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Для підприємства досить важливим питанням є управління дебіторською 

заборгованістю як на стадії формування заборгованості, так і на стадії її інкасації. 

Система управління дебіторською заборгованістю являє собою частину 

загального управління оборотними активами та маркетингової політики 

підприємства, що спрямована на розширення обсягу реалізації продукції та 

полягає в оптимізації розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її 

оплати. 

Аналіз основних проблем управління дебіторською заборгованістю, з 

якими стикаються підприємства та організації, показав, що їх можна 

систематизувати таким чином:  

- відсутність чіткої інформації щодо термінів погашення зобов’язань 

підприємствами-дебіторами; 

- не розроблений регламент та методика роботи з простроченою 

дебіторською заборгованістю; 

- не здійснюється оцінка фінансового стану дебіторів і ефективність 

надання відстрочок платежів. 

Для вирішення вищезгаданих проблем з метою покращення фінансового 

стану суб’єктів господарювання необхідно визначити чітку методику та етапи 

управління дебіторською заборгованістю. 

Ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від 

правильності рішень, які приймаються менеджерами підприємств, адже 

забезпечення оптимального обсягу дебіторської заборгованості та її частки у 

структурі оборотних активів підприємства є актуальною проблемою для усіх 



підприємств, незалежно від форм власності, від їх величини тощо. Через 

управління дебіторською заборгованістю можна впливати на обсяг прибутку 

підприємства, його ліквідність і платоспроможність, а відповідно і на ризики, що 

з ними пов’язані. 

Основною функцією, на якій базується процес управління дебіторською 

заборгованістю, є жорсткий контроль за фінансовими потоками підприємства.  

Процес управління повинен бути спрямований на вирішення таких 

основних завдань: 

 - мінімізація фінансових ризиків, пов’язаних з можливістю збитків від 

списання безнадійних боргів та мінімізація фінансових ризиків, пов’язаних з 

дефіцитом грошових коштів; 

- мінімізація втрат від інфляційного знецінення суми заборгованості; 

- мінімізація недоотриманого доходу в зв’язку з неможливістю активного 

комерційного використання коштів, інвестованих у дебіторську заборгованість; 

- перебудова управління за допомогою маркетингу в умовах неплатежів. 

Для вирішення цих проблем з метою поліпшення фінансового стану 

підприємств необхідно визначити методику та етапи управління дебіторською 

заборгованістю. В систематизованому вигляді їх представлено на рис. 1. 

Науковці виділяють такі основні етапи управління дебіторською 

заборгованістю: 

1. Аналіз дебіторської заборгованості в минулому періоді. На даному 

етапі необхідно провести комплексний аналіз дебіторської та кредиторської 

заборгованості. Слід проаналізувати кількісний та якісний склад 

заборгованостей, коефіцієнти оборотності, співвідношення заборгованостей за 

сумами та строками оплати, їх вплив на фінансові результати підприємства. 

2. Формування принципів кредитної політики по відношенню до покупців. 

Тип кредитної політики характеризує принципові підходи до її здійснення з 

позиції співвідношення рівнів прибутковості та ризику кредитної  діяльності 

підприємства. Розрізняють три типи кредитної політики підприємства по 

відношенню до покупців продукції: консервативний, помірний і агресивний. 



 

Рис. 1. Структурно-логічна модель процесу управління дебіторською 

заборгованістю 

3. Формування параметрів дебіторської заборгованості, згідно з обраним 

типом кредитної політики: рівень кредитного ліміту як гранична межа рівня 

дебіторської заборгованості; ліміт строку інкасації дебіторської заборгованості; 

шкала нормативної рентабельності для формування договірної ціни за товари та 

послуги; шкала знижок для розрахунків із замовниками на умовах попередньої 

оплати та у випадку скорочення строку інкасації дебіторської заборгованості. 

4. Формування стандартів оцінки покупців і диференціація умов надання 

кредиту. Цей процес базується на вивченні кредитоспроможності покупців. 

5. Формування процедури інкасації дебіторської заборгованості, який 

передбачає розробку заходів з погашення дебіторської заборгованості, терміни 

сплати якої прострочені. 

6. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 

рефінансування дебіторської заборгованості, які прискорюють її переведення в 

грошову форму оборотних активів. При цьому можуть застосовуватися різні 

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ 

ЗАБОРГОВАНІСТЮ 
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покупцям, складання картотеки дебіторів 

1.4. Контроль за фінансовим станом дебітора 

1.5. Планування дебіторської заборгованості 

2.1. Аналіз простроченої дебіторської заборгованості 
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форми рефінансування: факторинг, облік векселів, виданих покупцями 

продукції, форфейтинг. 

7. Побудова ефективної системи контролю за рухом і своєчасною 

інкасацією дебіторської заборгованості. Найбільше значення набуває здійснення 

контролю, який дозволяє з’ясувати, наскільки ефективно та своєчасно 

відбувається погашення дебіторської заборгованості, наскільки запропонована 

відстрочка платежу відповідає вимогам ринку та стану на ньому підприємства  

У процесі управління дебіторською заборгованістю одним із головних 

етапів розглядають процес її реструктуризації. Реструктуризація дебіторської 

заборгованості може відбуватися в процесі ряду дій та етапів. Якщо розглядати 

заходи щодо підвищення її ліквідності, тоді доцільно застосовувати 

рефінансування дебіторської заборгованості. Рефінансування дебіторської 

заборгованості являє собою систему фінансових операцій, які забезпечують 

прискорену трансформацію дебіторської заборгованості у грошові активи. Серед 

основних форм рефінансування дебіторської заборгованості мають місце 

факторинг, форфейтинг та облік векселів. 

Процес реструктуризації відрізняється від політики управління  

дебіторською заборгованістю непостійністю, необов'язковістю, але чіткою 

цілеспрямованістю. Потреба у зміні структури та обсягу дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги виникає внаслідок виявлення 

негативних змін у поточній платоспроможності підприємства-постачальника. 

Реструктуризація дебіторської заборгованості може відбуватися в процесі 

ряду дій та етапів. Якщо розглядати заходи щодо підвищення її ліквідності, тоді 

доцільно застосовувати рефінансування дебіторської заборгованості. 

Рефінансування дебіторської заборгованості являє собою систему фінансових 

операцій, які забезпечують прискорену трансформацію дебіторської 

заборгованості у грошові активи. Серед основних форм рефінансування 

дебіторської заборгованості мають місце факторинг, форфейтинг та облік 

векселів. 

Надмірна величина дебіторської заборгованості в активах підприємства є 



однією з найбільш гострих проблем сучасності, адже в кризових умовах 

економіки України дотримуватись фінансової дисципліни досить важко, а іноді 

й зовсім неможливо. Це часто призводить до втрати підприємствами 

кредиторами платоспроможності та ліквідності через гостру нестачу ліквідних 

коштів, які «завантажені» у складі дебіторської заборгованості. 

Таким чином, в умовах ринкової економічної діяльності менеджменту 

підприємства доцільно впроваджувати такі економічні заходи, як 

реструктуризація або рефінансування дебіторської заборгованості, що дозволить 

прискорити процес її погашення. 

Рефінансування дебіторської заборгованості – це переведення її в інші, 

ліквідні форми оборотних активів: гроші, короткострокові фінансові вкладення 

тощо. Рефінансування базується на принципах:  

 - загальні витрати на рефінансування не повинні перевищувати очікуваний 

прибуток від використання вивільнених коштів у господарському обороті; 

- витрати на рефінансування не повинні перевищувати вартості 

короткострокових кредитів для підтримки платоспроможності підприємства до 

інкасації дебіторської заборгованості; 

- витрати на рефінансування не повинні перевищувати інфляційні втрати у 

випадку затримки платежів. 

Основними методами рефінансування дебіторської заборгованості є: 

1) облік векселів, які видані покупцям продукції; 

2) форфейтинг; 

3) факторинг. 

Факторинг доцільно застосовувати, коли підприємство продавець хоче 

передає право отримання грошей за платіжними документами за відвантажену 

продукцію банку. За здійснення такої операції банк стягує комісійну плату, яка 

встановлюється у відсотках до суми платежу. Ставки такої плати різні з 

врахуванням рівня платоспроможності покупця і передбачених термінів. 

Крім того, банк у термін до 3-х днів здійснює кредитування підприємства 

покупця у формі попередньої сплати боргових зобов’язань щодо платіжних 



документів. За час існування факторингу в Україні були виділені переваги та 

можливості, які він надає поряд з іншими інструментами рефінансування:  

- гарантована відсутність іммобілізації оборотних коштів у дебіторську 

заборгованість; 

- відсутність застави; 

- прискорення оборотності коштів; 

- розширення клієнтської бази та встановлення стабільних відносин з 

покупцями, які матимуть можливість закупляти товар з відстроченням оплати; 

- можливість здійснювати гуртові закупівлі за вигіднішими цінами та 

підтримувати розширений асортимент продукції;  

- поліпшення ділового іміджу та платоспроможності через можливість 

проведення своєчасних розрахунків зі своїми кредиторами; 

- зміцнення ринкової позиції. 

Форфейтинг являє собою фінансову оперативність по експортному 

товарному кредиту шляхом передачі (індосамента) переказного векселя на 

користь банку зі сплатою комісійної винагороди. Тобто, за своєю суттю, 

форфейтинг полягає у трансформації комерційного кредиту в банківський 

кредит. Банк бере на себе зобов’язання щодо фінансування експортної операції 

шляхом сплати за обліковим векселем, який гарантується наданням авалю банка 

держави імпортера. В результаті форфейтування заборгованість покупця за 

товарним кредитом трансформується в заборгованість фінансову (на користь 

банку). За своїм економічним змістом форфейтинг об’єднує елементи 

факторинга і обліку векселів. 

Форфейтинг доцільно застосовувати по експортному товарному кредиту 

шляхом передачі переказного векселя на користь банку зі сплатою комісійної 

винагороди. За  такою операцією заборгованість покупця за товарним кредитом 

трансформується в заборгованість фінансову (на користь банку). За своїм 

змістом форфейтинг об’єднує елементи факторингу та обліку векселів. 

Щодо обліку векселів, він являє собою фінансову операцію з продажу їх 

банку або іншому фінансовому інституту чи суб’єкту господарювання за 



визначеною ціною, яка встановлюється залежно від їх номіналу, строку 

погашень та облікової вексельної ставки. Облікова вексельна ставка включає: 

середню депозитну ставку, ставку комісійної винагороди, а також рівня премії за 

ризик у разі сумнівної платоспроможності векселедавця. Зазначена операція 

може бути здійснена тільки щодо переказного векселя. 

Переваги такої форми рефінансування для постачальника полягають у: 

гарантії, що кредити, можуть бути рефінансовані у банку за вигідною ставкою; 

підвищенні рівня ліквідності активів.  

Ефективність операції з обліку векселів підприємство-постачальник може 

оцінити шляхом порівняння додаткових доходів, які сподівається отримати від 

використання коштів протягом періоду, що залишається до кінця погашення 

векселя, з розміром дисконтної ціни. 

Як відомо, стан дебіторської заборгованості безпосередньо впливає на 

фінансову стійкість підприємств. Збільшення дебіторської заборгованості 

означає вилучення засобів з обороту, що призводить до зниження 

платоспроможності підприємства, зниження його конкурентної переваги на 

ринку і загалом справляє негативний вплив на фінансову стійкість підприємства. 

Тому актуальним стає питання ефективного управління дебіторською 

заборгованістю. 

Для оптимізації розміру та структури дебіторської заборгованості 

підприємствам доцільно рефінансувати її частину. Основними методами 

рефінансування є: облік векселів, форфейтинг та факторинг. Незважаючи на 

деякі недоліки, ці методи мають ряд переваг і виступають ефективними 

інструментами управління дебіторською заборгованістю. 

Застосування методів рефінансування дебіторської заборгованості дає 

можливість переведення її в інші, ліквідні форми оборотних активів: гроші, 

короткострокові фінансові вкладення тощо. Це сприяє підвищенню фінансової 

стійкості підприємства. 

Отже, управління дебіторською заборгованістю підприємства повинно 

містити ряд елементів: формування принципів здійснення розрахунків 



підприємства з контрагентами; стандартів оцінки покупців і диференціації умов 

надання кредиту; системи штрафних санкцій за прострочення виконання 

зобов'язань; процедури інкасації дебіторської заборгованості. 

У  сучасних умовах необхідно контролювати стан розрахунків та стежити за 

співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, оскільки значне 

перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості 

та зумовлює необхідність залучення додаткових джерел фінансування або 

проведення рефінансування дебіторської заборгованості. 

Адекватність управління дебіторською заборгованістю надає підприємству 

орієнтири щодо підвищення рівня ліквідності та платоспроможності, а також 

слугує інструментом скорочення ризиків фінансово-господарської діяльності 

суб’єкта господарювання, що у сучасних нестабільних політичних та 

економічних умовах є підґрунтям для забезпечення ефективної та фінансово 

стабільної діяльності та довгострокових перспектив розвитку. 
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