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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА 

КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ 

КРИЗИ 

 

Одним з найбільш складних і суперечливих питань в умовах кризи є 

необхідність управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, що 

пов'язано з існуванням проблеми неплатежів. Ринкові відносини вимагають 

удосконалення системи взаєморозрахунків суб'єктів господарювання. 

Суб'єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних 

проблем, замість виконання фінансових зобов'язань по платежах перед 

партнерами. У країнах з розвиненою економікою підприємства не залежать 

від своєчасного перерахунку грошових коштів покупцями. Вони мають змогу 

безпосередньо перетворювати грошові вимоги на гроші під заставу боргових 

вимог. А в українській практиці даний механізм управління дебіторською 

заборгованістю не налагоджено і доки це не буде зроблено проблема 

неплатежів не буде вирішена. 

Як збільшення, так і зменшення дебіторської і кредиторської 

заборгованості можуть призвести до негативних наслідків для фінансового 

стану підприємства. Так, зменшення дебіторської заборгованості проти 

кредиторської може статися через погіршання стосунків з клієнтами, тобто 

через зменшення кількості покупців продукції. Збільшення дебіторської 

заборгованості проти кредиторської може бути наслідком 

неплатоспроможності покупців. Дебіторська заборгованість  істотно  

погіршує  фінансовий стан  підприємства,   вона  є  іммобілізацією   

грошових засобів,  відверненням їх з господарського обороту,  що приводить 



до зниження темпів виробництва і  результативних  показників  діяльності 

підприємства,  оскільки   прострочена  дебіторська  заборгованость,  по якій 

закінчився термін позовної давності,   підлягає  віднесенню на збитки 

підприємства.   

Для поліпшення фінансового стану організації необхідно: 

- стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської 

заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює 

загрозу фінансовій стійкості організації і робить необхідним залучення 

додаткових джерел фінансування; 

- контролювати стан розрахунків по прострочених заборгованостях; 

- по можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з 

метою зменшення ризику несплати монопольним замовникам.   

Раціональна організація і контроль за станом дебіторської 

заборгованості в сучасних умовах ринкової економіки грає найважливішу 

роль в ефективності господарської діяльності організації. Від стану цих 

розрахунків багато в чому залежить платоспроможність організації, її 

фінансове положення і інвестиційна привабливість. В умовах зниження рівня 

розрахункової дисципліни система "неплатежів" веде до зростання 

дебіторської заборгованості, у тому числі простроченої. Таке положення 

обумовлює необхідність контролю суми дебіторської заборгованості і її 

руху(виникнення і погашення). 

Необхідно постійно контролювати та відстежувати ситуацію з 

кредиторською заборгованістю, вчасно і правильно приймати управлінські 

рішення, уникати складних і суперечливих ситуацій з кредиторами. 

Саме ефективна організація розрахунків повинна активно сприяти: 

зміцненню договірної дисципліни; підвищенню відповідальності підприємств 

за своєчасне і в повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; 

прискоренню обороту коштів; ефективному використанню тимчасово 

вільних коштів.  

 


