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Досліджено вплив дебіторської та кредиторської заборгованостей на фі
нан совий стан підприємства та його економічну безпеку. Визначено необхідність 
та мету управління заборгованістю підприємства. Виокремлено основні об’єкти 
управління заборгованістю підприємства, зокрема деталізовано наслідки нега-
тивного впливу заборгованості на його діяльність. Визначено суб’єктів управління 
заборгованістю. Виокремлено два рівні управління заборгованістю промислового 
підприємства: координаційний та виконавчий. Запропоновано визначення уп рав
ління заборгованістю підприємства, яке врахувало не тільки мету управління, а 
й вплив його на економічну безпеку. Відповідно до визначеної мети, сформовано 
основні завдання управління заборгованістю в контексті економічної безпеки під
приємства. Систематизовано основні проблеми управління заборгованістю під
приємства та запропоновано способи їх вирішення. Зокрема, визначено етапи уп
равління заборгованістю крізь призму економічної безпеки підприємства. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України зумовив загострення 
дефіциту платіжних засобів  у промислових підприємств України, внаслідок чого 
на їхніх балансах акумулювались обсяги заборгованостей, які перевищують еко-
номічно обґрунтовані рівні. Згідно з даними Державної служби статистики Ук-
раїни, станом на 31 грудня 2015 року питома вага дебіторської заборгованості в 
оборотних активах промислових підприємств становила 63,9 %, а частка поточ-
них зобов’язань та забезпечень у валюті балансу даних підприємств — 54,9 % [1]. 
Таке відволікання коштів з обігу призводить до виникнення фінансових труднощів 
і становить загрозу для економічної безпеки підприємства. Більше того, значна 
кількість підприємств стали неплатоспроможними, що зумовлює високі ризики 
про термінування погашення заборгованостей або перетворення їх на сумнівні чи 
безнадійні борги. Відповідно, дебіторська та кредиторська заборгованості мають 
значний вплив на фінансові результати, господарську діяльність підприємства та 
на рівень його економічної безпеки.

У таких умовах особливої актуальності набуває проблема налагодження ефек-
тивної системи управління заборгованістю підприємства для уникнення небажаних 
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фінансових ризиків та приведення обсягів заборгованості до прийнятних рівнів, 
які негативно впливатимуть на рівень економічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результати досліджень у сфері 
управління заборгованістю підприємства (дебіторської чи кредиторської) ви світ-
лено у працях багатьох українських та зарубіжних науковців. Зокрема, цю наукову 
проблему досліджували І. В. Алєксєєв, І. О. Бланк, Є. Брігхем, М. Гольцберг, 
В. О. Гу ня, Є. В. Кильницька-Дубровська, Н. С. Ільяшенко, О. Є. Кузьмін, Л. О. Лі-
го ненко, О. Г. Мель ник, Т. В. Момот, М. М. Нашкерська, О. А. Подолянчук, 
Н. Ю. По доль чак, Л. В. Таратута, О. М. Угляренко, Л. В. Харакоз, Хорн Ван Дж., 
Н. А. Хрущ та ін. Проблеми підвищення економічної безпеки підприємств та 
змен шення ризиків і загроз їх діяльності досліджено у працях таких вчених, як 
А. В Кірієнко, Т. Б. Кузенко, І. В. Мунтіян, К. С. Половнєв, А. В. Ружицький, 
В. П. Пономарьов, Л. Н. Устинова, О. С. Хринюк та ін.

 Однак проблемні питання щодо забезпечення економічної безпеки досі за-
лишаються не повністю дослідженими. Зокрема, не з’ясовано сутність та особливос-
ті впливу заборгованості на економічну безпеку підприємства. Також недостатньо 
розглянуте питання формування механізму управління заборгованістю щодо 
забезпечення економічної безпеки підприємства. Все це зумовлює необхідність 
проведення комплексного наукового аналізу процесів, що відбуваються у сфері 
управління заборгованістю, та їхнього впливу на стан економічної безпеки 
підприємства.

Мета статті — дослідження впливу заборгованості на економічну без пе ку 
підприємства, визначення об’єктів та суб’єктів управління в сфері взаємо роз ра-
хунків, виокремлення етапів управління заборгованістю в контексті забезпечення 
економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі розвитку 
економіки України стан розрахунків із дебіторами та кредиторами українських 
підприємств є достатньо напруженим, що виявляється у значних сумах забор го-
ваності та тривалих термінах її погашення. Звісно, це негативно впливає на еко-
номічну безпеку підприємства.

Заборгованість великою мірою впливає на фінансово-майновий стан під-
приємства, особливо на формування та використання його фінансових ресурсів, 
грошові потоки, оскільки є передумовою чи наслідком розрахункових відносин 
підприємства зі своїми контрагентами. 

Виникнення дебіторської заборгованості призводить до часткового вилучення 
оборотних засобів підприємства (а в деяких випадках — при сплаті авансу — 
безпосередньо коштів), що може зумовити їхню нестачу для подальшого ведення 
операційної діяльності — придбання матеріальних ресурсів, виплати заробітної 
плати, сплати податків та здійснення інших обов’язкових платежів. У такому разі 
продовження операційної діяльності неможливе без виникнення кредиторської 
заборгованості — перед постачальниками за отримані товарно-матеріальні цінності 
(роботи, послуги), працівниками, бюджетом тощо. З іншого боку, основним дже-
релом погашення операційної кредиторської заборгованості (за умови недостатнього 
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обсягу грошових коштів) є монетарна дебіторська заборгованість, ліквідація якої 
дає змогу вивільнити оборотні кошти для подальшого ведення господарської 
діяльності.

Продукція, яка відвантажена покупцям, надані послуги та виконані роботи 
замовникам, термін оплати яких не настав або здійснена попередня оплата за 
постачання товарів (виконання робіт, надання послуг), — це нормальна дебіторська 
заборгованість (із високим рівнем імовірності погашення).

Дебіторська заборгованість підприємства за рахунок надання покупцям мож-
ливості відтермінування платежу, з одного боку, дає змогу його менеджерам про-
водити ефективну маркетингову політику, розширювати збут продукції, збіль-
шу вати обсяги її реалізації, а з іншого — зумовлює вилучення частини коштів 
з обігу та виникнення ризиків отримання збитків у зв’язку з виникненням без-
надійної заборгованості. Значна питома вага сумнівної та безнадійної де бі торсь-
кої заборгованості свідчить про погіршення її якості, призводить до зниження лік-
відності, фінансової стійкості та підвищує ризик фінансових збитків підприємства, 
знижує рівень його економічної безпеки.

 Кредиторська заборгованість підприємства є джерелом тимчасового без оп-
латного залучення оборотних засобів інших суб’єктів ринкової економіки, проте 
вона також є джерелом деяких фінансових ризиків для підприємства:

 – протермінування погашення кредиторської заборгованості може мати нега-
тивні наслідки у формі фінансових штрафних санкцій, накладених на під-
приємство відповідно до законодавчих документів (у випадку заборгованості 
за податками чи іншими обов’язковими платежами) чи згідно з умовами до-
говірних відносин;

 – збільшення обсягу кредиторської заборгованості призводить до зниження рівня 
фінансової незалежності підприємства та погіршує його економічну безпеку.
Отже, заборгованість має як негативний, так і позитивний вплив на діяльність 

підприємства та його фінансово-майновий стан. Тому основна мета управління 
заборгованістю підприємства — це не її уникнення (до речі, це неможливо), 
а зведення її величини до оптимального рівня, який визначають особливості 
середовища функціонування підприємства, його фінансово-майновий стан та 
стратегія подальшого розвитку, а також досягнення балансу дебіторської та кре-
диторської заборгованостей і максимального рівня їхньої оборотності для за без-
печення прибуткової діяльності підприємства.

З урахуванням поставленої мети та на основі опрацьованих матеріалів 
наукових джерел [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] можна виокремити такі основні завдання 
управління заборгованістю підприємства (рис. 1.):

1) сприяння зростанню обсягів реалізації. Безперечно, надання покупцям 
можливості відтермінування платежу чи комерційного кредиту позитивно впливає 
на зростання обсягів продажу підприємства, оскільки дає змогу залучити не 
лише тих покупців, що можуть розрахуватись за придбану продукцію, а й тих, 
які в конкретний момент часу не мають достатнього обсягу обігових коштів для 
придбання продукції підприємства, проте виявляють попит на неї;
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Рис. 1. Основні завдання управління заборгованістю в системі формування 
економічної безпеки підприємства

2) підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Зважаючи на 
обмеженість фінансових ресурсів, яка властива як кожному окремому суб’єктові 
господарювання, так і економіці загалом, надання покупцям можливості від-
тер мінування платежу є істотною конкурентною перевагою для підприємства-
продавця;

3) задоволення потреб матеріально-технічного забезпечення діяльності під-
приємства в умовах дефіциту оборотних коштів. Якщо немає потрібного об сягу 
грошових коштів для придбання ресурсів, необхідних для виробничо-гос по дарсь-
кої діяльності, менеджменту доводиться здійснювати матеріально-технічне забез-
печення на умовах післяоплати, наслідком чого є виникнення кредиторської забор-
гованості;

4) забезпечення своєчасного погашення заборгованості. Завдяки своєчасно-
му погашенню заборгованості можна уникнути ризиків щодо її перетворення на 
сумнівну та безнадійну;
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5) мінімізація фінансових ризиків підприємства. Ефективне управління за-
бор гованістю дасть змогу уникнути таких негативних явищ, як виникнення без-
надійної дебіторської заборгованості, зростання рівня фінансової залежності під-
приємства, поява дефіциту грошових коштів у зв’язку з вилученням з обороту 
значної частки оборотних засобів у формі дебіторської заборгованості, штрафні 
санкції за протермінування платежів тощо;

6) мінімізація втрат прибутку через вилучення з обороту коштів, акумульованих 
в дебіторській заборгованості. Це пов’язано як із тим, що кошти в дебіторській 
заборгованості не беруть участі в господарському обороті і не приносять прибутку, 
так і з можливістю отримання прибутку від їх альтернативного інвестування;

7) мінімізація втрат від інфляційних процесів. В умовах інфляції вартість 
монетарної заборгованості зменшується, тоді як немонетарна дає змогу вберегти 
активи підприємства від знецінення. В таких умовах менеджменту підприємства 
доцільно вживати заходів із мінімізації монетарної дебіторської та немонетарної 
кредиторської заборгованості;

8) забезпечення балансу дебіторської та кредиторської заборгованостей, 
нормальних рівнів їхньої оборотності тощо. Перевищення дебіторської забор го-
ваності зумовлює зниження фінансової стійкості підприємства та потребує за-
лучення додаткових джерел фінансування. У разі перевищення кредиторської за-
боргованості створюється загроза неплатоспроможності підприємства [10].

До основних об’єктів управління заборгованістю підприємства належать:
 – безпосередньо дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникли та 

утримуються на балансі підприємства;
 – фактори впливу на заборгованість. Ефективний менеджмент насамперед має 

бути спрямований на усунення чи послаблення впливу факторів, які зу мов-
люють негативну дію заборгованості, а не на усунення наслідків такого впливу;

 – наслідки негативного впливу заборгованості на діяльність підприємства. До 
таких наслідків належать: 
1) втрати через неможливість стягнення дебіторської заборгованості з 

неплатоспроможних дебіторів;
2) необхідність формування значних резервів сумнівних боргів;
3) виникнення дефіциту грошових коштів та необхідність пошуку додаткових 

джерел залучення фінансових ресурсів у зв’язку з акумуляцією великого обсягу 
оборотних засобів у дебіторській заборгованості;

4) втрати від інфляційного знецінення коштів у заборгованості;
5) штрафні санкції у зв’язку з несвоєчасним погашенням кредиторської за-

бор гованості;
6) погіршення ділової репутації підприємства через несвоєчасне погашення 

кредиторської заборгованості;
7) сповільнення ділової активності підприємства;
8) істотне погіршення платоспроможності та фінансової стійкості, що мо-

же зумовити настання кризового стану і навіть банкрутства підприємства тощо 
[11].
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До основних суб’єктів управління заборгованістю підприємства належать: 
топ-менеджмент підприємства, працівники бухгалтерії, фінансово-економічного 
під розділу та підрозділів збуту і постачання.

Визначення суб’єкта управління заборгованістю залежить, насамперед, від 
виду заборгованості, особливостей функціонування підприємства (побудови його 
організаційної структури) та функцій управління.

Вплив суб’єктів на об’єкти управління має здійснюватися за допомогою від-
повідних способів і засобів, які в сукупності становлять конкретні методи ме-
неджменту (планування, організування, мотивування, контролювання, регу лю ван-
ня) в системі управління заборгованістю підприємства.

Загалом управління заборгованістю підприємства має здійснюватись на 
двох рівнях — координаційному та виконавчому. На координаційному рівні уп-
рав ління заборгованістю здійснюють топ-менеджери підприємства — керівник, 
його заступники з економіки та фінансів, головний бухгалтер та ін. — шляхом 
визначення стратегії управління заборгованістю та її узгодження з іншими 
функ ціональними стратегіями підприємства. Також на цьому рівні оцінюють та 
контролюють ефективність функціонування системи управління заборгованістю.

На виконавчому рівні безпосереднє поточне управління заборгованістю здійс-
нюють керівники нижчих рівнів та фахівці відповідних підрозділів підприємства, 
яким делеговано необхідні лінійні та функціональні повноваження.

Проаналізувавши основні проблеми управління дебіторською заборгованістю, 
з якими стикаються підприємства та організації, можемо їх систематизувати таким 
чином: 

 – відсутність чіткої інформації щодо термінів погашення зобов’язань під при-
ємст вами-дебіторами; 

 – не розроблений регламент та методика роботи з простроченою дебіторською 
заборгованістю; 

 – нестача даних, а іноді їх повний брак, про зростання витрат, пов’язаних зі 
збільшенням розміру дебіторської заборгованості; 

 – не здійснюється оцінка фінансового стану дебіторів і ефективність надання 
відстрочок платежів [12].
Для вирішення зазначених проблем з метою покращення фінансового стану 

суб’єктів господарювання можна визначити такі етапи управління заборгованістю:
 – визначення суб’єктів управління заборгованістю та розподіл повноважень між 

ними;
 – налагодження ефективної системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління заборгованістю підприємства;
 –  формування принципів кредитної, авансової, закупівельної політик, політики 

надання знижок та їх реалізація;
 – планування утворення заборгованості, розроблення відповідних бюджетів;
 – формування механізмів мотивування в управлінні заборгованістю, зокрема 

ви бір і запровадження адекватних форм, систем оплати праці суб’єктів уп-
равління;
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 – оцінювання доцільності використання  інструментів рефінансування заборго-
ваності (факторинг, форфейтинг, облік векселів);

 – здійснення контролю за своєчасним погашенням заборгованості та спів від-
ношенням дебіторської і кредиторської заборгованості (значне перевищення 
першої загрожує економічній безпеці підприємства і потребує залучення до-
даткових джерел фінансування). 
Проведене дослідження показало, що управління заборгованістю під приємст-

ва — це процес здійснення планомірних, цілеспрямованих заходів суб’єктами (топ-
менеджмент підприємства, працівники бухгалтерії та ін.) на об’єкти управління (де-
біторську та кредиторську заборгованості), які реалізуються внаслідок застосування 
відповідних методів менеджменту для оптимізації обсягів заборгованості та за-
безпечення своєчасної інкасації боргу, що сприятиме покращенню фінансового 
стану підприємства та підвищенню рівня його економічної безпеки. 

Отже, результатом здійснення управління заборгованістю має стати: забез-
пе чення безперебійної роботи підприємства; зниження обсягів вільних поточних 
активів, і, як наслідок, зниження витрат на їх фінансування; пришвидшення обо-
роту оборотних активів; максимізація прибутку підприємства при збереженні лік-
відності; підвищення рівня економічної безпеки підприємства. 

Висновки. Враховуючи сучасний стан економіки України, одним із прі ори-
тетних завдань у діяльності  підприємства з позиції забезпечення належного рівня 
економічної безпеки та досягнення позитивних результатів щодо фінансового 
стану є здійснення ефективного управління заборгованістю. Для цього ми дос-
лі дили як негативний, так і позитивний вплив, дебіторської та кредиторської за-
боргованостей на потенціал економічної безпеки підприємства, виділили об’єкти, 
суб’єкти і сформулювали основні завдання та етапи управління заборгованістю 
підприємства. Також у статті визначено поняття «управління заборгованістю» в 
контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Зазначене дасть змогу 
протидіяти негативним факторам та операційним ризикам, адекватно реагувати на 
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.
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This article studies the impact of account receivables and payables on the financial 
position of the company and its economic security. The necessity and the purpose of 
the debt management of the company have been defined. The main objects of debt 
management of the company have been shown, including detailed consequences of the 
negative impact of debt on its activities. The studies have identified debt management 
subjects. Two levels of debt management for industrial enterprises: coordinating and 
executive have been singled out. The definition of debt management of the company 
has been suggested, which took into account not only the goal of management, but 
also its impact on economic security. According to the purpose, the main tasks of debt 
management in the context of economic security have been formed. Basic problems of 
debt management of companies have been systematized and the solutions have been 
suggested. In particular, the stages of debt management in the light of economic security 
have been shown.
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