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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасного економічного стану виникає не�

обхідність вдосконалення обліку і контролю дебіторсь�

ких розрахунків. Проблема неповернення дебіторської

заборгованості є надзвичайно актуальною для країн з

перехідною економікою, що обумовлено розривом між

світовими обліковими системами та недоліками у вітчиз�

няній нормативній базі. Впровадження зарубіжного дос�

віду для реорганізації обліку та методології контролю

у сфері дебіторської заборгованості потребує певних

перехідних адаптивних етапів перед застосуванням в

українській обліковій системі.
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MECHANISMS AND INSTRUMENTS OF CALCULATIONS CONTROL WITH BUYERS
AND CUSTOMERS IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

У статті розглянуто основні напрями та механізми реалізації контролю у розрахунках з по�

купцями та замовниками. Дано визначення поняттям дебіторської заборгованості у розрахун�

ках з покупцями та замовниками, ролі контролю такої заборгованості. Детально розглянуто

структуру та механізми контролю розрахунків з дебіторами.

In this paper, directions and implementation mechanisms of control in calculations with buyers

and customers. The definition of the notion of receivables in calculations with buyers and customers,

the role of control of the debt. Considered in detail the structure and mechanisms for monitoring

accounts receivable.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Спираючись на попередньо досягнутий досвід

організації та методики обліково�контрольної робо�

ти таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Васи�

люк М.М., Сливка Я.В., Риндя А.Р., Романченко Г.С.

та ін., можна зробити висновок, що вивчені дослід�

ження щодо предметності обліку, його об'єктів та

завдань є недостатніми, що визначає необхідність

удосконалення обліку та контролю дебіторської за�

боргованості у розрахунках із покупцями та замов�

никами.
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ВИДІЛЕННЯ РАНІШЕ НЕВИРІШЕНОЇ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Вивчення наукової літератури дозволить зробити

висновок, що вирішення основних проблемних питань

у аспекті розрахунків з покупцями та замовниками, но�

сить лише теоретичний характер. Відсутні реальні, впро�

ваджені методи покращення стану обліку та контролю

розрахунків з покупцями та замовниками.

МЕТА СТАТТІ
Виходячи з проблеми недостатнього висвітлення в

сучасній літературі питання контролю розрахунків із

покупцями та замовниками, ми вирішили проаналізува�

ти існуючі механізми та методи контролю для виявлен�

ня найбільш оптимального підходу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі економічного розвитку вітчиз�

няні підприємства не спроможні ефективно контролю�

вати дебіторську заборгованість при розрахунках з по�

купцями, яка займає вагому частку в оборотних акти�

вах, що спричиняє кризу взаємонеплатежів. Покупці,

укладаючи угоди закупівлі, не прогнозують свої фінан�

сові можливості; постачальники, попередньо отримав�

ши оплату за продукцію і надання послуг, не виконують

своїх зобов'язань; банки затримують розрахунки за

наявності коштів клієнтів, затягують строки здійснення

платіжних операцій, не забезпечують дисципліни роз�

рахунків.

Впровадження системи контролю, моніторингу про�

цесу розрахунків з покупцями та замовниками дозво�

лить звести до мінімуму ризики пов'язані з реалізацією

дебіторської заборгованості. Одна з найважливіших

особливостей контролю, яку слід враховувати в першу

чергу, полягає в тому, що контроль повинен бути все�

осяжним. Контроль розрахунків з покупцями та замов�

никами не може залишатися прерогативою виключно

контролера чи контрольної служби. Всі відповідальні
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Таблиця 1. Види класифікації господарського контролю
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особи, які задіяні в реалізації розрахунків з дебіторами

повиннні здійснювати контроль як невід'ємну частину

своїх посадових обов'язків, навіть якщо це не відобра�

жено в їх посадових інструкціях. Контроль є основою

процесу управління. Ні планування, ні створення орга�

нізаційних структур, ні мотивацію не можна розглядати

повністю у відриві від контролю. В залежності від мети

та цільової направленості, для перевірки стану розра�

хунків можна використати наступні види контролю: ре�

візія, аудит, тематична перевірка, розслідування, служ�

бове розслідування.

Загальна класифікація контролю дозволяє розібра�

тися в змісті контролю, а головне — відповідає конк�

ретним практичним завданням, тобто надає практикам

методику вибору того чи іншого виду контролю, необ�

хідного для досягнення поставленої мети. За допомо�

гою цієї класифікації з'ясовують, якими видами, фор�

мами і методами здійснюють контроль, тобто якісний

зміст і форма господарського контролю. Така класи�

фікація є найбільш універсальною для визначення не�

обхідної якісності контролю у зазначених аспектах об�

ліку, в її основу покладено види та форми його здійснен�

ня (табл. 1).

Професор Василюк М.М. вказує, що для забезпе�

чення платоспроможності, ліквідності, прибутковості

підприємства шляхом створення ефективного механіз�

му контролю дебіторської заборгованості передбачає

виконання таких основних етапів контролю дебіторсь�

кої заборгованості [1]:

— на першому етапі слід визначити заплановані нор�

мативні показники;

— другий етап включає проведення оцінки існую�

чих показників діяльності підприємства;

— третій етап є зіставленням нормативних та фак�

тичних показників;

— реалізація четвертого етапу базується на аналізі

відхилень та виявленні джерел їх формування. Це

найбільш трудомісткий та важливий етап контрю, бо міс�

тить аналітичні дані щодо збоїв процесу діяльності.

Для вивчення стану дебіторської заборгованості у

розрахунках з покупцями та замовниками, рекомендо�

вано використати детальну класифікацію методів конт�

ролю, який складатиметься з наступних кроків:

1) аналіз дебіторської заборгованості підприємства

у попередньому періоді;

2) формування принципів кредитної політики від�

носно до покупців продукції;

3) визначення можливої суми фінансових коштів, які

інвестуються в дебіторську заборгованість по товарно�

му та споживчому кредиту;

4) формування системи кредитних умов;

5) формування стандартів оцінки покупців і дифе�

ренціація умов надання кредиту;

6) формування процедури інкасації дебіторської

заборгованості;

7) забезпечення використання на підприємстві су�

часних форм фінансування дебіторської заборгова�

ності;

8) побудова ефективної системи контролю за рухом

і своєчасною інкасацією дебіторської заборгованості.

Систему контролю дебіторської заборгованості

у розрахунках з покупцями та замовниками доціль�

но розділити на два крупних блока: контроль кре�

дитної політики, що дозволяє максимально ефектив�

но використовувати дебіторську заборгованість як

інструмент збільшення продажу, і комплекс заходів,

які спрямовані на зниження ризику виникнення про�

строченої або безнадійної дебіторської заборгова�

ності.

Важливим питанням при побудові алгоритму конт�

ролю розрахунків з покупцями та замовниками є кла�

сифікація дебіторської заборгованості, яку покладено

в основу його функціонування. Традиційна класифіка�

ція дебіторської заборгованості передбачає її розподіл

за правовим критерієм на строкову або прострочену.

Для даного алгоритму пропонуємо здійснювати класи�

фікацію дебіторської заборгованості за критерієм її

стягнення, тобто за можливістю її вчасного повернення

підприємству: строкова, прострочена, безнадійна та

сумнівна. При роботі з юридичними особами класифі�

кація суми боргу як безнадійної відбувається за пору�

шення строку позовної давності. Для цього необхідно

мати розрахунок боргу, інформацію щодо проведеної

роботи, а також акт звірки взаєморозрахунків. Важли�

во дати оцінку показникам якості та ліквідності дебі�

торської заборгованості. Під якістю дебіторської забор�

гованості слід розуміти вірогідність одержання цієї за�

боргованості в повній сумі. Показником цієї вірогідності

є термін утворення заборгованості, а також питома вага

простроченої заборгованості в загальній сумі.

Відхилення фактичної оборотності заборгованості

покупців від договірної може бути результатом:

— неефективної роботи відповідних осіб зі стягнен�

ня заборгованості;

— труднощів у стягненні з покупців суми дебіторсь�

кої заборгованості в установлений період, незважаючи

на зусилля підприємства повернути в оборот свої кош�

ти;

— фінансових труднощів у покупців.

Якщо перша причина може бути усунена керівницт�

вом підприємства, то дві інші пов'язані з якістю та лік�

відністю дебіторської заборгованості. Для контролю

дебіторської заборгованості необхідно:

1) контролювати стан розрахунків з покупцями при

відстроченій (простроченій) заборгованості;

2) відслідковувати економічний стан клієнтської

бази;

3) стежити за співвідношенням дебіторської та кре�

диторської заборгованості (значне перевищення дебі�

торської заборгованості створює загрозу фінансовій

стійкості підприємства);

4) контролювати кількість та розміри дебіторської

заборгованості наданої на особливих умовах.

Як свідчить практика ведення бізнесу в країнах з

розвинутими ринковими відносинами, надання знижок

широко застосовується підприємницькими структура�

ми (оскільки така політика забезпечить прибуток на

одержані достроково кошти, і його розмір буде

більшим, аніж розмір наданої знижки). Якщо підприє�

мства не використовують знижку при довгостроковій

оплаті рахунків, то воно втрачає частину прибутку.

Зарубіжні економісти�аналітики пропонують такі ме�

тоди контролю розрахунків з покупцями та замовни�

ками:
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— чітко визначати термін прострочених залишків на

рахунках дебіторів і порівнювати цей термін з нормами

в галузі, показниками конкурентів та даними минулих

років;

— періодично переглядати граничну суму реалізації

продукції, виходячи з фінансового стану клієнтів;

— якщо виникають проблеми з одержанням грошей,

вимагати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахун�

ку дебітора;

— використовувати установи, які стягують борги;

— реалізувати дебіторську заборгованість факто�

ринговій компанії (вважається крайнім методом).

В умовах ринкової конкуренції жорсткість умов на�

дання кредиту означає, що дебітори, які мають пробле�

ми з надходженням коштів, можуть відмовитися від про�

дукції, робіт, послуг даного підприємства і укласти кон�

тракти з іншими підприємствами, що ведуть більш м'я�

ку кредитну політику. При виборі варіанта пом'якшення

або посилення кредитної політики необхідно здійсню�

вати порівняння додаткового прибутку з витратами і

втратами, які виникають при зміні політики розрахунків

за реалізовану продукцію.

Сьогодні існує багато методів контролю розра�

хунків з покупцями та замовниками. Підприємства вво�

дять гнучку систему знижок для дебіторів, практикуєть�

ся спонтанне фінансування, тобто надання знижок у

відповідь на скорочення термінів розрахунків. Все

більшого поширення набувають методи "аутсорсингу",

інакше кажучи — залучення третіх осіб. Підприємство

передає іншій організації повноваження для роботи із

заборгованістю. Такими організаціями є факторингові

компанії і банки. Також сюди можна віднести кредитні

бюро, що займаються збором та аналізом інформації

про контрагентів, юридичні фірми, що допомагають у

правовому оформленні договорів, встановленні штраф�

них санкцій у разі невиплати та колекторські фірми, що

займаються безпосередньо стягненням боргів з попе�

редженням передачі справи до законодавчих органів.

Застосовуючи ці методи, необхідно використовувати

сучасні інструменти. Доцільно застосовувати методи

системного аналізу, зокрема метод аналізу ієрархії.

Підприємство обирає коло потенційних дебіторів, ана�

лізує їх фінансові показники, визначає узагальнюючий

показник для кожного підприємства. За результатами

проводить ранжування і далі приймає рішення щодо по�

дальшої співпраці з обраними контрагентами. Всі ці

методи мають свої переваги та недоліки, звичайно не

існує досконалого методу, який захистить підприємство

від проблем з дебіторською заборгованістю.

ВИСНОВКИ
Дослідивши найбільш поширені методи та механіз�

ми контролю дебіторської заборгованості, нами були

зроблені наступні висновки:

— дебіторська заборгованість у розрахунках з по�

купцями та замовниками є невід'ємною частиною гос�

подарської діяльності;

— потрібно вдосконалювати методи контролю де�

біторської заборгованості, адже самі методи контролю

дебіторської заборгованості покупців та замовників, які

представляють собою частину загальної політики управ�

ління оборотними активами і маркетингової політики

підприємства, спрямованої на розширення обсягів реа�

лізації продукції, визначають ефективність роботи під�

приємства;

— для того, щоб грамотно управляти заборговані�

стю, підприємство повинно володіти найбільш вичерп�

ною інформацією про своїх дебіторів;

— організація може створити резерв по сумнівних

боргах, чекаючи відновлення платоспроможності дебі�

тором.

Для ефективного функціонування підприємства

важливо здійснювати постійний контроль розрахунків

з покупцями та замовниками. Необхідно покращити по�

шуки удосконалення системи контролю дебіторською

заборгованістю. Створити резерв сумнівних боргів,

якщо заборгованість не віднесена до безнадійної, здійс�

нювати систематичне проведення інвентаризації розра�

хунків.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У даний час ефективний розвиток та зростання еко�

номіки є основною (пріоритетною) метою України. На

процес цього розвитку впливає безліч факторів, серед

яких чільне місце посідають економічні одиниці, зокре�

ма домогосподарства. Задоволення потреб членів до�

могосподарств є індикатором підвищення добробуту

населення загалом, а це в кінцевому результаті є показ�

ником економічного зростання країни. Ступінь задово�
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У статті розглянуто питання витрат домогосподарств з позицій задоволення потреб членів

цих домогосподарств. Надається характеристика сутності витрат домогосподарств. Розгля�

даються різні підходи стосовно класифікації витрат домогосподарств. Встановлено, що зага�

лом витрати домогосподарств поділяються на витрати на споживання, витрати на здійснення

заощаджень та витрати на сплату обов'язкових платежів. Здійснено аналітичний огляд витрат

домогосподарств України. У контексті цього, проаналізовано такі показники витрат: сукупні

витрати, споживчі сукупні витрати, неспоживчі сукупні витрати, сукупні витрати на харчування.

Встановлено, що ключовими факторами, що впливають на утворення витрат домогосподарств

є доходи домогосподарств та ціни на товари. З'ясовано, що витрати домогосподарств є важ�

ливим соціально�економічним показником розвитку економіки України.

The article considers the questions of household expenditures from position to meet the needs of

members of these households. It is presented characteristics of essence of household expenditures.

It is viewed different approaches to classification of household expenditures. It is established that in

total household expenditures are divided into consumption expenditures, costs savings and the cost

of compulsory payments. It is done analytical survey of household expenditures Ukraine. In this

context, there are analysed following analysis in costs: total costs, total consumer spending, non�

consumer total cost, total cost of food. It is established that the key factors affecting the formation

of household expenditure are household income and commodity prices. It was found that household

spending is an important indicator of socio�economic development of Ukraine.

Ключові слова: домогосподарство, витрати, споживчі витрати, заощадження, обов'язкові платежі,
сукупні витрати, споживчі сукупні витрати, неспоживчі сукупні витрати, витрати на харчування.
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лення потреб залежить від рівня доходів домогоспо�

дарств, тому витрати на потреби домогосподарств фор�

муватимуться та, у першу чергу, залежатимуть від них.

Існує два способи задоволення потреб членів домо�

господарств — це використання доходів задля здійснен�

ня витрат та другий — забезпеченість своїх потреб на

основі власної трудової діяльності [1, с. 320].

З огляду на це, актуальність дослідження та аналі�

зу витрат домогосподарств зростає, оскільки вони є


