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Бюджетування продажів як інструмент контролінгу дебіторської 

заборгованості  

 

Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства належить 

своєчасному погашенню кредиторської і стягненню дебіторської 

заборгованості.Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за 

даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації, виявляти сумнівну 

заборгованість.  

Як інструмент системи внутрішнього контролю у сфері управління 

дебіторською заборгованістю застосовують  бюджетування продажів. 

Бюджетування – технологія планування, обліку, контролю й аналізу 

фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, яка дозволяє забезпечити 

управлінський персонал необхідною інформацією про поточний стан 

дебіторської заборгованості як елементу активів. В автоматизованому режимі 

обліку відбувається якісний контроль за станом заборгованості, а увага 

управління привертається у випадку виникнення непередбачуваних чи 

критичних ситуацій. Бюджетування дозволяє наперед розподілити визначену 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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суму на цілі стимулювання збуту і розподілити цю суму серед найбільш 

важливих клієнтів. Тобто у випадку використання цього інструменту 

підприємство може досягнути балансу між прибутковістю та ризикованістю 

формування дебіторської заборгованості. Цей бюджет складається на підставі 

результатів прогнозу продажу. Для бюджетування дебіторської заборгованості, 

одночасно з бюджетом продажів, розробляють графік очікуваних надходжень 

від реалізації. 

Незалежно від того, наскільки досконала і ефективна система контролю 

конкурентоздатності, на підприємстві завжди знайдуться покупці,  що вчасно 

не розраховуються за придбання продукції. При реалізації товарів чи продукції  

в кредит, безнадійна дебіторська заборгованість неминуча. Підприємства 

намагаються сформувати  таку облікову політику розрахунків з дебіторами, яка 

не була б занадто консервативною (бо це приводить до надмірних витрат  

реалізації) або занадто ліберальною (що приводить до надмірної безнадійної 

дебіторської заборгованості). Важливими етапами управління дебіторською 

заборгованістю є планування, формування, моніторинг, погашення та робота із 

проблемою дебіторською заборгованістю. Попередні виплати, фінансовий стан, 

а також перспективи отримання клієнтом доходів є ключовими факторами при 

прийнятті рішень для визначення умов розрахунків або надання кредиту при 

придбанні продукції чи товарів. 

Загалом, як інструмент контролінгу у сфері управління дебіторською 

заборгованістю, бюджетування продажів дозволяє забезпечити управлінський 

персонал необхідною інформацією про поточний стан цього елементу активів. 

В автоматизованому режимі відбувається контроль за станом заборгованості, а 

увага управлінця привертається до ситуації у цій сфері лише у випадку 

виникнення непередбачуваних чи критичних ситуацій. Тобто контролінг 

дебіторської заборгованості дозволяє знизити участь управлінця у процесі і в 

той же час підвищити ефективність процесу загалом. Що ж до бюджетування 

продажів, то цей інструмент, у контексті застосування концепції контролінгу, 
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дозволяє підпорядкувати політику управління дебіторською заборгованістю 

загальним планам продажів підприємства. Окрім цього бюджетування дозволяє 

наперед розподілити визначену суму на цілі стимулювання збуту і розподілити 

цю суму серед найбільш важливих клієнтів. Тобто у випадку використання 

цього інструменту підприємство може досягнути балансу між прибутковістю та 

ризикованістю формування дебіторської заборгованості.  

Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві є складним 

процесом, який забезпечує виконання різних цілей. З однієї сторони контролери 

підприємства намагаються оптимізувати фінансове становище підприємства, 

підвищити обсяг фінансових ресурсів для забезпечення ліквідності та 

платоспроможності, а з іншої – підвищити прибутковість діяльності 

підприємства. Саме забезпечення оптимального співвідношення між цими 

поняттями і є основним завданням контролінгу дебіторської заборгованості.  
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Сутність та роль стратегічного аналізу в системі управління 

підприємством 

 

Сучасний стан розвитку господарських відносин в Україні та світі взагалі, 

посилення конкуренції, стрімкий розвиток технологій та мінливість 

зовнішнього та внутрішнього середовищ діяльності підприємств обумовлюють 

високу актуальність використання стратегічного фінансового аналізу в системі 

управління підприємством. Проте ефективність його здійснення залежить від 

ефективності його організації, що в свою чергу, є неможливим без чіткого 

визначення його місця в системі управління підприємством.  

Дослідженням питання місця і ролі стратегічного аналізу в системі 

контролінгу, а також місця і ролі стратегічного аналізу в системі фінансового 

управління підприємством займалась велика кількість, як вітчизняних, так і 

зарубіжних фахівців і науковців, таких як: Бланк І.О., Блауберг І., Манн Р., 

Гаркуша Н.М., Головко О.Г., Пономаренко В.О., Терещенко О.О. та інші.  
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