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Свінарьова Г.Б., Побережець О.В., Чебан Н.В. Си-
стема контролю дебіторської заборгованості на торг-
івельному підприємстві. 

У статті проаналізовано систему контролю дебітор-
ської заборгованості на торгівельному підприємстві, 
розглянуто ряд проблемних питань, пов’язаних з необ-
хідністю проведення контролю розрахункових операцій 
з дебіторами, а також надано певні напрями їх вирішен-
ня.  

Ключові слова: дебіторська заборгованість, розра-
хунки, внутрішній контроль  

 
Свинарева А.Б., Побережец О.В., Чебан Н.В. Систе-

ма контроля дебиторской задолженности на торговом 
предприятии.  

В статье проанализирована система контроля деби-
торской задолженности на торговом предприятии, рас-
смотрен ряд проблемных вопросов, связанных с необхо-
димостью проведения контроля расчетных операций с 
дебиторами, а также предоставлены определенные на-
правления их решения. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, рас-
четы, внутренний контроль 

 
Svinareva A.B., Poberezhets O.V., Cheban N.V. The 

control system of accounts receivable by the retailer. 
The article analyzes the control system on the trade 

receivables company, considered a number of issues of 
concern to the need for control of payment transactions with 
debtors and given some direction to solve them.  

Keywords: accounts receivable, payments, internal 
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 умовах розвитку ринкової економіки, од-
ним з найбільш актуальних і складних 
питань є облік дебіторської заборгова-
ності. Уникнути її появи, незалежно від 

причин виникнення, майже неможливо, тому 
необхідним є правильне відображення дебітор-
ської заборгованості та вміння аналізувати впливу 
факторів, щодо зростання заборгованості, що доз-
волить ефективніше використовувати фінансові 
ресурси підприємства.  

Мета статті полягає у дослідженні системи 
контролю дебіторської заборгованості на торгі-
вельному підприємстві. 

На сьогоднішній день економічна ситуація в 
країні характеризується значною часткою непла-
тежів. Це пов’язано із економічною кризою у світі, 
а також поганою організацією обліку та контролю 
за виконанням договірних зобов’язань. 

Таким чином головним завданням для досяг-
нення ефективності системи контролю дебіторсь-
кої заборгованості  на торгівельному підприємстві 
є періодичний моніторинг розмірів дебіторської 
заборгованості, строків їх погашення. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Питання щодо системи контролю розрахун-
кових операцій з дебіторами на  торгівельних під-
приємствах розглядали такі науковці, як Бути-
нець Ф.Ф., Москалюк Г.О., Чабанова Н.В. 

Так, наприклад, Чабанова Н.В. досліджує осно-
вні напрямки контролю дебіторської заборгова-
ності в Україні; Бутинець Ф.Ф. запропонував відо-
бражувати в наказі про облікову політику такі 
основні елементи організації обліку дебіторської 
заборгованості, як: критерії групування заборго-
ваності за строками її надання та непогашення; 
метод формування резерву сумнівних боргів; гра-
фіки руху документів, що підтверджують виник-
нення дебіторської заборгованості; облікові регі-
стри, в яких фіксують розміри дебіторської забор-
гованості; процедуру передачі інформації з облі-
кових регістрів до центральної бухгалтерії та її 

В 
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відображення у звітності [1]; Нашкерська Г.В. 
пропонує застосовувати метод класифікації сум-
нівних боргів тим підприємствам, які мають зна-
чну кількість дебіторів, і навпаки, якщо кількість 
дебіторів у підприємства незначна, застосовувати 
метод резерву з врахуванням платоспроможності 
кожного окремого дебітора. 
Виклад основного матеріалу дослідження 

Одним із основних факторів фінансової стабі-
льності торгівельних підприємств є стан дебітор-
ської заборгованості, яка виникає в процесі здій-
снення платіжно-розрахункових взаємозв’язків з 
різними суб’єктами господарювання. Таким чи-
ном для забезпечення користувачів фінансовою 
звітності достовірною інформацією відносно ста-
ну дебіторської заборгованості  важливо проводи-

ти постійний контроль дійсного стану дебіторсь-
кої заборгованості. 

Методичні засади формування в бухгалтерсь-
кому обліку і розкриття у фінансовій звітності 
інформації про дебіторську заборгованість виз-
начені Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Відповід-
но до даного Положення, дебіторська заборго-
ваність виступає як сума заборгованості дебіторів 
підприємству на певну дату [6]. 

Як правило, облік дебіторської заборгованості 
на торговельних підприємствах проводиться з ме-
тою отримання прибутку за рахунок раціонально-
го використання дебіторської заборгованості. Та-
ким чином для досягнення цієї мети, пропонуємо 
такий алгоритм управління дебіторською заборго-
ваністю (рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Алгоритм управління дебіторською заборгованістю 
 

 
Аналізуючи систему контролю дебіторської 

заборгованості, були виявлені ряд факторів, що 
впливають на стан дебіторської заборгованості 
торгівельного підприємства, які надані у табл. 1. 

Оцінивши стан внутрішнього контролю дебі-
торської заборгованості на торгівельних під-
приємствах України, можна прийти до висновку 
про те, що більшість власників підприємств не 
розуміючи сутності, мети і завдань внутрішнього 
контролю, це призводить до виникнення усіх про-
блем. 

Створення системи внутрішнього контролю 
дебіторської заборгованості на торгівельних під-

приємствах є важливою задачею, це дозволить ус-
пішно функціонувати підприємствам і зрештою 
вирішить проблему ліквідності. 

Внутрішній контроль  це процес, який забез-
печує відповідність функціонування конкретного 
об'єкта прийнятим управлінським рішенням і 
спрямований на успішне досягнення поставленої 
мети [3]. Метою впровадження внутрішнього кон-
тролю розрахунків з дебіторами є виявлення та по-
передження тих факторів і умов, які негативно 
впливають на виконання прийнятих рішень і дося-
гнення поставленої мети. 

Основні задачі управління дебіторською заборгованістю на торговельних 
підприємствах України 

Попередня перевірка усіх потенційних дебіторів 

Юридичний супровід угод 

 Визначений граничний ліміт дебіторської заборгованості 

Аналіз ефективності дебіторської  заборгованості 

Належним чином здійснюваний облік та контроль за дебіторською 
заборгованістю 

Стягнення прострочених боргів 

Претензійна робота з несумлінними дебіторами 
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Таблиця 1. Фактори що впливають на стан дебіторської заборгованості  
торгівельного підприємства 

 
Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

 1.Обсяг реалізації послуг з відстрочкою платежу; 
 2. Існуюча система розрахунків та її стан; 
 3.Фінансовий стан підприємства; 
 4. Кредитна політика торгівельних підприємств; 
 5. Інкасаційна політика. 
 6.Активність, зацікавленість та кваліфікованість 

керівників щодо управління підприємством;  
 7. Професіоналізм фінансового менеджера. 

 1. Загальний стан економіки в країні; 
 2.Інфляційні процеси; 
 3.Коливання курсу валют; 
 4. Висока вартість кредитних ресурсів; 
 5.Ефективність грошово-кредитної політики 

Національного банку та комерційних банків;  
 6. Ринкова кон’юнктура, ємність ринку та 

ступінь його насиченості диктують умови щодо 
надання відстрочки платежу, збільшення або 
зменшення строків кредитування, кредитних 
лімітів, знижок за дострокове погашення боргу, 
можливості пролонгації боргу; 

 7. Нормативно-правове поле держави. 
 8. Фінансова стабільність і підтримка бізнесу 

тощо.  
 
 
Стан дебіторської заборгованості в системі 

внутрішнього контролю торгівельного підприємс-
тва необхідно оцінювати за такими параметрами: 
доцільність та обґрунтованість розподілу функ-
ціональних обов’язків між персоналом бух-
галтерії, повнота відображення дебіторської за-
боргованості, обґрунтованість записів на відпо-
відних рахунках, вірність розрахунків, відповід-
ність і вчасність облікової реєстрації [2]. 

Організація внутрішнього контролю забезпе-
чить нас необхідною інформацією про наших по-
тенційних дебіторів а саме: перевірка їх юридич-
ного оформлення, коли почали свою діяльність, 
репутацію на ринку, фінансовий стан, їх плато-
спроможність. Враховуючи вищенаведене внут-
рішній контроль дозволить підвищити  імовірності 
погашення боргу це сприятиме зменшенню вини-
кнення простроченої та безнадійної дебіторської 
заборгованості, що в свою чергу позитивно відо-
бражається на діяльності торгівельного під-
приємства.  

Для забезпечення ефективності системи внут-
рішнього контролю на підприємстві доречно ство-
рити підрозділи, які підпорядковуватимуться ке-
рівництву. На великих підприємствах цим зай-
мається відділ управління та контролю дебі-
торської заборгованості, на малих це може бути 
особа, яка буде керувати усіма розрахунками.  

Ефективність контролю забезпечить постійний 
моніторинг та аналіз величини дебіторської забор-
гованості, інвентаризація заборгованості шляхом 
звірки заборгованості з контрагентами , а також 
перевіркою первинних документів. 

Практика свідчить, що на тих торговельних 
підприємствах де проводиться внутрішній кон-
троль дебіторської заборгованості обсяг простро-
ченої та безнадійної дебіторської заборгованості 
значно зменшується, а зростання свідчить про 
необхідність перегляду кредитної політики торго-
вельного підприємства. 

Для удосконалення контролю дебіторської за-
боргованості та прийняття рішення про її пога-
шення керівництво підприємства повинно воло-
діти достовірною інформацією про всі взаємороз-
рахунки підприємства за зазначений період. Необ-
хідно розробити пакет робочих документів кон-
тролера для організації ефективного процесу кон-
тролю дебіторської заборгованості. Така докумен-
тація повинна відповідати об’єктивним умовам 
функціонування та специфіки діяльності під-
приємства, а також уможливлювати отримання 
усієї необхідної достовірної інформації про стан 
об’єкта та зіставлення її з плановими (норматив-
ними). Це дасть змогу чітко окреслити грошові 
потоки підприємства, а також мінімізувати ризик 
виникнення заборгованості [4]. 

Більш наглядно відображення всіх розрахунків, 
а також виникнення дебіторської заборгованості 
представлено на (рис. 2). 

Документальною основою при здійсненні пла-
тіжно-розрахункових взаємозв’язків між покупцем 
та замовником є договір. При укладанні договору 
з покупцем або замовником, виконавець робіт по-
винен чітко прописати основні моменти, такі як: 
термін виконання робіт та оплата послуг. Скла-
дання даного документа мінімізує ризик виник-
нення дебіторська заборгованості. 

Проте можуть виникнути проблеми з оплатою, 
доставкою та відвантаження товарів,виконанням 
робіт, наданням послуг. У такому випадку, удо-
сконалити методику та організацію обліку грошо-
вих розрахунків можливо шляхом визначення 
недоліків у системі розрахунків та розроблення 
програми щодо покращення стану фінансових ре-
сурсів. 
Висновки  

Отже, результати проведеного дослідження 
свідчать, що контроль як функція управління не-
достатньо розвинена і є актуальною проблемою 
для багатьох торгівельних підприємств. 
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Рис 2. Алгоритм виникнення дебіторської заборгованості при реалізації товарів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Заходи щодо зменшення розміру дебіторської заборгованості 
 

 

Укладання договору 

Дебіторська 
заборгованість 

 Укладення додаткової 
угоди; 

 Зміна терміну виконан-
ня робіт та оплати пос-
луг; 

 Заміна товару 

Доставка та 
відвантажен-
ня товарів, 
виконання 
робіт,надання 
послуг 

Здійснення 
розрахунку 

Заходи щодо зменшення розміру дебіторської заборгованості на 
торгівельних підприємствах України 

Визначати ступінь ризику не уплати рахунків покупцями 

Збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат від несплати одним 
або декількома покупцями  

Вести оперативний контроль за надходженням готівки 

Визначення кола потенційних дебіторів та суворе планування дебіторської 
заборгованості підприємства на майбутні періоди 

Визначення можливості застосування кредитної політики щодо окремих 
покупців продукції та формування її принципів і умов 

Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості підприємства в 
попередніх періодах 

Своєчасно визначати сумнівну заборгованість 

Вести претензійну роботу співпрацюючи з юридичною службою 

Припиняти дію договорів з покупцями, що порушують платіжну 
дисципліну 

Своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської заборгованості 
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Таким чином, з метою вдосконалення системи 
контролю дебіторською заборгованістю запропо-
новані наступні заходи: лімітування дебіторської 
заборгованості за кожним окремим потенційним 
боржником, регулярне проведення інвентаризації 

на підприємстві, а також необхідним є розробка та 
використання різних заходів для забезпечення по-
вернення боргу (застава, страхування, гарантії ба-
нків).  
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