашення дебіторської заборгова-
ності можна шляхом: ознайомленням з фінансо-
вим станом покупця та набуття впевненості щодо 

 
Рис. 1. Динаміка складу і структури дебіторської заборгованості  

ТОВ «Технології гідроочищення» за 2017 р. 
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Таблиця 2
Зміна сум заборгованості з дебіторами ТОВ «Технології гідроочищення» за 2017 р., грн.

Назва дебітора Предмет 
заборгованості

На початок 
року

На кінець 
року Зміна (+,-)

Вижницька міська рада За послуги (роботи) 409,0 250,0 -159,0
ФОП Акулов За послуги (роботи) 108,0 90,0 -18,0
КП «Боріславводоканал» За послуги (роботи) 47,7 440,1 392,4
Новодністровська міська рада За послуги (роботи) 100,1 303,0 202,9
Яворівська квартирно-експлуатаційна 
частина району За послуги (роботи) 70,8 50,0 -20,8

РАЗОМ - 735,6 1133,1 397,5

Таблиця 3
Дебіторська заборгованість ТОВ «Технології гідроочищення» за терміном виникнення, 2017 р.

Показник Усього У тому числі за строками виникнення
до 12 міс. від12 до 18 міс. від 18 до 36 міс.

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
На початок року

Дебіторська заборгованість 
за роботи та послуги 735,6 100,0 417,3 56,7 100,0 13,6 218,3 29,7

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 804,0 100,0 513,6 63,9 290,4 36,1 - -

На кінець року
Дебіторська заборгованість 
за роботи та послуги 1133,1 100,0 655,1 57,9 218,0 19,2 260,0 22,9

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 845,1 100,0 680,1 80,5 165,0 19,5 - -

його подальшої платоспроможності, своєчасним 
оформленням розрахункових документів, засто-
суванням попередньої оплати, застосуванням 
вексельної форми оплати, вдосконаленням роз-
рахунків і т. д.

Під складом дебіторської заборгованості зазви-
чай розуміють перелік господарюючих суб'єктів, 
щодо яких виник конкретний складник заборгова-
ності. Оскільки в господарстві дебіторська забор-
гованість існує лише за товарними операціями 
та отриманими послугами, з’ясуємо складники її 
утворення по покупцях та замовниках (табл. 2). 

Як бачимо, серед дебіторів, які мають найбільші 
суми заборгованості перед ТОВ «Технології гідро-
очищення», у 2017 році можна виділити наступні: 
Вижницька міська рада – 409,0 грн., КП «Боріс-
лавводоканал» – 440,1 грн. за послуги (роботи). 
Зростання дебіторської заборгованості не завжди 
оцінюється негативно, а зниження – позитивно. 
Необхідно розрізняти нормальну і прострочену 
заборгованість. Наявність другої створює фінан-
сові ускладнення, тому що підприємство буде 
відчувати нестачу фінансових ресурсів для при-
дбання виробничих запасів, виплати заробітної 
плати і т. ін. Крім того, заморожування коштів у 
дебіторській заборгованості призводить до упо-
вільнення оборотності капіталу. 

Прострочена дебіторська заборгованість озна-
чає також зростання ризику непогашення боргів 

і зменшення прибутку, тому кожне підприємство 
зацікавлене у скороченні термінів погашення 
належних йому платежів. Показник якості визна-
чає ймовірність отримання заборгованості в 
повній сумі, яка залежить від терміну утворення 
заборгованості. Практика показує, що чим більше 
термін дебіторської заборгованості, тим нижча 
ймовірність її отримання. 

У ході аналізу дебіторської заборгованості слід 
розкривати її якісний склад і внутрішню структуру 
як за видами заборгованості, так і за термінами 
виникнення. Це необхідно для того, щоб, по-перше, 
виявити прострочені та безнадійні борги дебіторів, 
по-друге, встановити розмір боргів і, по-третє, щоб 
своєчасно вжити заходи зі стягнення з дебіторів 
прострочених боргів. Для цього проаналізуємо вік 
дебіторської заборгованості (табл. 3).

Практика показує, що чим більший термін 
дебіторської заборгованості, тим менша ймо-
вірність її отримання. Як видно з даних таблиці, 
ТОВ «Технології гідроочищення» станом на поча-
ток 2017 р. мало дебіторську заборгованість за 
роботи та послуги, загальна величина якої стано-
вила 735,6 тис. грн., у т. ч. заборгованість термі-
ном сплати до 12 місяців – 417,3 тис. грн. (56,7%), 
від 12 до 18 місяців – 100,0 тис. грн. (13,6%), 
від 18 до 36 місяців – 218,3 тис. грн. (29,7%). Як 
бачимо, найважчою є ситуація з дебіторською 
заборгованістю за роботи та послуги з терміном 
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непогашення до 12 місяців. Це досить негативно 
характеризує фінансовий стан підприємства.

Вагомий вплив на фінансовий стан підприєм-
ства, крім зміни обсягів та складу дебіторської 
заборгованості, здійснює зміна ефективності її 
використання. Розрахунок показників ефектив-
ності використання та якісного складу дебітор-
ської заборгованості наведений у табл. 4.

Проаналізувавши дані таблиці, бачимо, що у 
звітному році оборотність дебіторської заборго-
ваності становила 23,94%. Відповідно, тривалість 
обороту дебіторської заборгованості зменшилася 
до 15 днів, що менше на 10 днів порівняно з попе-
реднім роком. Співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованостей на кінець 2017 р. 
становило 0,17 і вказує, що в господарстві зна-
чно переважають обсяги кредиторської забор-
гованості. Проте темпи збільшення дебіторської 
заборгованості випереджають темпи збільшення 
кредиторської заборгованості. 

Більшість проблем, пов'язаних з управлінням 
дебіторською та кредиторською заборгованос-
тями, погіршує показники ефективності підприєм-
ства, знижує його ліквідність та впливає на рен-
табельність, платоспроможність та оборотність, 
що є негативним чинником, особливо для під-
приємств, які працюють не лише на вітчизняному 
ринку. Виходячи з вищесказаного, найважливішим 
завданням для керівництва підприємства вважа-
ємо управління дебіторською та кредиторською 
заборгованостями. Цей процес покладається на 
вищу ланку керівництва в галузі фінансів. Його 
складниками є облік дебіторської та кредиторської 
заборгованостей, прогнозування майбутніх показ-
ників заборгованості; встановлення гранично 
допустимих сум боргу; за необхідності вжиття 
заходів щодо коригування показників. 

На рис. 2 представлено порівняльний аналіз 
дебіторської та кредиторської заборгованостей 
ТОВ «Технології гідроочищення» за 2017 р.

Рис. 2. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей  
ТОВ «Технології гідроочищення» у 2017 р.

Таблиця 4
Показники ефективності використання та якісного складу дебіторської заборгованості, 2017 р.

Показник На початок 
року

На кінець 
року Відхилення (+,-) 

Оборотність дебіторської заборгованості 14,37 23,94 9,57
Тривалість обороту дебіторської заборгованості, днів 25 15 -10
Співвідношення дебіторської та кредиторської заборго-
ваностей 0,32 0,17 -0,15

Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних 
активах 16,0 7,7 -8,3

Співвідношення темпів зміни дебіторської та кредитор-
ської заборгованостей 1,89 1,62 -0,27

Співвідношення темпів зміни дебіторської заборгова-
ності та виручки від реалізації 1,67 1,09 0,58
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Так, бачимо, що в 2017 р. у ТОВ «Техноло-
гії гідроочищення» загальна сума дебіторської 
заборгованості становила 1 978,2 тис. грн., осно-
вна частина якої (38,7%) припадає на дебітор-
ську заборгованість за роботи та послуги. Ана-
лізуючи кредиторську заборгованість, бачимо, 
що її загальна сума становить 4 169,6 тис. грн. і 
є більше за суму дебіторської заборгованості на 
3 036,5 тис. грн. 

Так, зменшення дебіторської заборгованості 
проти кредиторської свідчить про погіршення сто-
сунків із клієнтами, тобто про зменшення кількості 
покупців продукції. Ситуація, що склалася на під-
приємстві, може призвести до кризового фінансо-
вого стану в майбутньому періоді. 

Для ефективного управління кредиторською 
заборгованістю необхідне проведення таких захо-
дів: постійний контроль над кредиторською забор-
гованістю, оскільки за вмілого управління вона 
може стати додатковим, а головне – дешевим 
джерелом залучення позикових коштів; ранжу-
вання контрагентів у реєстрі платежів; планування 
обсягів залучення коштів; здійснення постійного 
контролю та аналізу кредитних рахунків за часо-
вими діапазонами.

Управління дебіторською та кредиторською 
заборгованостями – один із ключових складників 
системи управління будь-яким підприємством, 
який включає сукупність методів, принципів та 
процедур взаємодії з покупцями щодо реалізації 
активів чи послуг із відстрочкою платежу, інкасації 
заборгованості та організації фінансового забез-
печення боргової активності. Управління дебітор-
ською та кредиторською заборгованостями також 
характеризується системою інструментів, які, вра-
ховуючи макро- та мікропоказники, регулюють та 

узгоджують інтереси підприємства та контраген-
тів, забезпечуючи, таким чином, фінансову стій-
кість підприємства в довгостроковій перспективі.

Отже, для ефективного управління дебітор-
ською заборгованістю підприємство має здійснити 
такі заходи: 

1. Здійснити попередню перевірку клієнтів 
щодо можливості своєчасного погашення ними 
заборгованості.

2. Сформувати рейтинг кредитоспроможності 
клієнтів і відмовитися від подальшого співробіт-
ництва з клієнтами, які мають низький кредитний 
рейтинг. 

3. Визначити критерії надання кредиту, його 
граничний розмір, терміни відстрочки повернення 
боргу, розмір та порядок надання знижок, форму 
штрафних санкцій.

4. Класифікувати дебіторську заборгованість за 
різними ознаками (за боржниками, термінам, під-
ставами виникнення).

5. Розробити план заходів щодо роботи з кож-
ним клієнтом з визначенням термінів, відповідаль-
них, оцінки затрат, а також одержаного ефекту.

6. Організувати ведення реєстру дебіторської 
заборгованості та виокремити прострочену дебі-
торську заборгованість.

7. Провести реальну оцінку вартості і швидкості 
обороту дебіторської заборгованості.

8. Встановити зв'язок системи мотивації пер-
соналу з розміром дебіторської заборгованості, 
а також розробити та затвердити положення про 
мотивацію по досягнутих результатах.

9. Внести інформацію щодо запланованих сум 
погашення дебіторської заборгованості до фінан-
сового плану підприємства і здійснити контроль 
над виконанням.

Рис. 3. Етапи управління дебіторською заборгованістю 
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10. За можливості запроваджувати інші сучасні 
методи управління дебіторською заборгованістю, 
такі як факторинг, страхування фінансових ризи-
ків, використання оплати векселями.

11. Запроваджувати політику надання знижок 
за швидку оплату продукції. Негайне погашення 
дебіторської заборгованості скоротить суму забор-
гованості дебіторів [10, с. 60].

Таким чином, можемо виділити основні етапи 
управління дебіторською заборгованістю (рис. 3).

За допомогою такого алгоритму підприємства 
зможуть контролювати ефективність управління 
дебіторською заборгованістю.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, одним із поширених чинників зни-
ження ефективності управління дебіторською 
заборгованістю є порушення співвідношення між 
дебіторською та кредиторською заборгованос-
тями. Постійне перевищення дебіторської забор-
гованості над кредиторською може призвести до 
фінансової нестабільності підприємства. Резуль-
татом функціонування механізму управління дебі-
торською заборгованістю на підприємстві є отри-
мання грошових коштів та мінімізація дебіторської 
заборгованості. Разом із цим ефективне управ-
ління заборгованістю дасть змогу реально охарак-
теризувати фінансове становище і приймати важ-
ливі стратегічні рішення щодо стабілізації стану на 
ринку та зниження витрат.
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MECHANISM OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF ENTERPRISES

The relevance of the problem. In today’s economic conditions, there are accelerated growth rates of receiv-
ables of enterprises, which occupy a significant share in the structure of current assets of many entities. The 
current state of mutual settlements between enterprises is characterized by a significant share of receivables 
and accounts payable for goods in their current assets and current liabilities. The rapid deterioration in the 
financial position of enterprises in recent years was caused by problems in their lending and debt manage-
ment. In this regard, the issue of effective management of accounts receivable is of particular importance since 
the latter leads to a diversion of funds from economic turnover.

The purpose of the study is to analyse the methods of management of accounts receivable in order to 
improve the results of financial and economic activity of Technologies of Hydro Purification Ltd.

Methods and results of research. Debt management is an urgent need for Ukrainian business entities due 
to strict conditions of competition, resource constraints, short terms of making decisions on the provision of 
commodity loans, low solvency and business activity of counterparties. This is a complex, diverse process, 
which depends on the close cooperation of various divisions of the enterprise and the complex consideration 
of a wide range of influential factors.

Debt management should be considered as a flexible mechanism for the constant search for the most 
effective links with the economic environment and its ability to succeed in the market through the management 
of financial resources of the enterprise.

For efficient management of accounts receivable, the company should take the following measures: pre-
liminary check of clients on the possibility of timely repayment of their debts; Form a rating of creditworthiness 
of clients and to refuse further cooperation with clients who have low credit rating; Determine the criteria for 
granting a loan, its maximum size, the terms of postponement of repayment of debt, the size and procedure 
for providing discounts, the form of penalties; Categorize accounts receivable on various grounds (for debtors, 
terms, basis of accounts receivable); Develop a plan of work on each client with the definition of terms, respon-
sible, cost estimation, and also the received effect; Organize the maintenance of the register of accounts 
receivable and distinguish the overdue accounts receivable; Make a real assessment of the value and rate of 
turnover of receivables; Establish a connection between the system of personnel motivation with the size of 
receivables and introduce modern methods of managing receivables, such as factoring, financial risk insur-
ance, and the use of payment by bills.

The result of the functioning of the mechanism of management of accounts receivable at the enterprise is 
the receipt of cash and minimization of receivables. Effective debt management will allow you to really charac-
terize the financial position and make important strategic decisions to stabilize the market and reduce costs.


