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вами, валютними фондами вимагає відкритості та 

прозорості інформації з економічних питань, зокре-

ма з питань бухгалтерського обліку, його відповіднос-

ті міжнародним стандартам. З цією метою Постано-

вою Кабінету Міністрів Украї ни за № 34 від 16 січня 

2007 р. було затверджено Стратегію модернізації сис-

теми бухгалтерського обліку в державному секторі на 

2007–2015 роки. Цей норматив передбачає перехід 

на метод нарахувань, який, крім значних переваг, має 

суттєвий недолік, що обумовлює його жорстке регла-

ментування. Однак в умовах нестабільності ринкової 

економіки і чинного законодавства запроваджен-

ня цього методу, на нашу думку, не є на часі. Тому, 

впроваджуючи той чи інший метод фінансування 

бюджетних установ, не можна не уникнути ризику з 

небажаними його наслідками.
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Анотація. У статті розглянуто проблеми управління дебіторською заборгованістю, з якими зустрі-

чаються на практиці більшість підприємств. Проаналізовано шляхи запобігання виникненню дебіторської 
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Summary. The article deals with the problem of managing accounts receivable, which are in practice for a lot 

businesses. The ways to prevent receivables and effective mechanisms proposed maximum penalty of existing debt.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 

економічного розвитку вітчизняні підприємства 

неспроможні ефективно управляти дебіторською 

заборгованістю, яка займає вагому частку в обо-

ротних активах, що спричиняє кризу взаємонепла-

тежів. Більшість підприємств практично не мають 

можливості нормально функціонувати у зв’язку з 

наявністю дебіторської заборгованості, адже це 

відволікає кошти з обігу. У таких умовах особли-

во зростає роль ефективного управління дебітор-

ською заборгованістю, своєчасного її повернення 

та попередження виникнення безнадійних боргів.

Діяльність кожного підприємства полягає у 

значному обсязі оборотних коштів у складі їх ак-

тивів, тому для підприємств проблема ефектив-

ного управління дебіторською заборгованістю, 

спрямованого на оптимізацію загального її роз-

міру та забезпечення своєчасної її інкасації, має 

дуже важливий характер. Повернення дебітор-

ської заборгованості в щонайменші терміни та 

недопущення в подальшому її збільшення вище 

припустимої межі — реальна можливість подо-

лати або пом’якшити дефіцит оборотних коштів.

Саме тому одним із етапів вирішення нагаль-

ної проблеми є розробка дієвого алгоритму дій з 

приводу стягнення дебіторської заборгованості.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Сучасні 

теоретичні та методичні аспекти проблеми форму-

вання дебіторської заборгованості певною мірою 

висвітлювалися в працях таких вітчизняних нау-

ковців та вчених, як Т. А. Бутинець, Л. В. Чижев-

ська, І. О. Бланк, М. Д. Білик, А. М. Карбовник, 
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Г. Г. Кірейцева, О. Г. Лищенко та ін. Ці дослідження 

є вагомим внеском як в теорію, так і в практичні 

питання управління дебіторською заборгованістю 

підприємства. Проте в сучасній літературі питанню 

управління дебіторською заборгованістю приділя-

ється незнач на увага, тому дослідження процесу 

ефективної інкасації дебіторської заборгованості 

та ефективне управління нею є досить актуальним 

і потребує значних теоретичних розробок.

Мета статті — поглиблення теоретичних знань 

та методологічних засад, розробка механізму удо-

сконалення управління дебіторською заборгова-

ністю та процедури стягнення заборгованості з 

контрагентів-боржників вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан 

економіки України призводить до постійного 

зростання дебіторської заборгованості і непри-

пустимо високого її рівня.

Фінансовий стан сучасних підприємств ха-

рактеризується зростанням дебіторської заборго-

ваності в структурі їх активів, що призводить до 

вповільнення платіжного обігу. При цьому дебі-

торська заборгованість інколи виступає засобом 

стимулювання попиту.

Дебіторською вважається заборгованість під-

приємству різних інших підприємств та осіб, що 

виникла на певну дату, а дебітори — це юридичні та 

фізичні особи, які внаслідок минулих подій забор-

гували підприємству певні суми грошових коштів, 

їхніх еквівалентів або інших активів [1, с. 221].

Існування певного обсягу дебіторської за-

боргованості на підприємствах в ринковій 

економіці вважається об’єктивним явищем в 

господарському процесі, якщо контрагенти під-

приємства-кредитора виконують свої фінансові 

зобов’язання згідно з умовами, визначеними до-

говірними відносинами.

Але якщо з боку дебіторів починається уни-

кання виконання своїх фінансових зобов’язань в 

повному обсязі та у встановлені терміни, це при-

зводить до порушення розрахунково-платіжної 

дисципліни, сприяє уповільненню кругообігу 

грошових коштів, погіршенню фінансового ста-

ну підприємства-кредитора та неспроможності 

останнього відповідати за своїми фінансовими 

зобов’язаннями.

Для визначення напрямків вирішення про-

блеми зростання дебіторської заборгованості під-

приємств України необхідно виокремити фактори, 

які призвели до незадовільного стану у цій сфері.

Фактори, що впливають на дебіторську за-

боргованість підприємства, поділяються на три 

великі групи за такими критеріями:

— зовнішні, або загальноекономічні фактори 

(стан економіки в країні, загальний стан розра-

хунків, рівень інфляції);

— галузеві фактори (місткість ринку галузі, 

ступінь його насиченості);

— внутрішні, або фактори, що керовані адміні-

страцією підприємства (можливі терміни надання 

кредиту, кредитна політика підприємства) [2, с. 39].

Ріст дебіторської заборгованості погіршує фінан-

совий стан підприємств, а іноді призводить навіть до 

банкрутства. Зростання дебіторської заборгованості 

можливе внаслідок нераціональної кредитної політи-

ки, збільшення обсягу продажу, неплатоспроможності 

покупців тощо. При цьому більшість підприємств сти-

кається із досить типовими проблемами:

1) немає достовірної інформації про терміни 

погашення зобов’язань компаніями-дебіторами;

2) не регламентована робота із простроченою 

дебіторською заборгованістю;

3) відсутні дані про зростання витрат, 

пов’язаних зі збільшенням розміру дебіторської 

заборгованості і часу її оборотності;

4) не проводиться оцінка кредитоспромож-

ності покупців та ефективності комерційного 

кредитування;

5) функції збору грошових коштів, аналізу 

дебіторської заборгованості й ухвалення рішен-

ня про надання кредиту розподілені між різними 

підрозділами.

Особливу увагу в процесі ефективного управ-

ління дебіторською заборгованістю слід приділяти 

попереджувальним діям, що спрямовані на недопу-

щення виникнення невиправданої заборгованості, 

яка загрожувала б фінансовому стану суб’єкта гос-

подарювання, і має здійснюватися цим суб’єктом 

власними силами. Зокрема, до таких дій належать:

1) ефективно розроблена кредитна політика 

підприємства;

2) попередній аналіз платоспроможності по-

тенційних контрагентів;

3) своєчасний контроль за виникненням де-

біторської заборгованості.

Зарубіжні економісти-аналітики пропонують 

низку ефективних методів управління заборгова-

ністю дебіторів, що допоможуть інкасувати гро-

шові суми з боржників та надають практичний 

механізм дій при виникненні такого виду забор-

гованості:

— визначати термін прострочених залишків 

на рахунках дебіторів і порівнювати цей термін із 

нормами в галузі, показниками конкурентів та да-

ними минулих років;

— періодично переглядати граничну суму ре-

алізації продукції, виходячи із фінансового стану 

клієнтів;

— якщо виникають проблеми з одержанням 

грошей, вимагати заставу на суму, не меншу ніж 

сума на рахунку дебітора;

— використовувати установи, які стягують 

борги;

— продати рахунки дебіторів факторинговій 

компанії, якщо при цьому можна отримати еко-

номію [3, с. 54].
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Проблема стягнення дебіторської заборгова-

ності вже стала звичною у соціальній та юридичній 

сфері, і, судячи з нестабільного економічного ста-

ну в економіці, питання стягнення боргів з плином 

часу буде тільки збільшуватися і ставати все більш 

актуальним [4, с. 69]. Тому в умовах, що склалися, 

зростає необхідність теоретичної розробки ефек-

тивних процедур стягнення дебіторської заборго-

ваності та майбутнє застосування їх на практиці.

Сучасна практика пропонує два основні спо-

соби управління дебіторською заборгованістю на 

підприємстві: самостійне управління заборгова-

ністю, тобто процедура стягнення заборгованості 

починається підприємством-кредитором само-

стійно, власними силами і методами, і передання 

управління заборгованістю на аутсорсинг. При 

самостійному управлінні заборгованістю вико-

ристовуються виключно ресурси підприємства 

(трудові, фінансові, технічні). Для цього в органі-

зації можуть створюватися спеціалізовані служби: 

кредитні контролери, служби безпеки тощо.

Аутсорсинг (зовнішнє управління) дозволяє 

доручити роботу із заборгованістю спеціалізованій 

організації. Переваги аутсорсингу полягають у тому, 

що він дає можливість підприємству ефективно ви-

рішувати ті завдання, якими самостійно займатися 

або дорого, або неможливо через нестачу ресурсів.

Саме із цією метою на ринку з’являються 

спеціалізовані компанії, які пропонують послуги 

зі стягнення дебіторської заборгованості різно-

манітними методами впливу: юридичними, еко-

номічними, психологічними [5, с. 101]. Головним 

завдання таких компаній є мінімізація строку по-

вернення найбільшої частки боргів. Винагородою 

за такі послуги є або фіксована плата, або відсоток 

від загальної суми дебіторської заборгованості.

Крім того, останнім часом набувають по-

ширення непрямі методи вирішення проблем із 

дебіторською заборгованістю. Серед таких ме-

тодів — PR-супровід діяльності зі збору боргів, 

PR-супровід юридичної діяльності із захисту прав 

обдурених кредиторів. Або освітлення в ЗМІ об-

ставин розгляду в суді справи про стягнення бор-

гу. Подібні публічні заходи, на яких оповістять 

конкретні факти несумлінної поведінки в бізнесі, 

зі вказівкою імен підприємців, назв фірм, привер-

тають велику увагу ЗМІ і громадськості.

Усе це, безумовно, має фатальне значення 

для ділової репутації несумлінного бізнесмена. 

Часто, боячись розголосу негативної інформації, 

боржник погоджується на погашення боргу, сто-

рони погоджують терміни і порядок платежу.

Процедура інкасації дебіторської заборгованості 

із контрагентів-боржників містить у собі низку захо-

дів, які мають передувати процедурі стягнення боргів 

у судовому порядку. До таких дій, зокрема, відносять:

— телефонний дзвінок у бухгалтерію покупця 

з метою нагадати про суму заборгованості та пері-

од її прострочення, а також поцікавитися причи-

ною затримки платежу та взнати можливий строк 

оплати рахунка;

— направлення боржнику акта звіряння ра-

зом із листом, який містить прохання погасити 

наявну заборгованість;

— направлення боржнику вимоги про сплату 

боргу протягом певного строку;

— направлення боржнику листа, підписаного 

юристом підприємства, про наміри звернутися до 

суду з метою стягнення боргу;

— звернення до суду (при значних сумах за-

боргованості).

Загальноприйнятими і більш загальними є 

такі етапи стягнення дебіторської заборгованості:

1) досудове врегулювання і повернення за-

боргованості;

2) направлення справи до суду [6, с. 94].

Методи досудового врегулювання, якими 

найчастіше користуються сучасні підприємства-

кредитори, можна класифікувати таким чином:

— психологічні. До них відносять постійне 

нагадування по телефону, факсу, пошті, боржник 

повинен знати, що затримка платежу непокоїть 

кредитора. Більш складним, а значить, і дієвим 

є поширення інформації про затримку оплати 

серед суміжних постачальників та інших заці-

кавлених осіб. Психологічний вплив виявляється 

ефективним, якщо використовується для роботи з 

добросовісними дебіторами;

— економічні. До економічних методів варто 

віднести фінансові санкції та заставні відносини. 

Застава слугує найбільш ефективним важелем 

впливу на боржника, оскільки може бути реалізо-

вана за заниженою ціною;

— юридичні. Застосування методів юридич-

ного впливу передбачає звернення до правоохо-

ронних органів і проведення досудової перевірки 

боржника, яка може стимулювати останнього як-

найскоріше погасити заборгованість [6].

У непростих умовах світової економічної кризи 

кількість проблемних контрагентів, які несвоєчасно 

погашають заборгованість, постійно росте. У той же 

час своєчасне обслуговування позичальником його 

боргу дуже важливе для успішного розвитку і ста-

більної діяльності підприємства-кредитора.

Висновки. Зі зростанням розміру дебіторської 

заборгованості виникає потреба управління дебі-

торською заборгованістю. У сучасних умовах гос-

подарювання розробка ефективного управління 

дебіторською заборгованістю є однією із ключо-

вих проблем у вирішенні завдань підприємства з 

позиції забезпечення належного рівня фінансової 

безпеки та досягнення позитивних результатів у 

фінансовому оздоровленні.

Уміле керування й управління дебіторською 

заборгованістю дасть змогу раціонально викорис-

товувати наявні фінансові ресурси та зміцнити 
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економічну безпеку підприємства. Наданий меха-

нізм інкасації дебіторської заборгованості сприя-

тиме ефективному поверненню заборгованостей 

та вивільненню грошових сум.
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УДК 657.24:622.012.2 І. М. Юркова

ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація. У статті визначено необхідність оцінки виробничих запасів у сучасних умовах. Оцінено до-

цільність застосування на підприємствах вугільної промисловості різних методів оцінки виробничих запасів.

Ключові слова: виробничі запаси, оцінка виробничих запасів, методи оцінки.

Summary. In the article the need for the measurement of inventories in modern conditions is determined. The 

expedience of different methods in the measurement of inventories in the coal industry is evaluated.

Key words: inventories, the measurement of inventories, techniques for the measurement of inventories.

Постановка проблеми. Виробничі запаси на під-

приємствах створюються і підтримуються з метою 

реалізації їхньої головної функції — забезпечення 

безперервного і стійкого кругообігу матеріальних 

потоків у виробничому процесі. Запаси не лише 

забезпечують надійність процесів виробництва, 

розподілу, обміну і споживання, але й дозволяють 

підвищити їх ефективність за рахунок окремих 

складових виробничих витрат і витрат обігу.

У сучасних умовах господарювання україн-

ські підприємства, у тому числі і вугільної про-

мисловості, переглядають існуючі системи 

управ ління запасами, орієнтуючись на вимоги 

ринку. У зв’язку із цим методи оцінки виробни-

чих запасів набувають першочергової важливос-

ті, оскільки вони прямо пов’язані з ефективніс-

тю процесів управління.

Вугільна промисловість займається видо-

бутком і первинною переробкою (збагаченням) 

вугілля і являє собою найбільшу галузь паливної 

промисловості за чисельністю робітників і вартіс-

тю основних виробничих фондів.

Проте у різноманітті існуючих науково роз-

роблених і апробованих методів оцінки виробни-

чих запасів досі відсутні конкретні рекомендації 

для підприємств вугільної промисловості, що ви-

значає актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженням питань обліку й оцінки виробничих 

запасів присвячені праці багатьох вітчизняних на-

уковців: О. В. Бойко, Ф. Ф. Бутинця, Т. О. Гурен-

ко, В. Г. Козак, М. І. Кучера, В. І. Лемішевського, 

Н. М. Малюги, П. Г. Матвієнка, М. Ф. Огійчука, 

Н. О. Ромашевської, В. В. Сопка, Л. К. Сукова, 

І. В. Супрунова, Р. Л. Хом’яка.

Однак аналіз наукових публікацій свідчить 

про недостатнє висвітлення методів оцінки ви-

робничих запасів при застосуванні їх на підпри-

ємствах вугільної промисловості.

Метою статті є дослідження методів оцінки 

виробничих запасів підприємств вугільної про-

мисловості при їх використанні згідно із націо-

нальними та міжнародними стандартами, розгляд 

методів оцінки вибуття виробничих запасів на ву-

гільних шахтах, здійснення їх аналізу.

Виклад основного матеріалу. Вугільна про-

мисловість залишається важливою базовою га-

луззю економіки України. Важко оцінити значен-
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