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Анотація. Актуальність управління дебіторською заборгованістю викликана її здатністю впливати на 
наповнення оборотного капіталу підприємства. Тому особливо необхідним є створення певного 
механізму управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. У статті здійснено аналіз 
складових елементів механізму, розглянуто вплив факторів, що суттєво впливають на функціонування. 
Результатом функціонування механізму управління дебіторською заборгованістю є отримання 
грошових коштів та мінімізація дебіторської заборгованості. 
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Вступ 

Економічні суб’єкти є відкритими системами, 
наділеними зовнішніми зв’язками, які допо-
магають взаємодіяти із зовнішнім середови-
щем, тому результат діяльності кожного під-
приємства визначається не тільки ефектив-
ністю його роботи, а й фінансово-
господарською діяльністю контрагентів. Не-
своєчасна оплата продукції покупцями поро-
джує фінансові труднощі у підприємства, ве-
де до утворення дебіторської заборгованості, 
яка скорочує фінансові можливості господа-
рюючого суб’єкта, зниження оборотності ка-
піталу, погіршення платоспроможності і мо-
же стати причиною низької результативності 
його роботи та фінансових втрат. Актуаль-
ність і недостатня дослідженість теоретич-
них і прикладних проблем оптимізації дебі-
торської заборгованості обумовлює необхід-
ність пошуку ефективних форм і методів 
управління цим активом на підприємствах. 

Вивченням питань з управління дебіторсь-
кою заборгованістю підприємств займались 
вітчизняні та зарубіжні економісти: 
М. Д. Білик [1], І. О. Бланк [2], Т. А. Бутинець і 
Н. М. Малюга [3], С. І. Корецький [6], 
А. Ф. Вещунова [4], В. Ф. Палій [9] А. З. Попов 
[10], Л. Е. Алексєєва, О. М. Бандурка, 
Е. М. Причепій, А. М. Черній, Е. П. Козлова і 
М. Я. Коробов [15], М. В. Кужельний і 
В. Г. Лінник [7], Я. В. Соколов [13], Д. Стоун і 
К. Хітчинг [14] та ін. 

Узагальнюючи наукові праці та проблемати-
ку досліджень можна визначити основну 
проблему пошуку методів управління креди-
тною політикою, що викликана відсутністю 
ефективного механізму управління дебітор-
ською заборгованістю. 

Стаття присвячена розробці й обґрунтуван-
ню пропозицій щодо стабілізації фінансового 
становища підприємств на основі впрова-
дження механізму управління дебіторською 
заборгованістю. 

 

Результати дослідження 

Управління дебіторською заборгованістю є 
нагальною потребою для українських 
суб’єктів господарювання через жорсткі умо-
ви конкуренції, обмеженістю ресурсів, корот-
кими термінами прийняття рішень щодо на-
дання товарних кредитів, низькою плато-
спроможністю та діловою активністю конт-
рагентів. Це складний, різноплановий процес, 
який залежить від тісної співпраці різних під-
розділів підприємства та комплексного вра-
хування широкого кола впливових чинників. 

Управління дебіторською заборгованістю 
слід розглядати як гнучкий механізм постій-
ного пошуку найбільш ефективних зв’язків з 
економічним середовищем та його спромож-
ність досягти успіху на ринку за рахунок ке-
рування фінансовими ресурсами підприємст-
ва. 
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Фінансова стабільність підприємства базу-
ється на системному підході, який полягає у 
побудові механізму управління дебіторською 
заборгованістю на базі комплексного управ-

ління всіма елементами його діяльності, до-
зволить досягти максимального рівня фінан-
сової стабільності підприємства (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства (розробка автора) 

 
Гострою проблемою для кожного суб’єкта го-
сподарювання є здатність дебіторської забо-
ргованості максимально швидко бути обер-
неною в кошти. Для цього необхідно постійне 
підтримувати збалансований для конкретно-
го підприємства обсяг дебіторської заборго-
ваності, забезпечувати оборотність дебітор-
ської заборгованості, відстежувати її реаль-
ний стан та якість. Повернення заборговано-
сті в заплановані кредитною політикою тер-
міни – це можливість підвищення плато-

спроможності підприємства через наповнен-
ня обігових коштів. 

Наведена структура механізму управління 
дебіторською заборгованістю містить визна-
чені складові елементи, які здатні забезпечи-
ти достатній прибуток для підприємства 
шляхом реалізації кредитної політики, яка 
сприятиме зростанню обсягу реалізації про-
дукції, а також збалансування розміру забор-
гованості, створення умов для її вчасного по-
гашення. Механізм реалізації стратегії мене-

Складові механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства 

Функції 

Фактори впливу Ризики 

Об’єкти 

Суб’єкти 

Принципи Методи Інструменти 

Контроль та коригування 

Цільовий блок 

Організаційне 

та 

інформаційне 

забезпечення 

Зовнішні 

 

Внутрішні 

 



Traektoriâ Nauki       www.pathofscience.org 
International Electronic Scientific Journal. 2017. Т. 3, No 2       ISSN 2413-9009 

Section “Economics”    5.3 

джменту дебіторської заборгованості підпри-
ємства буде залежати від ефективного вико-
ристання його складових. 

У сучасних ринкових умовах на стратегічному 
інтервалі часу підприємствам потрібно спря-
мовувати зусилля не тільки на захист від 
внутрішніх і зовнішніх загроз, а й на викорис-
тання можливостей щодо забезпечення реа-
лізації власних стратегічних економічних ін-
тересів [17, c. 11]. 

Для отримання достовірних результатів з 
управління дебіторською заборгованістю на 
підприємстві необхідно визначити внутрішні 
та зовнішні фактори впливу на формування, 
рух та інкасацію дебіторської заборгованості 
[18, c. 317].  

Результативність управління дебіторською 
заборгованістю кожного підприємства зале-
жить від врахування багатьох факторів, що 
мають значний вплив на його функціонуван-
ня. За групами фактори поділяють на ті, що 
виникають поза межами підприємства та 
внутрішньогосподарські. 

До зовнішніх факторів відносять економіч-
ний стан держави, грошово-кредитну політи-
ку Національного банку України, дефіцит 
державного бюджету, особливості податкової 
політики, рівень інфляції, доступність креди-
тних ресурсів, розвиненість фінансового рин-
ку, специфіка галузі продукту, насиченість 
обсягу ринку, попит на продукцію, що випус-
кається, наявність конкуренції в галузі тощо.  

Внутрішні, що стосуються безпосередньо го-
сподарської діяльності, можна виділити в де-
кілька груп: загальні для підприємства, фі-
нансові та кадрові.  

Загальні для підприємства: організаційно-
правова структура, наявність зовнішньоеко-
номічної діяльності, ефективність маркетин-
гової політики, величина виробничого циклу, 
особливості технологічного процесу, наяв-
ність інформаційної системи внутрішньофір-
мового управління.  

Фінансові: ділова репутація, рівень прибутку 
та рентабельності, фінансова стійкість, пла-
тоспроможність, структура капіталу, ефекти-
вність кредитної політики, структура проду-
кції, проданої в кредит, наявність системи 
бюджетування, широта системи розрахунків 
на підприємстві, наявність системи фінансо-
вого планування і моніторингу руху коштів, 

менеджмент руху фінансових ресурсів, наяв-
ність служби моніторингу і контролю, наяв-
ність окремого підрозділу з менеджменту де-
біторської заборгованості, впровадження ав-
томатизованих засобів обліку.  

Кадрові: рівень кваліфікації працівників, рі-
вень відповідальності за прийняті рішення, 
механізми мотивації та стимулювання, вико-
ристання різних форм взаємодії з контраген-
тами, особисті взаємини з контрагентами, 
наявність конфліктних ситуацій з контраген-
тами, наявність афілійованих осіб, корпора-
тивне шахрайство. 

Процес появи заборгованості залежить від 
наявності ризиків при здійсненні взаємороз-
рахунків між господарськими суб’єктами за 
результатами проведення певних операцій. 
До таких ризиків можна віднести: виробничі, 
фінансові, операційні, ринкові, непередбаче-
ної конкуренції, бізнес-ризики, вибору нена-
дійного контрагента, реалізаційні, кредитні, 
митні, рейдерства, умисного банкрутства то-
що. Врахування ризиків як особливої складо-
вої механізму маневрування у діяльності є 
способом захисту інтересів підприємства від 
неплатежів і умовою прийняття оптимальних 
рішень.  

Якісне інформаційне забезпечення дебітор-
ської заборгованості дозволить оперувати 
повною, своєчасною та актуальною інформа-
цією щодо стану дебіторської заборгованості. 
Зведена звітність забезпечить інформацією у 
такому вигляді та обсязі, необхідному для 
проведення усестороннього аналізу. Ефекти-
вний менеджмент дебіторської заборговано-
сті можливий завдяки постійному монітори-
нгу та аналізу повної та достовірної інформа-
ції щодо динаміки обсягів, оптимізації та ха-
рактеристики дебіторської заборгованості за 
різноманітними видами. Основним інформа-
ційним джерелом при цьому є первинні дані 
облікових документів, Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська за-
боргованість».  

Суб’єктами управління дебіторською забор-
гованістю підприємства є визначені конкрет-
ні особи, що конкретизують його мету. 

Об’єктами є дебіторська заборгованість в ці-
лому, а саме: за продукцію, товари, роботи, 
послуги; за розрахунками (з бюджетом, за 
виданими авансами, з нарахованих доходів, із 
внутрішніх розрахунків); забезпечена вексе-
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лями; надані позики; інша дебіторська забор-
гованість.  

Ефективність функціонування механізму 
управління дебіторською заборгованістю ба-
зується на певних принципах: повноти; дос-
товірності; оперативності; етапності; динамі-
чності; безперервності; збалансованості. Усі 
принципи є важливими для побудови ре-
зультативного механізму управління дебі-
торською заборгованістю підприємства. 

Основними складовими елементами механі-
зму є сукупність визначених функцій: вста-
новлення цілей, планування, організації, мо-
тивації, обліку та контролю діяльності з 
управління дебіторською заборгованістю.  

Механізм управління дебіторською заборго-
ваністю спирається на використання різно-
манітних методів щодо зменшення простро-
ченої або сумнівної дебіторської заборгова-
ності, зокрема [5, с. 301]: 

– психологічні – нагадування по телефону, 
факсу, пошті, використання ЗМІ чи поширен-
ня інформації серед суміжних постачальни-
ків, що загрожує боржнику втратою іміджу;  

– економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, 
неустойка), передача в заставу майна і май-
нових прав, призупинення постачання; 

– юридичні – претензійна робота, досудове 
переписування, подача позову в господарсь-
кий суд; 

– альтернативні інструменти – взаємозалік, 
реструктуризація, погашення дебіторської 
заборгованості шляхом врахування платежів 
до бюджету. 

Особливими є інструменти, що можуть вико-
ристовуватись в управлінні заборгованістю: 
процес клірингу, факторинг, форфейтинг, об-
лік векселя, застава, аутсорсинг, надання за-
мовникам знижок, реструктуризація забор-
гованості. 

На наш погляд, важливою складовою механі-
зму є контроль та коригувальні дії з внесення 
змін до управління дебіторською заборгова-
ністю. Контроль, моніторинг та внесення ко-
ректив не лише останній, а й важливий еле-
мент, який впливає на стан фінансової стабі-
льності підприємства за рахунок внесення 
необхідних коректив.  

За допомогою контролю можна з’ясувати на-
скільки ефективно та своєчасно відбувається 

погашення дебіторської заборгованості, на-
скільки запропоноване відтермінування пла-
тежу відповідає вимогам ринку та стану на 
ньому підприємства [11, с. 415]. 

Створення на кожному підприємстві спеціа-
льних підрозділів з посилення контролю є ще 
одним напрямом зменшення дебіторської за-
боргованості. На великих підприємствах це 
можуть бути управління з проблемної дебі-
торської заборгованості, а на середніх і малих 
– спеціальний відділ або управління [8, 
с. 228]. 

Діяльність структурного підрозділу з дебі-
торської заборгованості необхідно сконцент-
рувати на таких напрямах:  

1) характеристика стану дебіторської забор-
гованості;  

2) розроблення ефективних схем розрахунків 
із клієнтами;  

3) розроблення і впровадження схем пога-
шення дебіторської заборгованості;  

4) оцінювання пропозицій підприємства що-
до зменшення обсягу протермінованої дебі-
торської заборгованості, запобігання її утво-
ренню в майбутньому та зміцнення платіжної 
дисципліни на підприємстві, подання плану 
розроблених заходів із реструктуризації бор-
гів та координації у цій сфері;  

5) реалізація розроблених заходів щодо рест-
руктуризації дебіторської заборгованості;  

6) оцінювання пропозицій інших вітчизняних 
підприємств, а також зарубіжного досвіду 
щодо забезпечення ефективного управління 
дебіторською заборгованістю [12, с. 75]. 

Ефективність управлінських рішень базуєть-
ся на вчасній обробці аналітичної облікової 
інформації. При цьому основою рішень, що 
приймаються під час поточного управління є 
оцінка ефективності різних методів її оптимі-
зації, а також оцінка справедливої вартості 
дебіторської заборгованості [16, с. 100]. Моні-
торинг управління дебіторською заборгова-
ністю підприємства слід проводити шляхом 
безперервного отримання та використання 
інформації щодо фінансового стану та відслі-
дковувати динаміку змін для прийняття сво-
єчасних управлінських рішень. 

Результативність управління дебіторською 
заборгованістю залежить від наявності сфо-
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рмульованої стратегії підприємства, збалан-
сованої політики збуту, оптимальних параме-
трів дебіторської заборгованості. Організація 
управління, поточна робота з дебіторською 
заборгованістю потребує постійної уваги ке-
рівництва підприємства і менеджерів та є од-
ним з найбільш результативних способів оп-
тимізації витрат підприємства. 

 

Висновки 

Таким чином, запропонований механізм міс-
тить багато складових, одночасна дія яких 
дозволить отримати стабільний прибуток в 

результаті досягнення цілей підприємства. 
Розроблена структура механізму управління 
дебіторською заборгованістю свідчить про 
ефективну взаємодію всіх елементів та до-
зволить забезпечити фінансову стабільність 
підприємства. Результатом функціонування 
механізму управління дебіторською заборго-
ваністю на підприємстві є отримання грошо-
вих коштів та мінімізація дебіторської забор-
гованості. Ефективне управління заборгова-
ністю дозволить реально охарактеризувати 
фінансове становище і приймати важливі 
стратегічні рішення зі стабілізації стану на 
ринку та зниження витрат. 
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Abstract. The relevance of the accounts receivable management is caused by its ability to influence on the filling 
of the company working capital. Therefore it is necessary to create a specific mechanism for management of 
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