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ВСТУП 

 

Сучасні реалії свідчать про наростаючу кризу неплатежів між 

підприємствами України, що характеризується значними термінами 

прострочення платежів та змушує  шукати додаткові шляхи підвищення 

конкурентоспроможності на ринку товарів, робіт, послуг, одним з яких 

виступає дебіторська заборгованість, яка є однією із найвагоміших складових 

оборотних активів підприємств оптової торгівлі.  

Тому для ефективного функціонування підприємства існує необхідність 

організації правильного облікового відображення та аналізу дебіторської 

заборгованості, що є запорукою отримання правдивої та об’єктивної інформації  

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

Вагомий внесок у розробку теоретичних питань, удосконалення 

методології, організації обліку та аналізу дебіторської заборгованості на 

торговельних підприємствах зробили вітчизняні науковці: А.А. Мазаракі, 

І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, 

Г.Г. Кірейцев, В.П. Завгородній, М.С. Пушкар, Л.О. Лігоненко, 

Г.В. Нашкерська, І.О. Власова, А.М. Карбовник, С.Л. Береза, І.А. Сікора, 

К.С. Сурніна, Н. Матицина, Л.К. Сук, а також зарубіжні вчені: Я.  В. Соколов, 

Р. Дамарі, Є. Брігхем, М.Ф. Ван Бреда, М.Р. Метьюс, Глен А. Велш, 

Деніел Г. Шорт, Керміт Д. Ларсон, Джон Дж. Уайд, Б. Чіапетта, М.Х.Б. Перера, 

Ж. Рішар, Ван Хорн Джеймс К., Вахович мл. Джон М., Е.С. Хендріксен, 

С. Хенк, К. Хувер та інші.  

На сьогоднішній день існує вагомий перелік як нерозв’язаних, так і 

дискусійних та недостатньо розроблених питань стосовно теорії, методики, 

організації обліку та аналізу дебіторської заборгованості на підприємствах 

оптової торгівлі, що свідчить про актуальність обраної теми дослідження.  

Підвищена увага до обліку та аналізу дебіторської заборгованості 

пов’язана з необхідністю дослідження порядку списання безнадійної 
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дебіторської заборгованості і загалом припинення визнання дебіторської 

заборгованості в обліку; методичних та організаційних аспектів обліку 

дебіторської заборгованості (способи та форми розрахунків; система знижок), 

рефінансування дебіторської заборгованості; методики нарахування резерву 

сумнівних боргів; перспективних методів управління дебіторською 

заборгованістю та ін. 

Необхідність дослідження окреслених теоретико-методичних та 

практичних засад питань стосовно удосконалення обліку та аналізу 

дебіторської заборгованості на підприємствах оптової торгівлі обумовило вибір 

теми та цільову спрямованість цієї наукової роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1. Економічна категорія «дебіторська заборгованість» в обліковому 

аспекті 

Еволюція розвитку бухгалтерського обліку з історичної точки зору 

розглядається для полегшення розуміння сучасного та оцінки перспектив 

майбутнього. Вивчаючи історію бухгалтерського обліку, науковці по-різному 

розуміють і трактують методи її вивчення та дослідження. Тому підходи до 

узагальнення і викладення даних питань були і є різними.  

Існує невирішена суперечка про те, який обліковий прийом був першим. 

Більшість авторів і найбільш переконливо О. Бауер називали інвентаризацію, 

але багато інших (Е. Ієгер, В.Стон, З. Паризинський, І. Максимов, С. Сметанін) 

вважали контокорент (рахунки розрахунків) [167, с.28]. Перші згадки про 

рахунки дебіторської заборгованості (контокоренту) можна знайти ще у Біблії 

під час опису правління царя Соломона, який наполягав на тому, щоб купець 

рахував, оцінював і записував свої борги. Надзвичайно важливим з точки зору 

бухгалтерського обліку є те, що покупець повинен був не лише рахувати і 

записувати свої борги, а й оцінювати їх. 

Формулювання контокоренту здійснюється з висловлювань царя 

Соломона, які збереглися у Біблії: «З ким постійно знаходишся у торгових 

відносинах, рахуй і оцінюй: що даєш і що отримуєш –запиши».  

Історичні дослідження показали, що спочатку існував рахунок 

контокоренту, який став прарахунком дебіторської заборгованості, на якому 

фіксувались не тільки дебіторська заборгованість, але й кредиторська. Це 

підтверджують  іудейські записи, зокрема,  Біблія. Вважається, що винахід 

першого лічильного пристрою (абаки) у Греції став одним з вагомих стрибків у 



7 

розвитку обліку. З розвитком правових відносин облік у Стародавній Греції 

набуває правового характеру: було закріплено матеріальну відповідальність 

конкретних осіб за одержані цінності; підзвітних осіб вибирали тільки із 

заможних людей, які могли внести велику заставу; нестачу покривали із застави 

або майна матеріально відповідальної особи, а якщо її було кваліфіковано як 

розтрату, то стягували в десятикратному розмірі.Розвиток стародавнього 

бухгалтерського обліку завершився у Стародавньому Римі, облікова система 

якого опосередковано ввібрала в себе практично усе найкраще, всі переваги та 

позитивні риси грецької і східної бухгалтерії. Виникнення книг, термінів, які 

застосовуються в сучасному бухгалтерському обліку (депозит, акцепт, сума, 

конкуренція, дебітор, кредитор тощо) – це те, що отримала сучасна бухгалтерія 

завдяки цій країні.  

В системі облікових регістрів давньоримської бухгалтерії першою 

книгою була Adversaria, яка була необхідна для щоденних записів фактів 

господарського життя. А систематичний запис розподілявся за двома 

кодексами: Codexacceptietexpensi і Codexrationumdomesticorum, в одному 

наводились лише рахунки грошових коштів та розрахунків, в іншому – всі 

матеріально-речові рахунки. Оскільки систематичний запис розподілявся між 

двома кодексами, то цілком вірним є припущення, що  Adversaria велася лише 

для операцій, пов’язаних з рухом коштів та розрахунків [169, с.24]. 

Появі терміну «дебітор» VI ст. до н.е. ми зобов’язані Давньому Риму, в 

якому введено такі поняття як «expensilatio» (відмітка кредитора в його кодексі 

за згодою дебітора, що першим видана останньому певна сума грошей чи 

грошова цінність) та «acceptilatio» (відмітка, що борг оплачено). Дебітором 

вважалась особа, якій видана певна сума грошей чи грошова цінність, а 

дебіторською заборгованістю – видана сума. 

Першою публікацією на облікову тему та своєрідним проривом у 

бухгалтерському обліку стала книга Луки Пачолі − «Сума арифметики, 

геометрії, вчення про пропорції і відношення», яка, головним чином, була 
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присвячена математиці і водночас містила цілий розділ про подвійну 

бухгалтерію під назвою − трактат «Про рахунки і записи».  

Зазначена наукова праця стала першоджерелом сучасної бухгалтерії,  в 

ній рахунки на певну дату сальдувались та слугували підставою для складання 

балансу, який мав вигляд складеного у довжину паперу, на якому з правого 

боку перелічені всі довірителі, а з лівого – всі боржники. У третій главі Л. 

Пачолі зроблена важлива замітка про те, що ненадійність боргів має велике 

значення, оскільки, у подальшому в облікову практику ввійшла система 

резервування боргів.Хоча у трактаті автор не дає чіткої класифікації рахунків, 

однак у нього вже помітне певне їх групування. Насамперед вчений створює 

групу рахунків для обліку грошей, речей, товарів і розрахунків, а також 

капіталу, тобто всього, що відображається в інвентарі.  

Значним досягненням Л. Пачолі є наведення першої класифікації джерел 

покриття заборгованості за товари: готівка; кредит; обмін товарів на товари; 

погашення дебіторської заборгованості кредиторською [157, с.40], а також 

викладення мети обліку у першій главі Трактату. «Це, – писав Л. Пачолі, – 

ведення своїх справ у відповідному порядку і як належить, для того, щоб можна 

було без затримки отримати всілякі відомості як стосовно боргів, так і 

вимог…» [129,c.9]. Уже в першій бухгалтерській роботі підкреслювалось, що 

облік ведеться з метою оперативного виявлення величини боргів та вимог 

(юридична природа обліку) та відповідного ведення своїх справ (економічна 

природа обліку). Л. Пачолі сформулював правило, яке залишилось актуальним і 

в сучасних умовах господарювання: «ніхто не може стати боржником 

(дебітором) без його згоди»[129, с.78]. 

Значний вклад у розвиток бухгалтерського обліку як окремої самостійної 

науки зробили такі італійські науковці, як Л. Флорі та Д. Манчіні(XIV ст.), саме 

у їхніх працях містяться перші спроби класифікації рахунків розрахунків 

(прарахунків дебіторської заборгованості). Систематизація наукових поглядів 

щодо класифікації рахунків розрахунків відображена в табл. 1.1. 



9 

Таблиця 1.1 

Еволюція формування та класифікації рахунків розрахунків 

№ 

з/п 

Вчений, 

період 

Сутність 

1 2 3 

1 Д. Манчіні 

(XIV ст.) 

Він поділив всі рахунки на: 1) живі (розрахунків з фізичними та 

юридичними особами) та 2) мертві (матеріальних і грошових 
цінностей) [167, с.70] 

2 Л.Флорі 
(XVII ст.) 

 

Всі рахунки класифікував на чотири групи: 1) капіталу; 2) номінальні 
рахунки; 3) торгові рахунки; 4) рахунки розрахунків [167, с.71]. 

Підкреслив різницю між моментом виникнення зобов’язань та 
моментом оплатиЛ.Флорі виділяв: 1) дебітора; 2) кредитора; 3) суму; 

4) характер факту. Суб’єкт у Л.Флорі поділений на дебітора та 
кредитора, що, є абсолютно вірним [157, с.40] 

3 А. де Грааф 

(1688 р.) 
Розподілив рахунки на три групи  – 1) власника; 2) кореспондентів 

(розрахунків); 3) операцій власника (інвентарні рахунки, які велись як 
змішані, і тому саме в цьому класі рахунків визначається фінансовий 

результат) [169, с. 65] 

4 К. ван Гезель 
(1698 р.) 

Виділяв наступні рахунки: 1) рахунки власника; 2) рахунки третіх 
осіб (рахунки розрахунків, при чому майнові рахунки, наприклад, 
рахунки товарів, каси, розглядались як рахунки дебіторської та 

кредиторської заборгованостей матеріально-відповідальних осіб). Так 
були виведені два ряди рахунків [169, с. 65] 

5 Жак Саварі 

(1675-1755 р.) 

Зазначає, що достатньо вести три книги: журнал, продажу і касову. 

Пропонує вести ділову книгу (пам'ятну) для запису всіх боргів, «щоб 
купець міг завжди мати перед собою суму своїх боргів і завдяки цьому 

утриматись від значних закупівель товару» [167, с. 96] 

6 А.М. Вольф 
(1854-1920) 

Належить своєрідна класифікація цінностей, яка потім стала 
обов’язковою для представників петербурзької школи: 1) цінності 
речові; 2) гроші; 3) цінності умовні. У зв’язку з цим виділяються три 

групи рахунків: майна, послуг, рахунків (особисті) [167, с. 254] 

7 П’єтро Паоло 
Скалі  

(1755 р.) 

В середині XVIII ст. поділив рахунки на три групи: 1) власні 
(капіталів, прибутків і збитків); 2) майнові;  3) кореспондентів 

(дебіторів і кредиторів) [167, с.70] 

8 А. Коррон 
(1754 р.) 

Всі приватні рахунки ділив на мої (дебітори) і його – їх (кредитори) 
[169, с. 76] 

9 М. де ла Порт  

(кін. XVII – 
поч. XVIII 

ст.) 

Найбільшою заслугою є класифікація рахунків на три групи: а) 

рахунки власника (капіталу, збитків і прибутків, витрат, комісії, 
страхування); б) рахунки власності (каси, товарів, векселів, рухомої і 
нерухомої власності, акцій тощо); в) рахунки кореспондентів 

(рахунки розрахунків, які показують дебіторську та кредиторську 
заборгованість). Такий поділ рахунків дозволяє сформулювати 

постулат де ла Порта: сальдо рахунків майна і власника завжди 
дорівнює сальдо рахунків кореспондентів (розрахунків). Тут ми 

бачимо першу назву рахунків дебіторів і кредиторів – рахунки 

розрахунків [169, с.76] 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 

10 Бертран 
Франсуа 

Баррем  
(XVIII ст.) 

Всі рахунки поділяв на дві групи, а саме: 1) загальні рахунки (власника 
та його агентів (касира, комірника) та 2) приватні рахунки – 

кореспондентів (дебіторів та кредиторів). Правила запису по рахунках 
Б.Ф. Баррем сформулював наступним чином: 1) рахунок, на який 
записується те, що надходить в господарство, є дебітором; 2) рахунок, 

на якому відображаються предмети, що вибувають із господарства, є 
кредитором; 3) у випадку, коли вибуття будь-якої цінності не 

супроводжується надходженням іншої цінності у господарство, 
дебітором є особа, з якою виконується дана операція; 4) якщо надходження 
однієї цінності не супроводжується вилученням із господарства будь-якої 

іншої цінності, кредитором в даній ситуації є контрагент господарства [167, 
с.97] 

11 Дегранж Е. 

(XVIII ст.) 

У формулюванні Е.Дегранжа в практику викладання обліку ввійшло 

правило подвійного запису – «той, хто отримує, – дебетується, той, хто 
видає, – кредитується». З точки зору власника, весь актив являв собою 

обсяг його прав по відношенню до підзвітних осіб та дебіторів, а з 
точки зору останніх, актив виступав як обсяг їх зобов’язань по 

відношенню до власника. Пасив, з точки зору власника, включав обсяг 
зобов’язань господарства перед власником та кредиторами, або, з точки 
зору останніх, обсяг їх прав по відношенню до господарства. 

Е.Дегранж виділив п'ять найважливіших напрямів діяльності власника: 
1) отримує і видає гроші; 2) купує і продає товари; 3) приймає векселі і 

отримує по них гроші; 4) видає векселі і сплачує по них гроші; 5) 
отримує прибутки і несе збитки від своїх операцій [169, с.83] 

12 Р.П.Коффи 
(1833 р.) 

Вважав, що кожному виду матеріальних цінностей відповідає 
визначений рахунок. Звідси, класифікація рахунків по типу (видам) 

цінностей. Всі рахунки поділяються на реальних та раціональних 
(фіктивних) цінностей. Перша група діляться на рахунки особові 

(дебіторів і кредиторів) – борги розглядаються як різновид реальних 
цінностей (безтілесних речей) і рахунки матеріальних цінностей. Друга 
група включає рахунок капіталу і всі результативні рахунки.   [167, 

с.141] 

13 А.Лефевр 
(1882 р.) 

Класифікував рахунки наступним чином: 1) готівкові кошти; 2) цінні 
папери; 3) дебітори і кредитори; 4) товари (сюди включаються всі 

матеріальні цінності) [169, с. 217] 

14 Гомберг Л.І. 
(1895 р.) 

Рахунки класифікував в трьох розрізах: 1) за властивостями рахунків 
(зовнішні, внутрішні, причому до зовнішніх відносяться рахунки, 

щовраховують дебіторську та кредиторську заборгованість, а до 
внутрішніх - рахунки власних засобів); 2)за властивостями оборотів 
(рахунки складових частин майна і рахунки чистого майна, останні 

розподіляються на рахунки результатні і рахунки капіталу); 3) за 
властивостями юридичних відносин (рахунки кореспондентів, агентів 

та власника) [168, с.181–182] 

15 Августин 
Шибе і Карл 

Одерман 

Представники юридичного напряму. Поділяли рахунки на матеріальні 
(актив без дебіторів) та вимог, які, в свою чергу, були поділені на 

рахунки розрахункових відносин (особові), боргових документів та 
капіталу [167, с. 168] 
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Науковці Іспанії, Німеччини та Франції по-різному трактували поняття 

«дебітор» та «дебіторська заборгованість».  

Родоначальниками юридичного напряму в бухгалтерському обліку слід 

визнати іспанського вченого-математика та юриста Дієго дель Кастілло (1522 

p.), мета обліку у котрого зводилась до відображення юридичних прав і 

зобов'язань учасників договорів, а баланс включав усіх осіб, з якими було 

укладено договори, і відображав обсяг прав і зобов'язань, які випливали з цих 

договорів. 

Наступною країною, що заслуговує на увагу є Німеччина, де ідея обліку 

зводилась не до виявлення фінансових результатів, так як це робили італійці, а 

до розкриття внутрішніх розрахунків з матеріально відповідальними особами-

факторами. В подальшому послідовниками синтезу німецьких та італійських 

ідей обліку стали видатні німецькі бухгалтери Вольфган Швайкер (1549 р.) та 

Христоф Хагер (1654 p.). Зокрема, Х. Хагер писав: «Бухгалтерський облік – 

якісний, красивий, детально диференційований, обґрунтований опис всіх витрат 

і доходів, а також розрахунків з дебіторами і кредиторами…» [168, с.61]. 

В кінці ХІХ на початку ХХ століття в німецькомовних країнах питаннями 

дебіторської заборгованості цікавилися Г. Симон та П. Герстнер. Так, 

наприклад, при оцінці дебіторської заборгованості Г. Симон рекомендував 

резервування коштів для покриття можливих збитків (рахунок делькредере). 

Самі борги повинні були, на думку П. Герстнера, поділятися в обліку на 

забезпечені та незабезпечені. Також науковець вважав недопустимим 

сальдування дебіторської та кредиторської заборгованостей [167, с.168]. 

Нідерландський науковець Симон ван Стевін (1548–1620 рр.) 

дотримувався думки, що бухгалтерія є поєднанням мікро- та макрообліку, при 

цьому останній повинен був надавати дані про стан розрахунків з підзвітними 

та матеріально-відповідальними особами і стан розрахунків з дебіторами та 

кредиторами  [168, с.65]. 
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Початково поняття «дебітор» і «дебіторська заборгованість» 

ототожнювалось з товаром, грошима, рахунком (регістром обліку). Так, 

наприклад, відомий науковець Дж. Луццато писав, що «подвійний аспект 

кожної операції став можливим тому, що в якості дебіторів та кредиторів 

почали фігурувати не лише особи, а й предмети» [108, с.376]. 

Цікавою є точка зору Якоб ван дер Шуера (1625 р.): «дебітор – це той, хто 

має (власник), хто одержує або кому посилають; той, хто купує; кому 

поставляють, продають або від кого сподіваються отримати платіж; або, 

нарешті, той, хто повинен платити» [167, с.86]. 

На розвиток бухгалтерського обліку в цілому та на еволюцію понять 

«дебітор» та «дебіторська заборгованість» в нашій країні вплинула 

західноєвропейська культура. Так, наприкладавтор «Ключа комерції» Дж. 

Хавкінсписав: «Дебітор є річ грошей або товарів, які ти купив, зайняв або 

прийняв, або він є тим, хто у тебе купляє, зичить або приймає» [168, с.146]. 

Пізніше І. Серіков, зробивши крок від персоніфікації до персоналізації 

рахунків, писав: «…довільне отримання або все те, що приходить під мою 

владу і розпорядження, робиться моїм дебітором або боржником; всяка видача 

чи все, що виходить з під моєї влади чи розпорядження, стає моїм кредитором 

або позикодавцем» [167, с.232]. 

Заслуговують на увагу погляди Гомберга Л.І. (журнал «Счетоводство») 

про оцінку дебіторської заборгованості, всі борги науковець ділив на чотири 

групи: безсумнівно надійні, від їх суми слід відраховувати в резерв на покриття 

сумнівних боргів 5%; борги, в погашенні яких немає впевненості, повинні бути 

показані в активі балансу в розмірі 80% від загальної суми; сумнівні борги 

включаються в баланс в розмірі 50% від загальної суми; безнадійні борги 

підлягають невідкладному віднесенню на рахунок збитків та прибутків [167, 

с.260]. 
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І лише в 20-х рр. XX ст. бухгалтерська практика прийшла до поділу 

рахунку контокоренту на окремі активні (дебіторів) і пасивні (кредиторів) 

рахунки, які згодом також поділилися ще на ряд рахунків [62, с. 42]. 

Початок оформлення обліку сумнівних боргів і нарахування на них 

резерву описується в працях вчених, починаючи з XIX ст. Зокрема, 

нарахування резерву сумнівних боргів і ведення спеціального рахунку для  них 

(рахунку Делькредере) пропонують здійснювати такі науковці, як К.І.Арнольд, 

І.II.Бабенко,А. Гільбо, Г Сімон. 

Великим досягненням А.Гільбо (1860 р.) та Е. Г.Леоте було введення 

рахунків порядку і методу, що включають всі результативні, операційні і 

контрарні рахунки, до яких відносяться Резерви та Сумнівні борги. Як 

зазначалося вище, резерв для покриття сумнівних боргів відображався на 

рахунку Делькредере [167, с. 151]. 

Дослідженням питання дебіторської заборгованості та резерву сумнівних 

боргів займалися також інші видатні науковці, зокрема: А.К.Рощаховський, 

Н.Є.Хабаров, А. В.Абрамович, Я. М.Гальперін, С.І.Корецький. 

В літературі радянських часів об’єктами обліку виступають не окремо 

взяті грошові активи і дебіторська заборгованість, а розрахунки в цілому. Так, 

під дебіторською заборгованістю у різні періоди розуміли грошові кошти до 

оплати; борг, заборгованість; вимогу щодо оплати; вкладення в оборотні активи 

(частка оборотного капіталу); кошти в розрахунках; права на одержання 

коштів. 

Сучасне трактування поняття «дебіторська заборгованість» з’явилось ще 

у VІІІ ст. Зокрема, особливо важливим і суттєвим є внесок французьких 

науковців Е. Дегранжа і Дж. Дзаппи, котрі почали розглядати дебіторську 

заборгованість як один із показників, що характеризує фінансовий стан 

підприємства [112,с.29].  

За довгий період свого розвитку визначення понять «дебітор» і, 

відповідно, «дебіторська заборгованість» суттєвих змін не зазнали, але з 
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розвитком бухгалтерського обліку і фінансів ці поняття все-таки 

удосконалювалися. Так, уже в 1904 році А.З. Попов дебіторську заборгованість 

називає «боргом на користь підприємства» і визначає як «ту чи іншу частину 

господарських засобів підприємства, що вибула зі складу даного підприємства і 

перебуває у фактичному розпорядженні інших підприємств, виконуючи там 

роль капіталу»[135, с.6]. 

У 30-х рр. ХХ ст. на сторінках журналу «Счетоводство» велися гострі 

дискусії щодо відкриття та закриття рахунку резерву сумнівних боргів. Резерви 

за сумнівними боргами підлягали при закритті балансу наступного року 

списанню за рахунок прибутків і збитків лише у невикористаній частині, збитки 

від списання сумнівних боргів списувались по дебету рахунка резерву 

сумнівних боргів. 

Аналіз бухгалтерської категорії «дебіторська заборгованість» 

спрямований на формування теоретичних положень, які можуть бути 

використані бухгалтерською наукою у практичній роботі підприємства з метою 

ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання. У вітчизняній 

методології теорії та практики обліку чітко  відмежовуються бухгалтерські 

рахунки розрахунків. По відношенню до суб’єкта господарювання більшу 

частину розрахунків займають взаємовідносини із зовнішніми дебіторами на 

умовах післясплати (товарний кредит) за відвантажені продукцію, товари, 

надані послуги, виконані роботи та аванси отримані. 

Для повного розуміння понять «дебіторська заборгованість» та «дебітор» 

дані  категорії варто розглядати не лише з економічної точки зору, але і з 

закладеного в них юридичного змісту.  

Повне розуміння економічної категорії «дебіторська заборгованість» є 

неможливим без надання критеріїв визначення її сутності (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Критерії визначення сутності дебіторської заборгованості 

 

Згідно з громадянським правом дебітор (лат. debitor – боржник, 

зобов’язаний) – сторона з зобов’язанням, яка повинна здійснювати певну дію (в 

обумовлених термінах та обсягах) або утриматися від її здійснення. В якості 

дебітора можуть виступати тільки дієздатні фізичні та юридичні особи, тобто 

особи, які можуть брати на себе певні фінансові зобов’язання та нести 

відповідальність за їх виконання [109, с. 546]. 

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Платежі будь-якого виду, отримані 

як винагорода за користування або 

за надання права на користування 

будь-яким авторським правом на 

літературні твори, твори мистецтва 

або науки, включаючи комп'ютерні 

програми, інші записи на носіях 

інформації, відео - чи аудіокасети, 

кінематографіч-ні фільми або 

плівки для радіо- чи телевізійного 

мовлення; за придбання патенту, 

зареєстрованого знака на товари 

або торго-вельної марки, дизайну 

та ін. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці 

Зобов’язання  Фінансовий 

актив 

Вилучений 

капітал 

Оборотний 

актив 
Вимоги (права) 

Кошти в 

розрахунках 

Цивільний 
кодекс 
України 

 
Господарсь-
кий кодекс 

України 

Розмір 

неспроможно-

сті виконати 

зобов’язання 

Борг 

(заборгованість) 

П(С)БО 10 
«Дебіторська 

заборгованість» 
 Береза С. Л. 

Завгородній В. П. 
Русалєва Л.А., 
Богаченко В.М. 
Калачева Т.М. 
Волков Д.Л. 
Кругляк Б.С. 

Бланк І.О. 
Полякова С. І.,  

Сторовойтова О.В.,  
Соловйова О.В.  
Краснова Л.П. 

Шалашова Н.Т. 
Ярцева Н.М. 

Сопко В. 

Новікова Н.М. 

П(С)БО 13 
«Фінансові 

інструменти» 
МСБО 39 
«Фінансові 

інструменти: 
визнання та 

оцінка» 
Нашкерська 

Г.В. 

Яремко І.Й.  

Матицина Н. 

Кундря-

Висоцька О.П. 

Гетьман В.Г. Лігоненко Л.О. 
Бакаєв А.С. 

Безруких П.С. 
Врублевський 

Н.Д. 
Глен А.Велш,  

Деніел Г. Шорт,  
Ленні Дж. Честін, 

 Річард Е. 
Фленерті,  

Мелвін С. О. 
Конор. 

Черненко Л.В. 
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За змістом визначення «зобов’язання» у ЦКУ та ГКУ є дещо подібними, 

проте ГКУ дає більш розширене за змістом трактування зобов’язання. Тут слід 

зробити акцент на думці професора Я.В. Соколова, який стверджує, що для 

суб’єктів вимоги і зобов’язання розподіляються так: «якщо ми розглядаємо 

факт з точки зору кредитора, він інтерпретується як вимога, якщо з точки зору 

дебітора, як зобов’язання. Вимоги лежать в основі процесу управління 

підприємством». Дане твердження є безумовно вірним, тому що кожний факт 

господарського життя необхідно розглядати з двох сторін, тобто як дебітором, 

так і кредитором.  

В обліку відображаються лише ті зобов’язання та права вимоги, які мають 

грошову оцінку. Виходячи із зазначеного, дебіторську заборгованість, по -

іншому ще можна назвати грошовою оцінкою прав вимоги. 

Податкове законодавство дає більш чітке визначення поняття «дебітор», 

ніж  ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість», так як у першому випадку, 

дебітором є особа, у якої внаслідок минулих подій утворилася заборгованість 

перед іншою особою у формі певної суми коштів, їх еквіваленту або інших 

активів (ст.14.1.43 ПКУ) [133]. 

Термін «дебіторська заборгованість» у міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку має суттєві змістовні відмінності. Більше того, 

прийнято розрізняти два види дебіторської заборгованості: AccountsReceivable 

та Receivables. 

В свою чергу AccountsReceivable (дебіторська заборгованість, обсяг 

продажу або дебітори) – суми, що мають надійти від покупців та відображені в 

бухгалтерських книгах підприємства, але не підтверджені векселями, траттами 

або акцептами (відкриті балансові рахунки), тобто сукупна сума, що має бути 

виплачена торговельними боржниками. Така дебіторська заборгованість стає 

частиною поточних активів, якщо пред’явлені позови погашаються на дату 

звіту або протягом 12 місяців після звітного періоду відповідно стандартній 

практиці бухгалтерського обліку. 
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Receivables (торговельна дебіторська заборгованість) – вимоги до третіх 

осіб на отримання в майбутньому грошей, товарів, послуг. Дана дебіторська 

заборгованість включає рахунки на отримання заборгованості від покупців по 

продажу в розстрочку, заборгованість по векселях на отримання, заборгованість 

робочих та службовців, заборгованість страхових компаній по усуненню 

майнових збитків [106, с. 10]. 

Крім того, дебітори в обліковій системі Сполучених Штатів Америки 

характеризується як «особи, які винні гроші за товари і послуги, вже одержані, 

але ще не оплачені ними» [177, с.42]. 

Майже всі теоретики, з бухгалтерської точки зору, вбачають у 

розрахунках взаємну величину боргів. Проте дебіторська заборгованість є 

різностороннім явищем, яке не можна оцінювати однозначно. 

Більшість науковців (42%) дотримуються погляду, що дебіторська 

заборгованістьa є боргом (заборгованістю). Другу позицію (17%) займають 

автори з точкою зору стосовно дебіторської заборгованості як вимог (прав). На 

третьому місці знаходиться дебіторська заборгованість як фінансовий актив 

(13%) (табл. 1.2, рис. 1.2).  

 

 

Рис. 1.2. Сучасне трактування категорії «дебіторська заборгованість»
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Таблиця 1.2 

Систематизація наукових поглядів дефініції «дебіторська заборгованість» 

№ 

з/

п 

Джерело (автор) Сутність 

Критерії визначення сутності 

б
о

р
г 

(з
а
б

о
р

го
в
а
н

іс
т
ь
) 

зо
б

о
в
’я

за
н

н
я
  

ф
ін

а
н

с
о

в
и

й
 а

к
т
и

в
 

в
и

л
у

ч
е
н

и
й

 к
а
п

іт
а
л

 

к
о

ш
т
и

 в
 р

о
зр

а
х

у
н

к
а
х

 

о
б

о
р

о
т
н

и
й

 а
к
т
и

в
 

 в
и

м
о

ги
 (

п
р

а
в
а
) 

р
о

зм
ір

 н
е
с
п

р
о

м
о

ж
н

о
с
т
і 

в
и

к
о

н
а
т
и

 з
о

б
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Відповідно до чинного законодавства  

1 

Цивільний кодекс 

України (п. 1 ст. 

509) [203]  

Дебітор – це сторона із зобов’язанням. У свою 

чергу, зобов'язанням є правовідношення, в 

якому одна сторона (боржник) зобов'язана 

вчинити на користь другої сторони 

(кредитора) певну дію (передати майно, 

виконати роботу, надати послугу, сплатити  

гроші тощо) або утриматися від певної дії, а 

кредитор має право вимагати від боржника 

виконання його обов'язку. До зобов’язань 

також відносяться обов’язки утримуватись від 

певних дій 

 
 

+ 
      

2 

Господарський 

кодекс України 

(ст.173) [49] 

Господарським визнається зобов'язання, що  

виникає між суб'єктом господарювання та 

іншим учасником (учасниками) відносин у 

сфері господарювання з підстав, передбачених   

кодексом, в силу якого один суб'єкт  

(зобов'язана сторона, у . ч. боржник) 

зобов'язаний вчинити  певну дію 

господарського чи управлінсько-

господарського характеру  на користь іншого 

суб'єкта, або утриматися від певних дій,  а 

інший суб'єкт має право вимагати від 

зобов'язаної сторони виконання її обов'язку  

 +       

3 

П(С)БО 10 

«Дебіторська 

заборгованість» 

[54] 

Передбачено, що дебіторська заборгованість – 

це сума заборгованості дебіторів на певну дату. 

А дебітори, в свою чергу, – це юридичні та 

фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів, їх еквівалентів або інших активів 

+        

4 

 П(С)БО 13 

«Фінансові 

інструменти» 

[199] 

Дебіторська заборгованість, не призначена для 

перепродажу - дебіторська заборгованість, що 

виникає внаслідок надання коштів, продажу 

інших активів, робіт, послуг безпосередньо 

боржникові та не є фінансовим активом, 

призначеним для перепродажу. Дебіторська 

заборгованість визначається як фінансовий 

актив, а саме контракт, що надає право 

отримати грошові кошти або інший 

фінансовий актив від іншого підприємства 

  +      

5 

МСБО 39 «Фінан-

сові інструменти: 

визнання 

таоцінка» [47, 

с.500] 

Визначає дебіторську заборгованість як 

фінансовий актив, який є контрактним правом 

отримувати грошові кошти або цінні папери 

від іншого підприємства 

  +      
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Продовження табл.1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наукові підходи до трактування в літературних джерелах 

6 
 Яремко І.Й.  

[207, с. 77-78] 

Дотримується ідеї, що виходячи з суто 

економічної точки зору, трактування 

дебіторської заборгованості найдоцільніше 

розглядати як вилучений капітал 

   +     

7 
Береза С. Л.  

[9, с. 33] 

Дебіторською заборгованістю розуміє суму 

боргів юридичних та фізичних осіб перед 

підприємством  

+        

8 
Кундря-Висоцька 

О.П. [100, с. 24] 

Вважає дебіторською заборгованістю суму 

коштів на стадії розрахунків, на яку очікує 

підприємство (кошти в розрахунках) 

    +    

9 
Завгородній В. П. 

[73, с. 409] 

Трактує дебіторську заборгованість як 

заборгованість підприємства, працівників і 

фізичних осіб даному підприємству. 

Боржники підприємства називаються 

дебіторами 

+        

10 
Лігоненко Л.О. 

[106, с. 10] 

Вважає, що дебіторська заборгованість – це 

включені до складу майна підприємства його 

майнові вимоги до інших осіб, що є його 

боржниками в правовідносинах, які виникають 

за різних обставин 

      +  

11 
Матицина Н. 

[114, с.38] 

Притримується особливої точки зору, що 

дебіторська заборгованість – це розмір 

неспроможності суб’єкта підприємницької 

діяльності виконати грошові зобов’язання 

перед підприємством після настання 

встановленого договором строку їх оплати 

       + 

12 

Русалєва Л.А.,  

Богаченко В.М.,  

Калачева Т.М. 

[160, с. 133]  

 

Дебіторська заборгованість –заборгованість 

різноманітних організацій або окремих осіб 

даної організації. Дебіторами називаються 

організації або окремі особи, які використовують 

кошти даної організації 

+        

13 
Волков Д.Л.  

[40, с. 158] 

Дебіторська заборгованість – заборгованість 

покупців, замовників, громадян, інших дебіторів 
+        

14 
Кругляк Б.С. 

[26, с. 38] 

Дотримується думки, що дебітор – це 

юридична, фізична особа, що має грошову  та 

майнову заборгованість іншим особам за 

продукцію, роботи, послуги та товари. 

Дебіторська заборгованість у науковця 

розглядається як сума боргів фірми, яка 

виникла в результаті господарсько-фінансових 

відносин 

+        

15 Бланк І.О. [17, с.596] 

Дебіторська заборгованість – сума 

заборгованості на користь підприємства у 

вигляді фінансових зобов’язань юридичних та 

фізичних осіб 

+        

16 

Полякова С. І.,  

Сторовойтова О.В.,  

Соловйова О.В.  

[134, с.54] 

Краснова Л.П.,  

Шалашова Н.Т.,  

Ярцева Н.М.  

[96, с.363] 

Визначають дебіторську заборгованість як 

заборгованість перед підприємством 

різноманітних контрагентів 

+        

17 
Гетьман В.Г.  

[200, с.114] 

Трактує дебіторську заборгованість як частину 

оборотних активів організації, що направлені 

на розрахунки з юридичними та фізичними 

особами 

     +   
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Продовження табл. 1.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 

Бакаєв А.С., 

Безруких П.С., 

Врублевський Н.Д. 

[27, с.485–487] 

Вважають, що за економічним змістом 

дебіторська заборгованість – це майнові 

вимоги, які входять до складу активів 

організації, до інших юридичних і фізичних 

осіб, що є їх боржниками. В даному випадку 

дебіторська заборгованість виступає майном, в 

тому числі грошовими коштами, які 

заборгували даній організації інші особи. Вона 

утворюється при виконання договірних 

зобов’язань, в яких дана організація виступає 

у якості кредитора, який має право вимоги до 

іншої сторони – дебітора 

      +  

19 
Сопко В. 

[170, с.230] 

Дотримується точки зору, що об’єктом обліку 

дебіторської заборгованості є суми боргових 

вимог (заборгованостей), які утворилися у 

різних юридичних та фізичних осіб перед 

підприємством у процесі діяльності 

+        

20 

Г. А.Велш, Деніел 

Г. Шорт [45, с.377],  

Л. Дж. Честін, 

 Р. Е. Фленерті,  

М. С. О. Конор 

[215, с.136] 

Притримуються думки стосовно дебіторської 

заборгованості як всіх вимог підприємства до 

інших юридичних та фізичних осіб  щодо 

грошей, товарів чи послуг 
      +  

21 

Керміт Д. Ларсон,  

Уайд Джон Дж.,  

Чіапетта Барбара 

[86, с.396], 

Дж. К. Ван Хорн,  

Дж. М. Вахович 

[29, с.343] 

Характеризують дебіторську заборгованість як 

частину оборотних активів підприємства, що 

направлена на розрахунки з юридичними та 

фізичними особами.А також,визначають 

дебіторську заборгованість як суму, яка 

підлягає отриманню від клієнтів в результаті 

реалізації їм товарів в кредит 

     +   

22 
Нашкерська Г.В. 

[121, С. 34] 

Пропонує навести визначення поточної 

дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи і послуги як фінансовий актив, 

створений підприємством шляхом надання 

безпосередньо дебіторові продукції, товарів, 

робіт, послуг, який обумовлює право отримати 

від нього грошові кошти або інший 

фінансовий актив 

  +      

23 
Новікова Н.М. 

[124, с. 7] 

Дає визначення поняттю «поточна дебіторська 

заборгованість торговельного підприємства за 

товари (роботи, послуги)», яка представляє 

собою суму грошової та майнової 

заборгованості на користь підприємства на 

певну дату за наданий комерційний та 

споживчий кредити покупцям, а також 

авансування постачальників (попередня 

оплата), щодо яких у торговельного 

підприємства з’являється майнове право 

вимоги оплати боргу 

+        

24 
Черненко Л.В. 

[205, с.3] 

Трактує категорію «дебіторська за боргова-

ність» як право (вимога), що належить 

продавцю-кредитору на повернення боргів 

контрагентами, та фінансовий ресурс, що 

тимчасово вилучений з кругообігу і підлягає 

поверненню в майбутньому  

      +  

 Усього: - 10 2 3 1 1 2 4 1 

 
Усього, % від 

загальної кількості 

 
42 8 13 4 4 8 17 4 
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Дискусійність даного питання та відсутність серед авторів єдиного 

розуміння визначення поняття «дебіторська заборгованість» підтверджується 

різноманіттям існуючих наукових поглядів, як серед вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників.  

Виходячи з вищезазначеного, доцільно інтерпретувати облікову 

категорію «дебіторська заборгованість» як вимогу (право) на отримання 

фінансових та майнових ресурсів від юридичних та фізичних осіб, що 

заборгували підприємству в результаті минулих подій та які підлягають 

поверненню в майбутньому. 

 

1.2 Особливості виникнення та погашення дебіторської 

заборгованості у вітчизняній та міжнародній практиці 

Величина та якість дебіторської заборгованості в підприємствах оптової 

торгівлі суттєво впливають на показники їх фінансово-господарської 

діяльності. Крім того, віднесення дебіторської заборгованості до ліквідних 

активів підприємства не забезпечує отримання в майбутньому грошових коштів 

від контрагентів-дебіторів.Оборотні активи в підприємствах оптової торгівлі є 

найвагомішою складовою активу балансу, що безумовно, свідчить про 

необхідність детального дослідження категорії «дебіторська заборгованість» як 

головної їх частини (рис. 1.3) (у структуру не включено необоротні активи , 

утримувані для продажу, та групи вибуття у зв’язку з незначним місцем даної 

складової у структурі балансу торговельних підприємств – менше 0,1% ). 

Як видно з рис. 1.3., динаміка оборотних активів у структурі балансу 

підприємств торгівлі України була приблизно стабільною і зберігалась на 

високому рівні  − 77–82%. Дебіторську заборгованість в структурі активів 

підприємства не завжди можна оцінювати однозначно. Неможливо говорити 

про ефективну структуру активів підприємства, якщо частка дебіторської 

заборгованості складає близько 60% загального обсягу оборотних активів 

підприємства.Оскільки бухгалтерський облік на підприємстві повинен 
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здійснюватися виходячи з норм діючого законодавства, проведено аналіз 

порядку відображення дебіторської заборгованості в обліку та фінансовій 

звітності та встановлено перелік основних П(С)БО, в яких розкриваються 

особливості оцінки та надання інформації щодо різних видів дебіторської 

заборгованості (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.3. Динаміка оборотних активів у структурі балансу 

підприємств торгівлі України 

 

Одним з найбільш складних і суперечливих питань бухгалтерського 

обліку є питання визнання та погашення дебіторської заборгованості.  

Основним документом, що регулює порядок визнання, оцінки та 

відображення в обліку є П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», яким 

передбачено, що дебіторська заборгованість є сумою заборгованості дебіторів 

на певну дату, а дебіторами, в свою чергу, визнаються юридичні та фізичні 

особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми 

грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. 

% до балансу 
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Рис. 1.4. Визначення порядку оцінки дебіторської заборгованості та розкриття інформації про неї у П(С)БО  

 

П(С)БО10 «Дебіторська 

заборгованість» 

Дебіторська забор-

гованість за товари, 

роботи, послуги; 

дебіторська забор-

гованість орендаря 

Надаються умови визнання дебіторської заборгованості активом. Наводиться порядок визначення резерву 

сумнівних боргів виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних б оргів у 

чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі 

класифікації дебіторської заборгованості. Описується порядок здійснення класифікації дебіторської 

заборгованості та порядок виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів.  

Визнання, оцінка та відображення в обліку дебіторської заборгованості  

П(С)БО 13 “Фінансові 

інструменти” 

П(С)БО 18 “Будівельні 

контракти” 

П(С)БО 21 “Вплив змін 

валютних курсів” 

П(С)БО 23 “Розкриття 

інформації щодо 

пов’язаних сторін” 

П(С)БО 17 “Податок на 

прибуток” 

Дебіторська забор-

гованість орендаря 

Дебіторська забор-

гованість, що є 

фінансовим активом  

Дебіторська забор-

гованість замовників за 

будівельним контрактом  

Дебіторська забор-

гованість в іноземній 

валюті 

Дебіторська забор-

гованість пов’язаних 

сторін 

Дебіторська забор-

гованість з поточного 

податку на прибуток 

Визначається відображення в обліку орендодавця наданого у фінансову оренду об'єкта - дебіторської 

заборгованості орендаря. 

 

 

Визначається порядок формування в обліку інформації про дебіторську заборгованість в іноземній валюті 

 

 

Визначаються методологічні засади формування в обліку інформації про дебіторську заборгованість, не 

призначена для перепродажу (виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг без-

посередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу). Дебіторська заборго -

ваність визначається як фінансовий актив, а саме контракт, що надає право отримати грошові кошти або 

інший фінансовий актив від іншого підприємства.  

 

 

 

Визначаються операції пов'язаних сторін та методи, за якими здійснюється оцінка їх активів  або зобов'язань. 

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про суми дебіторсько ї заборгованості за 

операціями пов'язаних сторін. 

 

 

 
Визначаються засади формування підрядниками у обліку інформації про дебіторську заборгованість замов-

ників,  пов'язану  з  виконанням робіт за будівельними контрактами, та її розкриття у фінансовій звітності. 

Визначаються порядок формування в обліку інформації про дебіторську заборгованість з поточного податку 

на прибуток (відстрочений податковий актив). 

Найменування П(С)БО Вид дебіторської 

заборгованості 

П(С)БО 14 “Оренда” 



 

25 

Виникнення дебіторської заборгованості відбувається згідно принципу 

нарахування, відповідно до якого відвантаження товарів, продукції, виконання 

робіт, надання послуг покупцям вважається подією, згідно з якою виникає 

поточна дебіторська заборгованість (у разі відсутності передоплати або 

негайної оплати). 

Обов’язковою умовою ефективного управління активами підприємства та 

важливим елементом податкової політики підприємства є достовірність 

відображення дебіторської заборгованості у бухгалтерському обліку по 

кожному дебітору та його борговому зобов’язанню окремо, а в фінансовій 

звітності (балансі) консолідовано як сума всіх майнових вимог підприємства до 

інших осіб. 

Дебіторська заборгованість на підприємстві виникає в результаті двох 

подій (які по своїй суті є діаметрально протилежними), а саме: 

− відвантаження товарів, виготовленої продукції, виконання робіт, 

надання послуг у випадку затримання оплати їх вартості; 

− здійснення авансової оплати товарів, робіт, послуг у випадку 

невиконання постачальником своїх зобов’язань. 

Дебіторська заборгованість може виникати також під час розрахунків: з 

постачальниками ресурсів, покупцями продукції (товарів, робіт, послуг); 

бюджетом щодо податків та платежів, страховими організаціями; банківськими 

установами; пов’язаними особами (спільна діяльність, участь у капіталі); 

іншими організаціями (науково-дослідними, консалтинговими, юридичними; з 

надання послуг – зв’язку, охорони, пошти, інформаційного забезпечення та ін.); 

фізичними особами (щодо оплати праці, розрахунків за підзвітні суми, 

відшкодування матеріальних збитків).  

Повне розуміння поняття дебіторська заборгованість передбачає 

детальний розгляд не лише процесу її виникнення (подій, що це спричинили), а 

й подальшого визнання та оцінки в обліку. Сам процес визнання на 

сьогоднішній день залишається проблемним.  
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Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 

отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути 

достовірно визначена її сума (рис. 1.5) [54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Критерії визнання дебіторської заборгованості активом 

 

Актив, у свою чергу, це ресурси, контрольовані підприємством у 

результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до 

отримання економічних вигод у майбутньому [3], тоді й дебіторська 

заборгованість є «ресурсом, який контролюється підприємством»,  що не є 

коректним трактуванням дебіторської заборгованості, з точки зору 

бухгалтерського обліку. 

Так, наприклад, такий її вид як сумнівна дебіторська заборгованість не 

можна назвати контрольованим, оскільки в подальшому він може перейти до  

складу безнадійної. Крім того, існує дві концепції щодо активів – ресурсна та 

правова, які були досліджені В.В. Галасюком. Перша розглядає активи як 

ресурси, друга – як права на ці ресурси. Цілком погоджуємося з думкою 

науковця про те, що активи є правами на ресурси, а не ресурсами [42, с. 221]. 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Поточна 

заборгованість 

Поточна 
заборгованість 

за продукцію, 
товари, роботи, 

послуги 

Визнається активом, якщо: 
- існує ймовірність отримання підприємством 

майбутніх економічних вигід; 
- сума заборгованості може бути достовірно 
визначена. 

Довгострокова 

заборгованість 

Визнається активом, якщо: 
- покупцеві передані ризики і вигоди, пов’язані з 
правом власності на продукцію; 

- підприємство не здійснює надалі управління та 
контроль за реалізованою продукцією (товарами); 

- існує ймовірність отримання підприємством 
майбутніх економічних вигід; 
- сума заборгованості може бути достовірно 

визначена. 
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Розглядаючи дебіторську заборгованість як актив підприємства, слід вважати, 

що вона дійсно є не ресурсами підприємства, а саме правом (вимогою) на 

отримання таких ресурсів. 

В умовах розвитку міжнародного співробітництва та приведення 

національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку до норм 

міжнародних стандартів особливої актуальності набуває облік дебіторської 

заборгованості. Порівняльний аналіз визнання, оцінки, та припинення визнання 

дебіторської заборгованості в обліку згідно з Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку та МСБО подано в табл. 1.3.Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, послуги, роботи інтерпретується як фінансовий актив, що 

є контрактним правом однієї сторони отримати грошові кошти та інший 

фінансовий актив від іншого підприємства узгоджується з відповідним 

зобов’язанням другої сторони сплатити.  

Підприємству слід визнавати дебіторську заборгованість у балансі, коли 

воно стає стороною контрактних зобов’язань і, як наслідок, має юридичне 

право отримувати грошові або інші цінності. П(С)БО 13 «Фінансові 

інструменти» передбачає, що дебіторську заборгованість (не призначену для 

перепродажу) можливо віднести до складу фінансових активів. 

У зв’язку з тим, що бухгалтерський облік дебіторської заборгованості на 

підприємстві розпочинається саме з її визнання та оцінки, тому у випадку 

неможливості достовірної оцінки заборгованості (визначення її суми), вона не 

може бути визнана активом і не повинна відображатися в балансі. 

Одну з перших класифікацій видів оцінок розробив в 1901 році Л. І. 

Гомберг виділивши такі види оцінок як: первісна; ринкова; відновлювальна; 

номінальна; експертна; promemoria – для пам’яті; залишкова; правова [167,с. 

260–261]. Однак, російський науковець А.М. Галаган пропонував 

використовувати лише три методи оцінки об’єктів бухгалтерського обліку: по 

собівартості, по ринковій (або біржовій) вартості, по номінальній вартості.  
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Таблиця 1.3 

Порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО стосовно відображення 

дебіторської заборгованості в обліку 

 П(С)БО МСБО 

Первісне 
визнання 
активом 

П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість»: 
− якщо існує ймовірність отримання 
підприємством майбутніх економічних 
вигод; 
− може бути достовірно визначена її 
сума 

 МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка»: 
− коли підприємство стає стороною 
контракту і внаслідок цього має 
юридичне право отримувати грошові 
кошти 

Визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, 
робіт і послуг 

Дохід 
визнається 

П(С)БО 15 «Дохід»: 
− покупцеві передано ризики й 
винагороди, пов’язані з правом 
власності на продукцію (товар, інший 
актив); 
− підприємство не здійснює надалі 
управління та контролю за реалізованою 
продукцією (товарами, іншими 
активами); 
− сума доходу (виручка) може бути 
достовірно визначена; 
− є впевненість, що в результаті операції 
відбудеться збільшення економічних 
вигід підприємства, а витрати, пов’язані 
з цією операцією, можуть бути 
достовірно визначені 

МСБО 18 «Дохід»:  
− підприємство передало покупцеві 
суттєві ризики та винагороди, пов’язані з 
власністю на продукцію (товар); 
− підприємство більше не бере участі в 
управлінні в тому ступені, який, як 
правило, пов’язаний з правом власності, 
і не контролює продану продукцію 
(товари); 
− сума доходу може бути достовірно 
оцінена; 
− існує ймовірність надходження 
економічних вигід, пов’язаних з 
операцією, на підприємство; 
− витрати, які були або будуть понесені 
в зв’язку з операцією, можуть бути 
достовірно оцінені 

Оцінка 

Поточна дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги – за 
чистою реалізаційною вартістю. 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість (на яку нараховуються 
проценти) – за теперішньою вартістю 

Поточна дебіторська заборгованість - за 
справедливою вартістю, до якої 
додаються витрати на операцію. 
Дебіторська заборгованість після 
первісного визнання оцінюється по 
амортизованій собівартості. При чому 
повинна відбуватися перевірка на 
зменшення корисності 

Відображення 
в балансі 

Поточна – актив балансу, розділ 
«Оборотні активи» 
Довгострокова – актив балансу, розділ 
«Необоротні активи» 

Актив балансу у вигляді сальдо за 
рахунками «Рахунки до отримання», 
скоригованого на суму безнадійних 
боргів в розділі «Оборотні активи» 

Припинення 
визнання 

Якщо дебіторська заборгованість 
перетворюється на безнадійну, або якщо 
минув строк позовної давності 

Якщо: 
− підприємство втратило контроль над 
активом; 
- переважно усі ризики та винагороди 
було передано; 
− закінчився термін щодо права на 
грошові потоки від активу 
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Різноманітність методів оцінювання дебіторської заборгованості 

зумовлена специфікою дебіторської заборгованості як ліквідного активу.  

Л. І. Куліковою був здійснений розподіл концепцій оцінок на економічну, 

юридичну та бухгалтерську (табл. 1.4) [99, с. 37], адже для обґрунтування 

необхідності застосування тих чи інших видів оцінки необхідно виходити з 

цілей та результатів, які бажають отримати користувачі інформації.  

Таблиця 1.4 

Оцінка відповідно до цілей та бажаних результатів 

Концепція 

оцінки 

Сутність 

1 2 

Економічна 

Базується на принципах попиту та пропозиції, конкуренції, 

передбачення або очікування. Для реалізації даної концепції важливе 
визначення майбутньої (дисконтованої) вартості об’єкта, що 

представлена поточною вартістю потоків доходу, які очікуються в 
майбутньому 

Юридична 

Базується на вирішенні визначених задач, пов’язаних з відчуженням 
прав власності на майно підприємства або з виконанням господарської 

операції. В основі даної концепції знаходиться визначення ринкової 
вартості об’єкта 

Бухгалтерська 

Орієнтована на отримання повної, обґрунтованої, достовірної інформації 

про об’єкти бухгалтерського обліку у грошовому вираженні. Основною 
метою бухгалтерської оцінки є створення умов для об’єктивного 
розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства. У зв’язку з 

цим бухгалтерській концепції оцінки найбільше відповідає історична 
(первісна, фактична) вартість об’єкта, що зберігається перманентно 

 

На рис. 1.6 подано класифікацію видів оцінювання дебіторської 

заборгованості, в якій наголошується на залежності первісного оцінювання 

дебіторської заборгованості від її виду. 

Як видно з рис. 1.6., виділено колекторський вид оцінки та оцінку при 

сек’юритизації при погашенні заборгованості. Слід зазначити, що первісна 

оцінка найпоширеніша в обліку, так як є початковим оціночним етапом та 

полягає у розрахунку вартості боргу виходячи із фактичних витрат на його 

виробництво або придбання. 
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Рис. 1.6. Види оцінок поточної дебіторської заборгованості 

ВИДИ ОЦІНОК ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
 

ПЕРВІСНА ОЦІНКА 

Поточна дебіторська заборгованість, не забезпечена 

векселями 

Поточна дебіторська 
заборгованість, забезпечена 

векселями (товарними векселями) 

Первісна вартість = 
справедлива вар-
тість компенсації, 
яку отримали або 
яка підлягає отри-
манню, що визна-
чається угодою 
між продавцем та 
покупцем   
 

Первісна вартість = справедлива 
вартість компенсації, яку отримали 
або яка підлягає отриманню, що 
визначається угодою між продавцем 
та покупцем, зменшена на суму 
наданої покупцеві торговельної 
знижки або знижки з обсягу 
реалізації та на суму повернених 

товарів  

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВИДУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

     «−»  наявність додаткових подій   «+» 

(надання знижок, повернення товарів) 

ПОТОЧНА ОЦІНКА (НА ДАТУ БАЛАНСУ) 

ОЦІНКА ПРИ ПОГАШЕННІ (РЕАЛІЗАЦІЇ) 

Факторингова 
Вартість 

погашення = 
первісна 
вартість 

дебіторської 
заборгованості з 

вирахуванням 
вартості факто-
рингових послуг 

 

 

Форфейтингов

а 
Вартість 

погашення = 
первісна 
вартість 

дебіторської 
заборгованості з 

вирахуванням 
вартості 

форфейтингових 

послуг 

Колекторська 

(авторська 

пропозиція) 
Вартість 

погашення = 
первісна вартість 

дебіторської 
заборгованості з 

вирахуванням 
вартості 

колекторських 
послуг 

 
 

Дисконтування 

векселя 
Вартість 

погашення = 
первісна вартість 

дебіторської 
заборгованості з 

вирахуванням 
дисконту 

банківській 
установі 

 
 

Векселі 
відображаються в 
балансі за номі-
нальною вартістю 
(ціною) 

Оцінка в разі змін валютного 

курсу 
Оцінка в разі змін індексу цін 

Первісна вартість дебітор-
ської заборгованості (моне-
тарна) в іноземній валюті 
переоцінюється за валютним 

курсом  

Первісна вартість дебітор-
ської заборгованості пере-
оцінюється з урахуванням  
значення індексу інфляції 

І ЕТАП 

ІІ ЕТАП 

ІІІ ЕТАП 

Чиста реалізаційна оцінка 
 

    Чиста реалізаційна вартість 
= первісна вартість 

дебіторської заборгованості 
за вирахуванням резерву 

сумнівних боргів 
 

Cек’юритизації 
(авторська 

пропозиція) 
Вартість  

погашення = 
первісна вартість 

дебіторської 
заборгованості з 

вирахуванням 
вартості 

сек’юритизаційних 
послуг 
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Первісна вартість дебіторської заборгованості є перманентною 

величиною та не змінюється при зміні цін, що, в свою чергу, сприяє 

виникненню розбіжностей між її реальною (ринковою) та обліковою 

(балансовою) вартістю. 

Грошова сума, за якою повинна визнаватися та відображатися 

дебіторська заборгованість, визначається з  урахуванням  оцінки дебіторської 

заборгованості в поточному обліку та у фінансових звітах.Згідно вимог П(С)БО 

13 «Фінансові інструменти» не передбачено можливості оцінки дебіторської 

заборгованості, що є фінансовим активом за чистою реалізаційною вартістю, на 

відміну від П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Тому, при оцінці 

дебіторської заборгованості на дату балансу необхідно діяти відповідно до 

вимог П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», а в П(С)БО 13 робити 

посилання на нього, що сприятиме гармонізації між ними. 

При забезпеченні дебіторської заборгованості векселями, строк оплати 

яких не настав, використовується такий їх вид, як товарний вексель як 

забезпечення дебіторської заборгованості з відповідним обліковим 

відображенням на рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані». Визначення 

векселя як безумовного боргового зобов’язання не повністю розкриває його 

сутність, адже отримання грошових коштів відбувається не завжди (випадок 

сумнівної дебіторської заборгованості забезпеченої векселем). 

У бухгалтерському обліку довідково доцільно враховувати суму всієї 

дебіторської заборгованості − забезпеченої та незабезпеченої векселями (сальдо 

рахунку 36 як розрахунки з покупцями та замовниками незабезпечені 

векселями та сальдо рахунку 34 як розрахунки з покупцями та замовниками 

забезпечені векселями). У Примітках до річної фінансової звітності необхідно 

вказувати суму загальної дебіторської заборгованості забезпеченої та 

незабезпеченої векселями, що сприятиме якісному та достовірному 

відображенню дебіторської заборгованості в обліку. 
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Головна проблема оцінки дебіторської заборгованості виникає в момент 

складання фінансової звітності, так як методи оцінки дебіторської 

заборгованості повинні забезпечити дотримання одного з основних принципів 

підготовки фінансової звітності − обачності, згідно з яким сума оцінки активів і 

доходів підприємства не повинна бути завищена. При оцінюванні поточної 

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на дату 

балансу слід враховувати ступінь визначеності її погашення. Крім того, при 

оцінці поточної дебіторської заборгованості, яка є фінансовим активом, чинним 

законодавством передбачені певні особливості. Відповідно до принципу 

обачності, в момент визнання доходу від реалізації підприємство повинно 

визнати можливі втрати від неповернення частини боргів покупцями, тобто в 

українській системі обліку, як і в зарубіжній, поточна дебіторська 

заборгованість по рахунках оцінюється і відображається у звітності за чистою 

вартістю реалізації, тобто у сумі грошей, що реально може бути отримана в 

результаті її погашення. 

З метою відображення реальної картини фінансового стану підприємства 

створюють резерв сумнівних боргів, сума якого вираховується із поточної 

дебіторської заборгованості. Для визначення чистої вартості реалізації 

необхідно оцінити чисту суму коштів, що очікується одержати в результаті 

погашення дебіторської заборгованості по рахунках. У більшості випадків 

чиста вартість реалізації відрізняється від юридично належної до сплати 

величини.  

Міжнародні стандарти не вимагають відображення дебіторської 

заборгованості в балансі за винятком резерву сумнівних боргів, так як після 

первісного визнання дебіторську заборгованість визнають за амортизованою 

собівартістю із застосуванням методу визначення за ефективною ставкою 

відсотка [47, с. 517–518].  

Важливими питаннями сьогодення є облік сумнівної і безнадійної 

заборгованості, які в Україні недостатньо врегульовані. Податковий кодекс 
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України оперує лише визначенням безнадійної дебіторської заборгованості та в 

ньому не дається дефініції резерву сумнівних боргів. Доцільно трактувати 

резерв сумнівних боргів як запас грошових коштів, який створюється з метою 

покриття безнадійної дебіторської заборгованості, що може мати місце в 

майбутньому.  

Основним нормативним документом, на який слід покладатися 

бухгалтеру підприємства при виборі методу та безпосередньому формуванні 

резерву сумнівних боргів є П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». 

Незважаючи на те, що П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» регулює питання 

первісної оцінки і оцінки на дату балансу дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги, проте нарахування резерву сумнівних боргів згідно 

нього не передбачається. Оцінка суми втрат від зменшення корисності 

дебіторської заборгованості виходячи з П(С)БО 13 здійснюється на дату 

балансу як різниця між його балансовою та теперішньою вартістю очікуваних 

грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на 

подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами 

звітного періоду [199].  

Виникає суперечність між двома стандартами, адже одним (П(С)БО 10) 

передбачено оцінку дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною 

вартістю, а іншим (П(С)БО 13) – не передбачено, хоча мова йде у обох 

стандартах про дебіторську заборгованість як фінансовий актив. Основним 

нормативним документом, який регулює відображення дебіторської 

заборгованості в обліку є все ж таки П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 

яким і необхідно керуватися при прийнятті рішень, а в П(С)БО 13 «Фінансові 

інструменти» необхідно внести доповнення для співставності стандартів та 

вказати, що поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги необхідно оцінювати за чистою реалізаційною вартістю.  

Балансова вартість фінансових активів, по яких не застосовується оцінка 

по справедливій вартості, як зазначалося вище, переглядається щодо 
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можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу 

очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності 

фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю і 

дійсною вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих по поточній 

ринковій ставці відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї 

різниці іншими витратами звітного періоду[199]. 

Відображення поточної дебіторської заборгованості здебільшого 

пов’язується лише з принципом обачності, відповідно до якого передбачається 

включення дебіторської заборгованості по чистій вартості реалізації, з 

визначенням величини резерву сумнівних боргів, створення якого здійснюється 

не лише задля дотримання зазначеного принципу, а й принципу безперервності 

діяльності, оскільки підприємству необхідно створювати додаткові резерви для 

забезпечення процесу безперебійної та постійної роботи.  

Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська [28, с. 381], Г.В. Нашкерська [121, с. 34], 

С. Грей, Б. Ніддлз [50], Р. Ентоні, Дж. Ріс [61], висловлюють думку про те, що 

резерв сумнівних боргів необхідно формувати лише за дебіторською 

заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги (361 «Розрахунки з 

вітчизняними покупцями та замовниками» і 362 «Розрахунки з іноземними 

покупцями та замовниками»), оскільки внаслідок виплати грошових коштів 

(видані аванси і позики) у підприємства не виникають доходи. 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та ПКУ надають можливість 

здійснювати оцінку та визначають перелік критеріїв віднесення дебіторської 

заборгованості до безнадійної, при чому лише в останньому даний перелік  є 

достатньо вичерпним (рис. 1.7).  

Рішення про віднесення дебіторської заборгованості до безнадійної 

повинен приймати фінансовий менеджер підприємства за погодженням із 

керівником та головним бухгалтером. Щодо сумнівних боргів, то джерело 

інформації і, відповідно, момент визнання дебіторської заборгованості 

сумнівною діючим законодавством не визначені. 
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Рис. 1.7. Критерії, що регламентують віднесення заборгованості до 

безнадійної  

 

Найчастіше критеріями сумнівності визначають прострочення терміну 

оплати та порушення справи проти боржника про визнання його банкрутом, чи 

ліквідації підприємства.В першому випадку заборгованість необхідно 

визнавати сумнівною у випадку відсутності її забезпечення гарантіями, 

поручительствами, заставою, оскільки вони є вагомим засобом забезпечення 

дебіторської заборгованості та уникнення виникнення в майбутньому такого її 

виду як безнадійна. Крім того, перелік критеріїв сумнівності доцільно 

доповнити наступними: фактичний розрив контракту; фінансова реорганізація 

боржника; значні фінансові труднощі дебітора. 

Критерії віднесення заборгованості до безнадійної 

 
Податковий  

Кодекс 

України 

П(С)БО №10 
«Дебіторська 
заборгованість» 

- по зобов’язанням, термін позовної давності яких минув; 
- прострочена заборгованість, яка залишилась не погашеною в наслідок 
недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора 
направлені на примусове стягнення заборгованості майна боржника, не 
привели до повного відшкодування заборгованості; 
- заборгованість, що залишилась не погашеною в наслідок відсутності 
майна фізичної або юридичної особи, об’явленої банкрутом, або 
юридичної особи, що ліквідується; 
- яка залишилась непогашеною внаслідок недостатньої кількості 
грошових коштів, отриманих від продажу на аукціонах майна боржника, 
яке було передане під заставу як забезпечення вказаної заборгованості 
за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення 
іншого майна позичальника не привели до повного покриття 
заборгованості; 
- заборгованість стягнення якої стало неможливим у зв’язку з діями 
непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажор); 
- прострочена дебіторська заборгованість померлих фізичних осіб, а 
також осіб, визнаних в судовому порядку зниклими без вісті, 
померлими або не дієздатними, а також прострочена заборгованість 
фізичних осіб, яких позбавлено волі. 
 

- існує впевненість про її неповернення боржником; 

- за якою минув строк позовної давності. 
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Провідний науковець з фінансового менеджменту І.О. Бланк [16, с. 41] 

зазначає, що джерелом інформації для визначення резерву сумнівних боргів на 

основі платоспроможності окремих дебіторів можуть бути публікації звітних 

матеріалів у пресі, відповідні рейтинги (банків, страхових компаній), а також 

платні бізнес-довідки, що надаються окремими інформаційними компаніями. 

Доцільною є думка С.Л. Берези [10, с. 26] про те, що така інформація є 

достатньою для ухвалення рішення лише менеджерами компанії стосовно 

управління дебіторською заборгованістю, а в обліку необхідна наявність 

об'єктивних підтверджуючих даних.  

Згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» зменшення 

корисності фінансових активів або групи фінансових активів визначається 

лише за наявності об’єктивних свідчень про зменшення корисності внаслідок 

події (або подій) (рис. 1.8). Зменшення корисності активів може спричинити не 

одна подія, а акумульований вплив одразу декількох. При наявності таких 

даних МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» вимагає від 

бухгалтера − розрахувати суму активу чи групи активів, що відшкодовуються, і 

визнати в балансі суму збитку від знецінення. Згідно з МСБО підприємство має 

оцінювати, чи є об’єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу 

або групи фінансових активів може зменшитися на кожну дату балансу, а 

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» регламентується оцінка ознаки 

можливого зменшення корисності активу лише на дату річного балансу, що 

значно зменшує не тільки оперативність інформації, а й призводить до 

викривлення показників фінансової звітності.Для оцінки зменшення корисності 

дебіторської заборгованості міжнародний стандарт 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка» містить більший обсяг необхідної інформації (порівняно з 

національним стандартом бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності 

активів»), якою має можливість керуватися бухгалтер для прийняття 

однозначних та вірних рішень (пунктирними лініями позначено свідчення 

зменшення корисності дебіторської заборгованості) (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Об’єктивні свідчення зменшення корисності або 

неможливості отримання фінансового активу згідно з П(С)БО та МСБО 

Об’єктивні свідчення зменшення корисності або неможливості 

отримання фінансового активу чи групи фінансових активів 

значні фінансові труднощі емітента 

фактичний розрив контракту 

надання позикодавцем боржникові 
пільгової позики 

висока ймовірність банкрутства або 

іншої фінансової реорганізації 
емітента 

застаріння або фізичне пошкодження 

активу 

зменшення ринкової вартості активу 
протягом звітного періоду на суттєво 

більшу величину, ніж очікувалось. 

збільшення протягом звітного пері-

оду ринкових ставок відсотка або 
інших ринкових ставок доходу від 
інвестицій, яке може вплинути на 

ставку дисконту і суттєво зменшити 
суму очікуваного відшкодування 

активу 

наявні дані свідчать про 

зменшення (яке можливо оцінити) 
у очікуваних майбутніх грошових 
потоках від групи фінансових 

активів після їх первісного 
визнання, хоча таке зменшення ще 

не можна ідентифікувати щодо 
окремих фінансових активів 
групи, включаючи: 1) негативні 

зміни у стані платежів позичаль-
ників у групі (напр., збільшення 

кількості прострочених платежів 
або збільшення кількості позича-
льників із кредитними картками, 

які досягли свого кредитного лімі-
ту і сплачують мінімальну 

щомісячну суму); 2) національні 
чи локальні економічні умови, які 
корелюють із невиконанням 

зобов’язань. 

зникнення активного ринку для 
цього фінансового активу внаслідок 

фінансових труднощів 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка» 

П(С)БО 28 «Зменшення корисності 

активів» 

суттєві негативні зміни в техноло-
гічному, ринковому, економічному 

або правовому середовищі, у якому 
діє підприємство, що відбулися про-
тягом звітного періоду або очікувані 

найближчим часом 

перевищення балансової вартості 
чистих активів підприємства над їх 

ринковою вартістю 

суттєві зміни способу викорис-
тання активу протягом звітного 
періоду або такі очікувані зміни в 

наступному періоді, які негативно 
впливають на діяльність 

підприємства 
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Згідно з міжнародними стандартами сумою збитку від зменшення 

корисності дебіторської заборгованості визнається різниця між балансовою 

вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків, 

дисконтованих за первісною діючою ставкою відсотка фінансового інструменту 

(сумою очікуваного відшкодування). При цьому грошові потоки, пов’язані з 

короткостроковою дебіторською заборгованістю, як правило, не 

дисконтуються. Згідно з міжнародними стандартами, балансову вартість активу 

слід зменшити до його оціненої суми очікуваного відшкодування (прямо або 

застосовуючи рахунок резервів). 

Національними стандартами не виділяється окремо поняття зменшення 

корисності дебіторської заборгованості, на відміну від міжнародних, та вони 

оперують лише загальним визначенням «зменшення корисності активів». 

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» передбачає також 

пряме списання сумнівної дебіторської заборгованості на витрати. Такий підхід 

звичайно застосовують для відображення сумнівної заборгованості окремих 

дебіторів.  

Для визначення сумнівної заборгованості щодо групи дебіторів у 

міжнародній практиці зазвичай застосовують такі методи: відсотка продажу 

(сумнівна дебіторська заборгованість визначається як добуток чистого продажу 

в кредит за звітний період та певного відсотка цього продажу, який, як свідчить 

попередній досвід, не буде сплачено у майбутньому); періодизації дебіторської 

заборгованості (вимагає аналізу залишку дебіторської заборгованості на кінець 

звітного періоду щодо обліку її непогашення. В результаті до кожної групи 

дебіторської заборгованості застосовується певний відсоток сумнівних боргів, 

який базується на досвіді минулих періодів).  

Бухгалтеру необхідно оцінювати наявність об'єктивних даних про 

можливість знецінення фінансового активу чи групи активів, оскільки рішення 

про списання безнадійної заборгованості чи про створення резерву по 

сумнівній заборгованості обов’язково повинні бути обґрунтованими.  
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Наступним етапом після виявлення, що заборгованість є сумнівною, стає 

проблема її оцінки та відображення в балансі. У балансі така заборгованість 

відповідно до МСБО повинна бути відображена з поправкою на безнадійні 

борги, а відповідно до вимог України і Росії – з коригуванням на резерв 

сумнівних боргів. У міжнародній практиці існує два методи списання 

безнадійних боргів: метод прямого списання і метод нарахування резерву. 

Вітчизняною практикою пряме списання непогашеної дебіторської 

заборгованості на зменшення прибутку звітного року не передбачено (мається 

на увазі такий вид заборгованості як поточна заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги).Відповідно до вітчизняного законодавства, 

відображення дебіторської  заборгованості, пов’язаної з реалізацією продукції , 

товарів, робіт, послуг у балансі підприємства здійснюється з урахуванням 

резерву сумнівних боргів, що формується на підставі інвентаризації 

дебіторської заборгованості та визначається одним з можливих методів: 

застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості або застосування 

коефіцієнта сумнівності (рис. 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Порядок списання дебіторської заборгованості 

Порядок списання дебіторської заборгованості 

Створення резерву сумнівних боргів 

 

 

Виходячи з даних 

Балансу 

Виходячи з даних 

Звіту про 

фінансові 

результати 

Пряме списання 

Величина резерву визначається на 

підставі аналізу платоспроможності 

окремих дебіторів 

Класифікація дебіторської 

заборгованості за строками непогашення 

Визначення питомої ваги безнадійних 

боргів у чистому доході від реалізації 

продукції на умовах наступної оплати 

Застосування 

абсолютної суми 

сумнівної 

заборгованості 

 

 

 

Застосування 

коефіцієнта 

сумнівності 
Визначення середньої питомої ваги 

списаної протягом періоду дебіторської  

заборгованості у сумі дебіторської 

заборгованості на початок відповідного 

періоду за попередні 3-5 років 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 

Поточна дебіторська заборгованість, не 

пов’язана з реалізацією продукції, товарів, 

робіт, послуг 
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В табл. 1.5 подано міжнародний досвід стосовно створення та 

використання резерву сумнівних боргів з дебіторської заборгованості.  

 

Таблиця 1.5 

Особливості створення та використання резерву сумнівних боргів  

у зарубіжних країнах  

№ 

з/п 
Країна 

Особливості створення та використання резерву сумнівних боргів 

1 2 3 

1 Франція 

Резерв на безнадійну та сумнівну дебіторську заборгованість формується 
у обсягах, які дорівнюють різниці між її номінальною та реальною 

вартістю, а право на його формування виникає у підприємства у разі 
високої вірогідності неповернення дебіторської заборгованості [166, с.16] 

2 
Велико- 
британія 

Окремий резерв створюється для визначеної дебіторської заборгованості. 
Безнадійна дебіторська заборгованість шляхом прямого списання 
відноситься на витрати періоду (якщо по ній не створювався окремий 

резерв). Коригування рахунку резерву здійснюється лише в кінці звітного 
періоду [166, с. 16] 

3 
Порту-

галія 

Право на формування резерву виникає тоді, коли прострочення терміну 

наявної дебіторської заборгованості складає більше 6 місяців, а боржника 
визнано банкрутом або сплата боргу залежить від судового рішення, 
рішення комітету кредиторів, арбітражного процесу. Резерв сумнівної та 

безнадійної заборгованості нараховується у межах 25% дебіторської 
заборгованості строком від 6 міс. до 1 року; 75% - від 1,5 до 2 років; 100% 

- більше 2 років. Умовою нарахування резерву є ініціатива компанії з 
погашення дебіторської заборгованості та частка кредитора до 10% у 
капіталі підприємства. РСБ визнається в цілях оподаткування [166, с. 16] 

4 Італія 
Дозволено щорічно відносити до резерву сумнівних боргів 0,5% 
загального обсягу дебіторської заборгованості до його максимального 
значення 5% [166, с. 16] 

5 Японія 

Створюється в розмірі 0,3-1,3% дебіторської заборгованості в залежності 
від галузі. РСБ у даному обсязі визнається в цілях оподаткування [166, 
с.16] 

6 Швеція 
Граничний розмір безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості не 
встановлюється. РСБ не визнається в цілях оподаткування [166, с. 16] 

7 Росія 

Бухгалтерський облік: резерв створюється у розмірі загальної величини 
сумнівної дебіторської заборгованості від реалізації товарів, робіт, послуг. 

Податковий облік: резерв створюється по довільній сумнівній 
дебіторській заборгованості: строком більше 90 днів у розмірі 100%; від 

45 до 90 днів – 50%; за іншою дебіторською заборгованістю – 0%. Резерв 
не повинен перевищувати 10% від виручки звітного (податкового) періоду 
(п.4, ст. 266) [119] 
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Як свідчать дані, що наведені у таблиці 1.5, більшість країн визнає 

необхідність створення резерву сумнівних боргів, проте його облік має певні 

відмінності та особливості. 

Резерв сумнівних боргів на підприємствах повинен формуватися за 

участю не лише бухгалтерської служби, а із залученням фахівців підприємства 

з юриспруденції. Якщо мова йде про великі суми резерву сумнівних боргів, то 

повинен приймати участь і безпосередньо керівник підприємства (при 

затвердженні попередньо обґрунтованих фахівцями сум). 

Національною методологією обліку передбачається визначення резерву 

сумнівних боргів із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості 

або коефіцієнта сумнівності. 

В табл. 1.6 відображено порівняльний аналіз існуючих методів 

визначення резерву сумнівних боргів. При застосуванні абсолютної суми 

сумнівної заборгованості нівелюється принцип обачності в обліку, оскільки 

формування резерву сумнівних боргів та нарахування доходу від реалізації 

здійснюється у різних звітних періодах, що спричинює завищене відображення 

суми дебіторської заборгованості на дату балансу. 

Другий метод (застосування коефіцієнта сумнівності) містить в собі три 

способи розрахунку коефіцієнта сумнівності, що мають переваги та недоліки у 

застосуванні (табл. 1.6). Так, наприклад, при застосуванні способу класифікації 

дебіторської заборгованості за строками непогашення, П(С)БО №10 не 

передбачено розподіл дебіторської заборгованості за видами в залежності від 

періоду непогашення для розрахунку резерву сумнівних боргів.  

Крім того, при класифікації дебіторської заборгованості необхідно 

застосовувати інтервальні показники (наприклад, строк непогашення від 1 до 6 

міс.). Також, на підприємстві може виникнути ситуація наявності великої 

кількості дебіторів з різними строками непогашення, що робить застосування 

даного методу практично неможливим через високу трудомісткість процесу. 
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Таблиця 1.6 

Порівняльна характеристика методів визначення резерву сумнівних боргів  

№ 

з/п 

Найменування методу та 

порядок розрахунку 
Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

1 

Застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості 

 

Визначається на підставі аналізу 

платоспроможності окремих 

дебіторів 

Одержання найбільш точної чистої 

реалізаційної вартості дебіторської 

заборгованості  

Надає можливість здійснювати аналіз 

по кожному дебітору 

Трудомісткий, оскільки потребує детального вивчення платоспроможності всіх 

дебіторів і визначення тих з них, які не погасять своєчасно заборгованість. 

Труднощі в отриманні реальної інформації про стан платоспроможності дебіторів. 

Ступінь точності результату має суб’єктивний характер, так як залежить від 

наявності достовірної інформації про дебіторів та кваліфікації експертів, що 

надають інформацію про них. Можливо застосовувати лише за незначної кількості 

дебіторів, з якими ведуться постійні розрахунки 

2  

Застосування коефіцієнта 

сумнівності (Множення суми 

залишку дебіторської 

заборгованості на початок періоду 

на коефіцієнт сумнівності (Кс)) 

Порядок розрахунку Кс  

− − 

2.1 

Визначення питомої ваги 

безнадійних боргів у чистому 

доході 

Дотримання принципу обачності. 

Порівняна простота розрахунку. 

Можливість застосування лише за 

наявності тісного взаємозв’язку між 

обсягом реалізації та сумою 

безнадійних боргів за попередні роки 

Недотримання принципу відповідності доходів і витрат (так як періоди, у яких 

була здійснена реалізація та відображені безнадійні борги є різними) 

2.2 

Класифікації дебіторської 

заборгованості за строками 

непогашення 

Ґрунтується на інформації, що є в 

наявності у бухгалтера. 

Можливість застосування 

підприємствами з великою кількістю 

дебіторів 

 

Труднощі пов’язані з неможливістю розподілу дебіторів у зв’язку з встановленням 

для кожного з них різних термінів погашення. Розрахунок є трудомістким 

процесом та досить складною процедурою для виконання. Відсутнє нормативне 

регулювання кількості попередніх періодів, що потрібно враховувати для 

розрахунку. Коефіцієнт сумнівності за заборгованостями дебіторів колишніх 

періодів застосовується для оцінки теперішніх дебіторів, що є не цілком коректним 

Відсутня можливість оперативного контролю за переміщенням «сумнівних»  

дебіторів з однієї групи сформованої за строками непогашення в іншу 

2.3 

Визначення середньої питомої ваги 

списаної протягом періоду ДЗ у 

сумі ДЗ на поч. відпов. періоду за 

попередні 3-5 р. 

Ґрунтується на інформації, що є в 

наявності у бухгалтера. Дотримання 

узгодженості доходів та витрат 

 

Трудомісткий з відносною складністю розрахунків через використання великого 

обсягу інформації (за останні 3-5 років). Визначення теперішнього резерву 

сумнівних боргів на основі минулого досвіду 
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У способу розрахунку коефіцієнта сумнівних боргів виходячи з питомої 

ваги безнадійних боргів у чистому доході існує невідповідність між 

показниками, на підставі яких він розраховується.  

При використанні даного способу необхідно використовувати не чистий 

дохід, а дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

вирахуваннямнаданих знижок та повернення проданих товарів, що пояснюється 

наступним чином: чистий дохід не містить ПДВ та інших непрямих податків, а 

до складу безнадійної заборгованості входить ПДВ. 

Анкетування облікового персоналу торговельних підприємств м. Харкова 

та Харківської області показало, що більшість торговельних підприємств не 

створюють резерв сумнівних боргів, оскільки це спричиняє додаткове 

вилучення коштів з обороту підприємства (63,6% опитаних респондентів) 

(табл.1.7). 

Таблиця 1.7 

Узагальнення результатів анкетування облікових працівників 

 підприємств оптової торгівлі м. Харкова та Харківської області 

№ 

з/п 
Поставлене запитання 

Узагальнення 

результатів 

анкетування 

(%) 

1 2 3 

1. 
Чи здійснюється формування резерву сумнівних боргів на 
підприємстві? 

 

1.1 Так, резерв сумнівних боргів формується на підприємстві 44,0 

1.2 Ні, резерв сумнівних боргів не формується на підприємстві 56,0 

2. Причинами відмови від створення резерву сумнівних боргів є:  

2.1 спричинює додаткове вилучення коштів з обороту підприємства 63,6 

2.2 високі затрати часу та праці 27,3 

2.3 
резерв сумнівних боргів не є важелем зменшення податку на 
прибуток 

9,1 

2.4 інші причини відмови від створення резерву сумнівних боргів   

3. Резерв сумнівних боргів визначається на підставі:   

3.1 Аналізу платоспроможності окремих дебіторів 9,0 

3.2 Визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході 18,2 

3.3 

Визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду 

дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на 
початок відповідного періоду за попередні 3-5 років 

27,4 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 

3.4 
Класифікації дебіторської заборгованості за строками 

непогашення 
45,4 

4. 
До якого типу кредитної політики належить прийнята на 
підприємстві? 

 

4.1 Агресивна 8,0 

4.2 Поміркована 64,0 

4.3 Консервативна 28,0 

5. 
Чи є на підприємстві відділ, до компетенції якого входить робота 

з управління дебіторською заборгованістю? 
 

5.1 Так, є 16 

5.2 Ні, немає 84 

6. Чи здійснюється на підприємстві рефінансування дебіторської 
заборгованості? 

 

6.1 Так, здійснюється 76 

6.2 Ні, не здійснюється 24 

7. Які методи найчастіше використовуються для рефінансування 
дебіторської заборгованості? 

 

7.1 Факторинг 52,6 

7.2 Форфейтинг 10,5 

7.3 Облік (дисконтування) векселів 36,9 

7.4 Сек’юритизація дебіторської заборгованості 0 

 

Однією із причин відмови від створення резерву сумнівних боргів є також 

достатньо високі затрати часу та праці (27,3%). Не менш важливою умовою є 

особливості податкового законодавства, а саме те, що резерв сумнівних боргів 

не дозволяється включати до валових витрат підприємства, а, отже, він не є 

важелем зменшення податку на прибуток (9,1%). 

Систематизація та критичний аналіз існуючих методик розрахунку 

резерву сумнівних боргів надано в табл. 1.8. 

І. О. Власова [34, с. 371] надала зауваження щодо недоречності 

використання у розрахунку сум безнадійної заборгованості, так як у випадку її  

відсутності на підприємстві, резерв нараховуватися не буде. Крім того, 

науковцем запропоновано здійснювати розрахунок резерву сумнівних боргів 

виходячи із сум саме сумнівної дебіторської заборгованості та із встановленням 

однакових коефіцієнтів сумнівності для однієї групи протягом усього періоду 

обчислення резерву сумнівності. 
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Таблиця 1.8 

Систематизація існуючих методів розрахунку 

резерву сумнівних боргів 

№з/

п 

Джерело 

(законодавство, 

наукові пропо-
зиції авторів) 

Найменування методу, способу розрахунку коефіцієнта сумнівності та 

порядок розрахунку резерву сумнівних боргів 

1 

П(С)БО 10 
«Дебіторська 

заборгованість» 
[54] 

Метод – застосування коефіцієнта сумнівності. Спосіб – класифікація 
дебіторської заборгованості за строками непогашення 
Кс відп. гр. = (ΣБзн / Дзн)/ і, де Кс відп. гр. – коефіцієнт сумнівності 
відповідної групи: 
Бзн – фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість відповідної 
групи за н-ний місяць обраного до спостереження періоду; Дзн – дебіторська 
заборгованість відповідної  групи на кінець н-го місяця обраного для 
спостереження періоду; і – кількість місяців в обраному для спостереження 
періоді. 
РСБ = Σ (Кс відп. гр. х Дз на. кін. відп. гр.), де Дз на. кін. відп. гр. – поточна 
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної 
групи на кінець останнього місяця спостереження 

2 
Береза С. Л. 

[8, с.9] 

Метод – застосування коефіцієнта сумнівності. Спосіб – класифікація 
дебіторської заборгованості за строками непогашення 
Ксі = ФСБДЗісер. / S’ДЗісер.)/ і, де ФСБДЗісер. – середня фактично списана 
безнадійна дебіторська заборгованість за період спостереження; S’ДЗісер.  – 
середні місячні залишки дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги протягом періоду. 
РСБ = Σ (Ксі х ПДЗ відп. гр.), де ПДЗ відп. гр. – поточна дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи на 
кінець останнього місяця спостереження 

3 
Власова І. О. 

[35, с. 13] 

Метод – застосування коефіцієнта сумнівності. Спосіб – класифікація 
дебіторської заборгованості за строками непогашення. 
Кс і = ТПБ/ТПД, де Кс і – коефіцієнт сумнівності кожної групи дебіторів; 
ТПБ – термін прострочення боргу в днях або в місяцях; ТПД – термін 
позовної давності в днях або місяцях. 
РСБ = Σ(ДЗ сумн.і хКс і), де ДЗ сумн.і – сумнівна заборгованість за і-тою 
групою непогашення 

4 

Батищев В.,  
Бакун Ю., 

Максутов С. 
[5, с. 43] 

Метод – застосування коефіцієнта сумнівності. Спосіб – класифікація 
дебіторської заборгованості за строками непогашення. 
Кс  = (ΣБзн) / (ΣДзн), де Бзн – фактично списана безнадійна дебіторська 
заборгованість; Дзн − поточна дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги відповідної групи. Запропонували брати залишок 
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на 
початок місяця періоду спостереження, а розрахунок коефіцієнта сумнівності 
проводити за допомогою формули середньої арифметичної зваженої 

5 
Золотарева Е.В. 

[80, с.84-85] 

Запропоновано здійснювати розрахунок резерву сумнівних боргів за 
допомогою двох методик: аналітичної та математичної. За допомогою 
аналітичної моделі визначається рівень неплатоспроможності дебіторів за 
даними їх фінансової звітності, на основі яких розраховуються показники 
платоспроможності. При використанні математичної моделі визначається 
рівень сумнівності з урахуванням строків непогашення дебіторської 
заборгованості 
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Іншим, не менш важливим питанням, є дата нарахування резерву 

сумнівних боргів. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» встановлює таку 

дату за квартал, так як в ньому зазначається, що з метою визначення чистої 

реалізаційної вартості резерв сумнівних боргів необхідно нараховувати на дату 

балансу.Проте, на думку О.А. Боярової та Н.П. Кузик [23, с.44], які зазначають, 

що в умовах несвоєчасного виконання зобов’язань покупцями продукції, 

прострочення термінів позовної давності заборгованості за розрахунками, 

розраховувати резерв сумнівних боргів доцільно щомісяця, а при складанні 

балансу в обов’язковому порядку його визначати щокварталу. 

Недостатньо розкритим залишається питання стосовно невикористаних 

сум резервів сумнівних боргів на кінець звітного періоду. Слушною є думка 

деяких науковців, що у такому разі підприємство має право не списувати 

сформований резерв, а використовувати його у наступному звітному періоді до 

закінчення терміну позовної давності або до погашення боргу. Інструкцією про 

застосування Плану рахунків передбаченозменшення нарахованих резервів у 

кореспонденції з рахунком обліку доходів. Виходячи із зазначеного, 

правомірною та вірною буде операція списання суми резерву сумнівних боргів 

в кінці періоду на рахунок 719 «Інший операційний дохід».  

Деякі автори [197, с. 134] пропонують відносити залишок невикористаної 

суми нарахованого резерву на кредит рахунка 716 «Відшкодування раніше 

списаних активів». Проте, операцію створення резерву сумнівних боргів 

неправомірно прирівнювати до списання заборгованості, адже резерв 

сумнівних боргів створюється на заборгованість стосовно якої лише існують 

сумніви в погашенні, а не впевненість в непогашенні. 

Безнадійна дебіторська заборгованість повинна бути списана і 

відображена на позабалансовому рахунку 071 «Списана дебіторська 

заборгованість» з метою подальшого контролю та у разі можливості її 

стягнення у зв’язку з виникненням нових обставин операції на протязі певного 

періоду. Даний період має лише нижню межу − 3 роки, тобто, як зазначають 
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деякі практики з обліку, підприємство має можливість визначати самостійно 

термін перебування списаної заборгованості на позабалансовому обліку. Однак, 

оптимальним строком є 4 роки з дати списання дебіторської заборгованості з 

балансу, оскільки ЦКУ (ст. 259) [203] передбачена можливість збільшення строку 

позовної давностіза домовленістю сторін за умови укладення договору у письмовій 

формі. 

Існує суттєва розбіжність у відображенні суми відшкодування раніше 

списаної безнадійної дебіторської заборгованості згідно П(С)БО 10 та ПКУ, 

оскільки національним стандартом передбачено віднесення даної суми до 

складу інших операційних доходів (716 «Відшкодування раніше списаних 

активів»), а податкове законодавство вимагає її відображення як отримання 

безповоротної фінансової допомоги (718 «Дохід від безоплатно одержаних 

оборотних активів»). Ця суперечність є додатковим джерелом виникнення 

непорозумінь з приводу вірного відображення даної операції в обліку.Однак, 

включення до валових витрат суми дебіторської заборгованості визнаної 

безнадійною, а не самого резерву сумнівних боргів, спонукає підприємства не 

створювати його заздалегідь, що є кропіткою та трудомісткою роботою, а 

формувати за фактом виникнення безнадійної дебіторської заборгованості та 

складати довідки з додатковими бухгалтерськими проводками. В цьому 

випадку функція резерву сумнівних боргів як засобу страхування від ризику 

неповернення боргу, нівелюється.  

Важливим моментом стосовно обліку дебіторської заборгованості є її 

виключення з активів підприємства. Міжнародні стандарти оперують терміном 

«припинення визнання», що трактується як виключення активу з балансу, що 

потребує послідовного аналізу. Ґрунтуючись на міжнародному досвіді, 

адаптовано процедуру припинення визнання активів, яка визначена МСБО з 

урахуванням вимог національного бухгалтерського та податкового 

законодавства (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Алгоритм аналізу щодо припинення визнання дебіторської 

заборгованості в обліку 
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стягнення заборгованості майна боржника, 
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На рис. 1.10 зображено поетапний алгоритм аналізу стосовно припинення 

визнання дебіторської заборгованості в обліку, що є гармонійним поєднанням 

національної та міжнародної методології обліку та враховує вимоги  П(С)БО, 

МСБО і ПКУ. 

Детальна характеристика запропонованого алгоритмуаналізу 

стосовноприпинення визнання дебіторської заборгованості в бухгалтерському 

обліку подано в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 

Характеристика запропонованого алгоритму аналізу  

припинення визнання дебіторської заборгованості в обліку 

Етап Характеристика етапу 

1 2 

І 

Здійснюється визначення закінчення терміну стосовно права на грошові кошти 

від дебіторської заборгованості. У випадку закінчення терміну, визнання дебіторської 

заборгованості слід припинити (дебітора звільнено від зобов’язання сплатити 
утримувачу фінансового активу або коли термін сплати цього зобов’язання минув) 

ІІ 

Здійснюється визначення передачі активу.  

Операція трактується як передавання активу, у випадках: 
- підприємство передало контрактне право отримувати грошові кошти від дебіторської 

заборгованості третій стороні; 
- контрактне право залишається у підприємства, але передбачено контрактне 

зобов’язання передати іншій стороні грошові кошти від дебіторської заборгованості 

ІІІ 

Здійснюється визначення закінчення терміну позовної давності за зобов’язаннями 

з дебіторської заборгованості.У випадку закінчення терміну, визнання дебіторської 
заборгованості слід припинити 

ІV 

Здійснюється визначення проведення заходів примусового стягнення 

заборгованості майна боржника. Прострочена заборгованість, яка залишилась не 
погашеною в наслідок недостатності майна фізичної особи визнається безнадійною та 

підлягає списанню з балансу підприємства, за умови, що дії кредитора направлені на 
примусове стягнення заборгованості майна боржника, не привели до повного 
відшкодування заборгованості 

V 

Здійснюється визначення погашення заборгованості шляхом продажу на аукціоні 

майна боржника, що було в заставі. 

Дебіторська заборгованість визнається безнадійною та припиняється її визнання, за 

умови, що вона залишилась непогашеною внаслідок недостатньої кількості грошових 
коштів, отриманих від продажу на аукціонах майна боржника, що було передане під 

заставу як забезпечення вказаної заборгованості, якщо інші юридичні дії кредитора 
щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не привели до повного 
покриття заборгованості 
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Продовження табл. 1.10 

1 2 

VІ 

Визначається можливість стягнення заборгованості через  дію форс-мажорних 

обставин. У випадку неможливості стягнення заборгованості у зв’язку з діями 
непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажор), визнається безнадійною та 
припиняється її визнання 

VІІ 

Визначається фізична можливість сплати дебіторами свого боргу (загибель, зниклі 

без вісті, недієздатність, позбавлення волі). Прострочена дебіторська заборгованість 
померлих фізичних осіб, а також осіб, визнаних в судовому порядку зниклими без вісті, 

померлими або не дієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, яких 
позбавлено волі визнається безнадійною та як актив підприємства припиняє своє 
визнання 

VІІІ 

Визначається передача ризиків та винагород, пов’язаних з дебіторською 

заборгованістю, і контролю над нею. Якщо переважно усі ризики та винагороди було 
передано, її визнання припиняється. Якщо переважно усі ризики та винагороди щодо 

володіння дебіторською заборгованістю залишились у підприємства, воно продовжує її 
визнавати. Якщо підприємство ні передає, ні залишає переважно усі ризики та 

винагороди щодо володіння дебіторською заборгованістю, йому необхідно визначити, 
чи зберігає воно контроль над нею (чи має фактичну можливість її продати на 
активному ринку). Якщо підприємство втратило контроль над дебіторською 

заборгованістю, його визнання припиняється. У протилежному випадку, якщо 
підприємство зберігає контроль, воно надалі продовжує визнавати дебіторську 

заборгованість на балансі як актив 

 

Дотримання обліковими працівниками даної схеми припинення визнання 

дебіторської заборгованості дає змогу уникнути існуючих розбіжностей у 

даному питанні між податковим та бухгалтерським законодавством. Наявність 

дебіторської заборгованості в балансі і віднесення її до найбільш ліквідних 

активів не гарантує надходження грошових коштів з боку дебітора. Тому, 

залежно від розміру дебіторської заборгованості, найімовірніших термінів її 

погашення, а також від того, якою є ймовірність непогашення заборгованості, 

можна зробити висновок про стан обігових активів підприємства та тенденції 

його розвитку. 

В умовах сьогодення неможливо говорити про ефективну структуру 

активів підприємства, якщо питома вага дебіторської заборгованості складає 

60% від суми оборотних активів. Оскільки у економіці України масовим 

явищем стала наявність значних обсягів дебіторської заборгованості в 

структурі оборотних активів підприємства, не можна більше вести мову про 

нормальну ситуацію з розрахунковими відносинами. 
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1.3 Класифікація дебіторської заборгованості та її удосконалення  

для цілей бухгалтерського обліку  

Розглядаючи дебіторську заборгованість, не можна не помітити наявності 

широкого спектра її видів, що обумовлює необхідність окремого розгляду 

питання класифікації дебіторської заборгованості як об`єкта бухгалтерського 

обліку. Оскільки нерозуміння теоретичних основ класифікації іноді призводить 

не тільки до некоректного застосування деяких термінів, понять, але й до 

помилок при класифікації, тому, насамперед, розглянуто поняття 

«класифікація» та основні принципи, на яких ґрунтується цей процес.Наукова 

класифікація є методом дослідження множини об`єктів шляхом їх поділу на 

класи (групи) за відповідною загальною ознакою, представляє собою спосіб 

пізнання сутності, змісту, ступеня схожості і різниці об`єктів. Також, 

класифікація (від лат. сlasis– розряд, клас і facio– роблю) є результатом 

упорядкованого розподілу об`єктів заданої множини. Приходимо до висновку, 

що «класифікація» розглядається з двох сторін: як метод дослідження, що 

полягає в розподілі досліджуваних об`єктів на підмножини, і як результат, 

одержаний в результаті такого розподілу). 

При класифікації економічної інформації найбільш широкого 

використання набули ієрархічна і фасетна системи. Класифікацію дебіторської 

заборгованості доцільно здійснювати за фасетами, які є гнучкими та зручними 

у використанні. Разом з тим, для деяких видів дебіторської заборгованості, а 

також для здійснення аналітичного обліку, необхідно використовувати 

ієрархічну класифікацію, так як вона має більшу інформаційну насиченість та 

дозволяє визначити подібні ознаки об’єктів на різних рівнях.  

Класифікація дебіторської заборгованості за різними ознаками потрібна 

для забезпечення подання тієї облікової інформації, яка необхідна 

користувачам фінансової звітності для прийняття ефективних управлінських 

рішень. Вважається обґрунтованим, трактувати класифікацію дебіторської 

заборгованості як групування різних видів дебіторської заборгованості за 
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певною ознакою в залежності від мети та цілей, для досягнення яких вона 

здійснюється. 

Оскільки для ефективного управління дебіторською заборгованістю, 

необхідно знати її види, типи операцій та порядок їх відображення в обліку, 

дебіторська заборгованість як об’єкт бухгалтерського обліку викликає 

чималийінтерес зі сторони вітчизняних та зарубіжних науковців. Від того, 

наскільки правильно здійснено поділ та класифікацію об’єктів обліку, а також, 

обрано класифікаційні ознаки, може залежати і сам порядок обліку як групи, 

так і окремого об’єкта. Саме тому поділ повинен бути заснований на 

економічному критерії і виходити з економічного та цільового призначення 

речей. Так, класифікація, як зазначає А.Б.Борисов, є розподіленням, 

рознесенням об’єктів, понять та назв закласами, групами, розрядами, при якому 

в одну групу потрапляють об’єкти, що відповідають яким-небудь спільним 

ознакам [22]. 

Існують наступні проблеми, що виникають при класифікації, зокрема: 

− відсутність пропозицій та рекомендацій доцільності використання 

різних видів класифікаційних ознак на торговельних підприємствах; 

− відсутність єдиного комплексного підходу при розробці різних типів 

класифікації дебіторської заборгованості; 

− відсутність чіткого шляху формування та пошуку ознак, які б дозволяли 

приводити більш систематизовану класифікацію; 

− недостатньо вивчена і досліджена така складова дебіторської 

заборгованості як довгострокова заборгованість; 

− не розкриті в повній мірі вимоги щодо термінів та процедури 

переведення довгострокової дебіторської заборгованості в короткострокову та 

навпаки. 

Загальні наукові питання класифікації дебіторської заборгованості 

розглядались як вітчизняними, так і зарубіжними авторами, зокрема: 

І.О. Бланком, В.П. Астаховим, Ж.-Б. Коллі, А.Г. Загороднім, Г.Г. Кірейцевим, 



 

53 

Н.А. Каморджановою, П.І. Камишановим, С.А. Кузнєцовою, Н.М.  Ткаченко, 

Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевською, Н.М. Малюгою, Г.В. Нашкерською, 

С.Л. Березою та іншими науковцями. 

Класифікація дебіторської заборгованості здебільшого здійснюється 

обліковцями суто в межах рахунків, передбачених Планом рахунків, або лише 

за однією певною ознакою.  

В більшості країн світу існують лише загальні правила класифікації 

дебіторської заборгованості, які носять рекомендаційний, а не директивний 

характер. Тому, рішення про порядок розміщення різних видів дебіторської 

заборгованості в балансі та ступінь деталізації цих статей приймається 

суб’єктом господарювання самостійно, і, відповідно, у різних підприємств 

склад та структура дебіторської заборгованості в балансі будуть різними, на 

відміну від українського балансу, який жорстко регламентує форму надання 

цієї статті. Проте директивний характер класифікації у вітчизняному 

законодавстві має також і суттєві переваги, однією з яких є можливість 

статистичних досліджень та спостережень через порівнюваність показників, яка 

втрачається при самостійному виборі підприємством класифікації дебіторської 

заборгованості. 

Поширеною є класифікація дебіторської заборгованості з урахуванням 

наступних критеріїв: термін погашення та зв’язок з нормальним операційним 

циклом; об’єкти, за якими виникла дебіторська заборгованість; своєчасність 

погашення. 

З плином часу здійснюється зміна статусу заборгованості. Поточна 

заборгованість повинна бути переведена в довгострокову, якщо по ній  

відстрочена дата погашення та в зв’язку із цим вона наступає після закінчення 

строку, що перевищує дванадцять місяців з дати балансу. За довгостроковою 

заборгованістю з часом відбувається природний процес переходу в 

короткострокову, оскільки рано чи пізно строк погашення такої заборгованості 

(у повному обсязі або частково) стає менше дванадцяти місяців з дати балансу. 
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Проте існує проблема, пов’язана з переведенням дебіторської заборгованості з 

довгострокової в короткострокову або навпаки, оскільки в обліку дебіторська 

заборгованість відображається на рахунках за  видами, а не за строками 

погашення. 

Поточна дебіторська заборгованість, в свою чергу, класифікується за 

трьома напрямками (рис. 1.11). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1.11. Класифікація поточної дебіторської заборгованості 
 

Поточною дебіторською заборгованістю може вважатись така, що 

відповідає тільки одній її ознаці. Віднесення ж зобов’язань дебіторів до 

довгострокових можливе лише за відповідності двом критеріям, а саме: 

виникнення не в ході нормального операційного циклу та погашення терміном 

понад дванадцяти місяців з дати балансу. 

У зарубіжній обліковій практиці суттєве значення має класифікація 

дебіторської заборгованості, що застосовується в країнах англо-американської 

системи обліку, де дебіторська заборгованість класифікується за такими 

групами: рахунки до отримання (вид дебіторської заборгованості, який виникає 
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при продажі товарів за «Відкритим рахунком», без письмового зобов’язання 

покупця оплатити рахунок);векселі до отримання;дебіторська заборгованість, 

не пов’язана із реалізацією. 

Наведена класифікація є не повною та звужує зміст категорії «дебіторська 

заборгованість» у обліковому аспекті, так як оперує загальними поняттям 

дебіторської заборгованості без відповідного її розподілу на короткострокову 

та довгострокову. 

М. Д. Білик зазначає про необхідність відображення дебіторської 

заборгованості в балансі за рівнем ліквідності та її поділу в залежності від 

терміну погашення на довгострокову і короткострокову, що є більш корисним 

для користувачів фінансової звітності з метою оцінки фінансового стану 

підприємства, надає повнішу інформацію про рівень дебіторської 

заборгованості і можливість перетворення фінансових зобов’язань на грошові 

кошти [14, с. 24–36]. 

Здійснювати класифікацію довгострокової дебіторської заборгованості 

необхідно за наступними її видами: довгострокова дебіторська заборгованість 

за майно, що передано у фінансову оренду; довгострокова дебіторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги; довгострокові векселі одержані у 

національній валюті; довгострокові векселі одержані у іноземній валюті; інша 

довгострокова дебіторська заборгованість. 

На рис. 1.12 відображено взаємозв’язок видів дебіторської заборгованості 

згідно Плану рахунків та Балансу. 

Використання терміну «короткострокова дебіторська заборгованість» є 

досить вдалим з точки зору приведення національної термінології до 

зарубіжного досвіду та міжнародних вимог. 

В. Ковальов, аналізуючи проблеми класифікації розрахунків з дебіторами, 

пропонує диференціювати її за наступними термінами: 0–30 днів, 31–60 днів, 

61–90 днів, 91–120 днів, понад 120 днів [91]. Частково цю думку поділяє Г.В. 
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Нашкерська, хоча IV І V часові проміжки, подані нею, дещо відмінні – 91–365 

днів та понад 365 днів відповідно [120, с. 27–33]. 
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Рис. 1.12. Класифікація дебіторської заборгованості у Балансі  

та Плані рахунків 
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Зазначений поділ є більш узагальнюючим, оскільки в даному випадку 

сюди можуть включатися такі складові, як поточні (короткострокові) 

заборгованості, так і довгострокові. В попередньому ж варіанті необов’язково 

буде задіяна довгострокова дебіторська заборгованість. При розгляді 

дебіторської заборгованості в залежності від часових проміжків прив’язку 

необхідно робити до 30 днів (місяця) (рис. 1.13). 

 

Рис. 1.13. Класифікація дебіторської заборгованості за часовим 

розрізом  

 

Оскільки при визначенні величини резерву сумнівних боргів одним із 

найпоширеніших методів є метод застосування коефіцієнта сумнівності на 

основі класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення , 

доцільно використовувати вищезазначені часові проміжки для розподілу 

дебіторської заборгованості на групи. Розподілення розміру дебіторської 

заборгованості повинно носити не директивний, а рекомендаційний характер та 

встановлюватися індивідуально кожним підприємством з обов’язковим 

зазначенням даного розподілу в Положенні про облікову політику 

підприємства. 

Одним із найважливіших критеріїв класифікації дебіторської 

заборгованості є об’єкти, щодо яких виникають зобов’язання (рис. 1.14).
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Рис. 1.14. Класифікація дебіторської заборгованості за об’єктами 

виникнення зобов’язань  
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Існує необхідність виділення такого виду дебіторської заборгованості як 

розрахунки за бартерними операціями, що також обумовлюють виникнення 

дебіторської заборгованості. 

Оскільки, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» передбачено, що 

дебіторською заборгованістю є сума заборгованості дебіторів на певну дату, а 

дебіторами, в свою чергу, визнаються юридичні та фізичні особи, які внаслідок 

минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх 

еквівалентів або інших активів. 

 Тим самим визнано, що вимога (претензія) може виникати і внаслідок 

передання необоротних або оборотних матеріальних активів в обмін на 

матеріальні ресурси, надані послуги або виконані роботи в результаті 

бартерних операцій. Ця особливість вимагає виокремлення у складі 

дебіторської заборгованості тієї частини, яка припадає на необоротні та 

оборотні активи за бартерними операціями [207, с. 85–86]. Даний момент не 

регламентується законодавством та досі не підлягав дослідженню. 

Тому доцільним є введення в загальну класифікаційну схему дебіторської 

заборгованості такого її виду, як дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бартерних операцій з присвоєнням їй субрахунку 370 «Розрахунки з бартерних 

операцій». 

Залежно від своєчасності погашення дебіторська заборгованість 

поділяється на дебіторську заборгованість, термін оплати якої не настав 

(нормальна або строкова) та дебіторську заборгованість, не сплачену в термін 

(прострочена), у тому числі сумнівна і безнадійна дебіторська заборгованість. 

Проте в сьогоднішніх регістрах обліку немає відображення очікуваного терміну 

погашення заборгованості і реального строку погашення. Таким чином, 

необхідно здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості за критерієм 

своєчасності погашення (нормальна, прострочена, термін позовної давності 

минув) та ймовірності погашення (звичайна, сумнівна, безнадійна).  
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Безнадійну дебіторську заборгованість доцільно класифікувати в 

залежності від прийняття заходів щодо її погашення на заборгованість, за якою 

організація-кредитор вжила всіх заходів для погашення (повернення) 

підприємством-дебітором та заборгованість, по якій організація-кредитор не 

вживала заходів для повернення. 

Для бухгалтерського обліку за умов міжнародного співробітництва та 

виходу вітчизняного підприємства  на світовий ринок особливої актуальності 

набуває  сучасна концепція поділу активів на монетарні і немонетарні. При 

цьому, монетарна дебіторська заборгованість представлена фіксованою 

(визначеною) сумою грошей, а немонетарна – не виражена. Така класифікація 

має значення при оцінці дебіторської заборгованості, вираженої в іноземній 

валюті, що передбачена П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів» [41]. Поділ 

статей на монетарні і немонетарні можна знайти в аналітичному обліку, в якому 

вказуються умови погашення боргів. Тому доцільним є розподіл дебіторської 

заборгованості в залежності від валюти платежу, відповідно в національній та 

іноземній валютах. 

О.І. Кобилянська класифікує поточну дебіторську заборгованість щодо 

причин її виникнення на виправдану та невиправдану [90, с. 56–57]. Проте 

обмеження строку погашення одним місяцем для виправданої дебіторської 

заборгованості є не цілком коректним. Виправданість заборгованості можна 

визначити лише після її реального погашення та встановлення дотримання 

строків вказаних у оформлених договорах. 

Групування дебіторської заборгованості за різними класифікаційними 

ознаками подано на рис. 1.15.Дебіторську заборгованість можна умовно поділити 

на два види − навмисна і ненавмисна, які є наслідком наявності недоліків в 

управлінській та господарській діяльності як підприємства-дебітора, так і 

підприємства-кредитора, що в сучасних умовах господарювання набуває 

неабиякого значення, оскільки є реальним відображенням прийнятої на 

підприємстві концепції управління та контролю. 
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Рис. 1.15. Групування дебіторської заборгованості на основі 

літературних джерел 
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Зокрема, ненавмисна дебіторська заборгованість виникає в результаті 

застосовуваних на підприємстві форм розрахунків за товари і послуги, 

тимчасових фінансових труднощів контрагентів та неякісної роботи 

працівників бухгалтерії.  

В свою чергу, навмисна дебіторська заборгованість виникає внаслідок 

заздалегідь запланованих махінацій контрагентів та зумисної несплати за 

поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги та виявлення недостач, 

розкрадань товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.  

Поділ дебіторської заборгованості на ці два види в обліку відображається 

на різних субрахунках синтетичних рахунків 18 «Довгострокова дебіторська 

заборгованість», 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та 37 

«Розрахунки з іншими дебіторами». 

Використання даної класифікації надасть можливість прослідкувати 

порушення фінансово-розрахункової дисципліни, виявити їх причини та 

усунути недоліки шляхом прийняття відповідних управлінських рішень.  

Не менш важливою класифікаційною ознакою, за якою необхідно 

здійснювати групування дебіторської заборгованості є ступінь важливості 

дебіторів.  

Здійснення розподілу дебіторської заборгованості в залежності від 

ступеня важливості дебіторів є необхідною складовою покращення стану 

бухгалтерського обліку на підприємстві, адже, є очевидним той факт, що 

більше уваги повинно приділятися управлінню дебіторською заборгованістю 

дебіторів, котрим притаманний високий ступінь важливості.  

Групування дебіторів необхідно здійснювати на три групи за ступенем 

важливості клієнтів, які: приносять основну суму виручки; закупівлі яких 

невеликі, проте досить стабільні та приносять значну частину виручки; 

здійснюють разові чи незначні купівлі.  

Здійснення даного розподілу дозволить або зовсім уникнути або 

скоротити обсяги сумнівної та безнадійної заборгованості на підприємстві. 
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На теперішній час недостатня увага приділяється групуванню 

дебіторської заборгованості в залежності від податкових наслідків: 

− дебіторська заборгованість, що включається у валові доходи і податкові 

зобов’язання  з ПДВ у момент її виникнення (заборгованість по відвантаженим 

товарам (роботам, послугам). Якщо дані операції не звільнені від 

оподаткування ПДВ, то одночасно з валовими доходами нараховуються 

податкові зобов’язання);  

− дебіторська заборгованість, що включається у валові витрати і 

податковий кредит з ПДВ у момент її виникнення (заборгованість з сплачених 

авансів, за винятком випадків, коли дані аванси видані (сплачені) особам, які не 

є платниками ПДВ або сплачують його на основі пільгових ставок, при цьому у 

підприємства виникає податковий кредит з ПДВ у звичайному порядку; 

дебіторська заборгованість з орендної плати (лізинговим платежам)  

включається у валові витрати по нарахуванню);  

− дебіторська заборгованість, що не включається у момент її виникнення 

ні у валові доходи, ні у валові витрати і по якій не виникають ні податкові 

зобов’язання  ні податковий кредит. 

Розподіл дебіторської заборгованості в залежності від можливості 

уступки права вимоги на неї, а саме: дебіторська заборгованість з можливістю 

уступки права вимоги та дебіторська заборгованість, право вимоги на яку 

неможливо переуступити.  

Сьогодення свідчить, що рефінансування дебіторської заборгованості є 

зручним способом швидкого залучення коштів, що відволікаються у 

дебіторську заборгованість.  

На рис. 1.16 подана схема класифікації дебіторської заборгованості, яка 

включає всі вище наведені ознаки, розкриває економічну природу її різних 

видів та надає змогу глибше провести аналіз. 
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Рис. 1.16. Класифікація дебіторської заборгованості  

 

Класифікація дебіторської заборгованості є різноплановою та існує 

широкий спектр її видів, що розкривають економічну природу різних її видів та 

відповідає структурі бухгалтерського балансу. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ  

ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ  

 

2.1 Інформаційне забезпечення обліку операцій із дебіторської 

заборгованості в облікових регістрах та звітності 

В Україні діє державна уніфікована система документації, що забезпечує 

різке скорочення загальної кількості документів. В табл. 2.1 систематизовано 

перелік форм первинних документів та облікових регістрів, до яких заносяться 

операції з обліку дебіторської заборгованості. 

Основними регістрами синтетичного, а в окремих випадках при 

невеликому обсязі облікової інформації – i регістрами аналітичного обліку є 

Журнали. Так, наприклад, облік розрахунків з покупцями і замовниками, 

різними дебіторами, за резервом сумнівних боргів, облік виданих та отриманих 

короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, відстрочених 

податкових активів, доходів майбутніх періодів здійснюється у Журналі 3 та 

відомостях аналітичного обліку 3.1–3.6. 

Разом з тим, відомості аналітичного обліку як складова частина Журналу 

3 ведуться окремо за операціями по вище зазначених рахунках. Методичні 

рекомендації передбачають також ведення окремої Відомості аналітичного 

обліку по операціях на окремих субрахунках, зокрема для обліку розрахунків із 

підзвітними особами, за претензіями, за авансами виданими та одержаними 

тощо. 

За умов, коли суб’єкти господарювання вчасно i повністю виконують свої 

зобов’язання щодо платежів, такі відомості аналітичного обліку не 

потребуватимуть багатьох сторінок (аркушів).  
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Таблиця 2.1 

Інформаційне забезпечення операцій з обліку дебіторської заборгованості  

Вид дебіторської 

заборгованості 

Інформаційне забезпечення Обліковий регістр 

Розрахунки з 

покупцями та 
замовниками 

Договір; товаро-транспортна накладна; рахунок-фактура; 
приймальна квитанція; акт виконаних робіт (наданих 
послуг); акт звіряння розрахунків; бухгалтерська довідка 
(отримання від покупців авансів у погашення  дебіторської 
заборгованості); платіжне доручення (зведене платіжне 
доручення); виписка банку; розрахунковий чек; вексель; 
прибутковий касовий ордер; квитанція (на підприємствах 
зв’язку); розрахунок курсових різниць 

Відомість 3.1 
аналітичного 

обліку розрахунків 
з покупцями та 
замовниками 

Розрахунки за 
виданими 

авансами 

Договір на поставку продукції, товарів, робіт, послуг; 
договір з підрядними будівельними організаціям; товарно-
транспортні накладні (якщо аванси видають товарами, 
матеріалами та ін.); бухгалтерська довідка 

3.2 Відомість 
аналітичного 

обліку розрахунків 
з різними 

дебіторами 

Розрахунки з 

підзвітними 

особами 

Авансовий звіт; прибутковий касовий ордер; видатковий 
касовий ордер; платіжна відомість; накладна (при видачі 
продукції для реалізації на ринку) 

Розрахунки за 

нарахованими 

доходами 

Розрахунок дивідендів, відсотків, роялті; видатковий 
касовий ордер; платіжна відомість 

Розрахунки за 

претензіями 

Комерційні акти; акти взаємозвірки; рішення суду; 
пред’явлена претензія; платіжне доручення; виписки 
банку; розрахунковий чек; прибутковий касовий ордер 

Розрахунки за 

відшкодуванням 

завданих 

збитків 

Акт; інвентаризаційний опис; порівняльні відомості 
результатів інвентаризації; прибутковий касовий ордер; 
виписка банку; бухгалтерська довідка (у разі віднесення в 
рахунок оплати праці); рішення суду; 
рішення курівництва підприємства. 

Розрахунки за 

позиками чле -

нам кредитних 

спілок 

Договір; видатковий касовий ордер; платіжна відомість 

Розрахунки з 

іншими 

дебіторами 

Доручення-зобов’язання про утримання з оплати праці 
суми чергових платежів (при купівлі працівником 
підприємства товарів у кредит); кредитний договір; 
накладна на видачу форменого одягу; відомість на продаж 
акцій; розрахунок розподілу доходів; рішення суду; 
виписка банку; витяг з протоколу спеціалізованого 
аукціону (оприбуткування акцій); відомість підписки на 
акції; прибуткові касові ордери; накладні (якщо внески в 
статутний капітал здійснюють матеріальними цінностями); 
розрахунок нарахування дивідендів; платіжні доручення 

Заборгованість 

за майно, що 

передано у 

фінансову 

оренду 

Договір про фінансову оренду; акт приймання-передачі 
об’єкта фінансової оренди; розрахунок бухгалтерії розміру 
амортизації (при передачі основних засобів у фінансову 
оренду); бухгалтерська довідка (переведення 
довгострокової дебіторської заборгованості у поточну; 
сплачені авансом орендні платежі); розрахунок орендної 
плати 

3.4 Відомість 
аналітичного 

обліку виданих та 
отриманих векселів 

Розрахунки за 

допомогою 

векселів 

Прибуткові касові ордери; платіжне доручення; 
розрахунковий чек (виписка банку); бухгалтерська довідка 
(розрахунок); акт списання втрачених векселів 
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В табл. 2.2 узагальнено інформацію про дебіторську заборгованість у 

реєстрах бухгалтерського обліку. 

Таблиця 2.2 

Узагальнення інформації про дебіторську заборгованість 

 у реєстрах бухгалтерського обліку 

Найменування Призначення Примітка 

1 2 3 

Журнал 3. Розділ І 

Облік розрахунків за 

товари, роботи, 

послуги, інших 

розрахунків і резерву 

сумнівних боргів  

Відображається довгострокова дебіторська заборгованість, 

короткострокові векселі одержані, розрахунки з покупцями та 

замовниками, розрахунки з різними дебіторами, резерв 

сумнівних боргів, довгострокові векселі видані, короткострокові 

векселі видані, розрахунки з постачальниками та підрядниками, 

розрахунки за іншими операціями 

За кредитом 

рахунків 18, 34, 36, 

37, 38, 51, 62, 63, 68                        

Журнал 3. Розділ ІІ 

Облік розрахунків з 

бюджетом, облік 

довгострокових та 

поточних зобов’язань  

Відображаються відстрочені податкові активи і відстрочені 

податкові зобов'язання, довгострокові зобов'язання за 

облігаціями, довгострокові зобов'язання за оренди, зобов'язання 

за податками і платежами, дивідендами, поточна заборгованість 

за довгостроковими зобов’язаннями, доходи майбутніх періодів 

За кредитом 

рахунків 17, 52, 53, 

54, 55, 61, 64, 67, 69. 

3.1 Відомість 

аналітичного обліку 

розрахунків з 

покупцями та 

замовниками 

Призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями 

та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані 

роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 

"Розрахунки з покупцями та замовниками", крім заборгованості, 

яка забезпечена векселем  

Підсумки граф 13 - 

20 (рядок "Усього за 

рахунком 36") цієї 

відомості перенося-

ться до графи 5 роз-

ділу I Журналу 3. 

3.2 Відомість 

аналітичного обліку 

розрахунків з 

різними дебіторами 

Призначена для аналітичного обліку поточної дебіторської 

заборгованості (з підзвітними особами, за авансами виданими, 

за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за 

позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями). У 

Відомості 3.2 для обліку розрахунків за кожним дебітором 

відводиться необхідна кількість рядків. Сальдо визначається за 

кожним дебітором і також переноситься в графи 5 і 6 Відомості 

3.2 на наступний місяць 

Підсумки граф 16 - 

21 (рядок "Усього за 

рахунком 37") цієї 

відомості 

переносяться до 

графи 6 розділу I 

Журналу 3. 

3.4 Відомість 

аналітичного обліку 

виданих та 

отриманих векселях 

Призначена для аналітичного обліку заборгованості покупців, 

замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію 

(товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими 

операціями, яка забезпечена одержаними векселями, а також 

для розрахунків за зобов'язаннями постачальникам, 

підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, 

матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на 

яку підприємством видані векселі (рахунки 18 "Довгострокова 

дебіторська заборгованість", 34 "Короткострокові векселі 

одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 

"Короткострокові векселі видані"). У заголовку над рядками 8 - 

12 і 15 - 17 Відомості 3.4 підприємством вказується номер 

синтетичного рахунку, до якого відкрито аркуш цієї відомості, а 

у самому заголовку Відомості 3.4 вписується словами об'єкт 

обліку (одержаних короткострокових векселів, виданих 

короткострокових векселів) 

Підсумки граф 15 - 

17 (рядок "Усього") 

цієї відомості 

переносяться 

відповідно у графи 

3, 4 та 8, 9 розділу I  

Журналу 3. 

3.5 Відомість 

аналітичного обліку 

розрахунків за 

іншими операціями 

Призначена для аналітичного обліку внутрішніх, 

внутрішньогосподарських розрахунків, розрахунків за 

нарахованими відсотками, за авансами одержаними та за 

іншими операціями, що відображаються на рахунку 68 

"Розрахунки за іншими операціями"  

Підсумки граф 15 - 

20 (рядок "Усього") 

цієї відомості 

переносяться до 

графи 11 розділу I 

Журналу 3. 
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 

3.6 Відомість 

аналітичного обліку 

розрахунків з 

бюджетом 

Призначена для узагальнення інформації про розрахунки 

підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи 

прибутковий податок з працівників підприємства, фінансові 

санкції, що справляються в дохід бюджету. У Відомості 3.6 для 

узагальнення аналітичної інформації щодо розрахунків із 

бюджетом надруковано більш поширені види податків, а для 

інших – передбачено вільні рядки, в які вписуються потрібні 

для підприємства види податків i платежів. У відомості за 

кожним видом податків і платежів щомісяця відображаються 

нараховані та належні до відшкодування з бюджету суми 

податків і платежів, їх сплата, списання тощо. Сальдо на кінець 

місяця визначається окремо за кожним видом податків і 

платежів. 

У рядках 1.1 - 1.9 відображаються сальдо, сплата, списання, 

суми, належні до відшкодування з бюджету, тощо та 

нарахування за кожним видом податків і платежів. У рядку 1.10 

наводиться підсумок рядків 1.1 - 1.9 за відповідними графами. 

У рядках 2.1 - 2.8 відображаються сальдо, сплата та 

нарахування інших платежів до бюджету, зокрема мита, різниць 

між сумою відшкодування і втратами від нестач і псування 

цінностей. У рядку 2.9 наводиться підсумок рядків 2.1 - 2.8 за 

відповідними графами. 

У рядках 3.1 - 3.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом і 

кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". У рядку 3.4 

наводиться підсумок рядків 3.1 - 3.3 за відповідними графами. 

У рядках 4.1 - 4.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом і 

кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". У рядку 4.4 

наводиться підсумок рядків 4.1 - 4.3 за відповідними графами. 

У рядку 5 наводиться підсумок рядків 1.10, 2.9, 3.4, 4.4. 

Підсумки граф 13 - 

20 рядка 5 "Усього" 

за рахунком 64 

"Розрахунки за 

податками і 

платежами" перено-

сяться у графу 9 

розділу II  

Журналу 3. 

 

8 Відомість 

позабалансового 

обліку 

Призначена для аналітичного обліку в розрізі об'єктів 

позабалансового обліку, в яку з регістрів аналітичного обліку за 

попередній рік переносяться дані на початок поточного року (до 

граф 1 - 6). За простою системою позиційним способом 

заносяться дані до граф 1 - 6 - про надходження (одержання, 

надання тощо), до граф 7 - 12 - про вибуття (використання, 

списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового 

обліку (орендовані основні засоби, матеріальні цінності на 

відповідальному зберіганні, устаткування, прийняте для 

монтажу, матеріали, прийняті для переробки, товари, прийняті 

на комісію, списана дебіторська заборгованість, невідшкодовані 

нестачі і втрати від псування цінностей та ін.). На кінець 

кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів 

позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків 

показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний 

місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11. При необхідності 

Відомість 8 продовжується додатковими аркушами такого 

самого змісту і формату 

 

 

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та 

замовниками можна вести двома способами. При першому варіанті в ній для 

кожного покупця (замовника) відводять необхідну кількість рядків, яку 

визначають виходячи із можливої кількості первинних документів. Недоліком 

застосування даного методу є те, що досить складно передбачити можливу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2000_12_29/an/1344/MF00062.html#1344


 

70 

кількість первинних документів. Сутність другого способу (позиційного) 

полягає в тому, що для кожного покупця (замовника) у цій відомості відводять 

один рядок. Якщо протягом поточного місяця необхідно записати дані кількох 

документів, їх попередньо групують в аркушах-розшифровках, а у Відомості 

3.1 фіксують підсумок за однорідними документами. 

Проте, у Відомості 3.1 (табл. 2.3) реквізити розміщені непослідовно. 

Найменування покупця (замовника) необхідно вказувати у першому, а не в 

третьому стовпчику, тому що в залежності від даного реквізиту здійснюється 

групування дебетових та кредитових оборотів за рахунком 36. 

Таблиця 2.3 

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями  

та замовниками (до рахунку 36)  

N
 з

а
п

и
с
у

 

Н
о

м
е
р

 д
о

к
у
м

е
н

та
 

Н
а
й

м
е
н

у
в
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н
я
 

п
о

к
у

п
ц

я
 

(з
а
м

о
в
н

и
к
а
) 

Сальдо на 
початок 
місяця 

В дебет рахунку 36 з 
кредиту рахунків 30, 

31, 70, 71, 76 

З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 
30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 
64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99  

С-до 
на 

кін. 
міс. 

(Д-т) 

Дата 
виник
нення 
заборг Д

е
б

е
т
 

Д
а
т
а
 

N N N N 

Усьо 
го за 
дебе
том  

Д
а
т
а
  

N N N N N N N N 

Усьо 
го за 
кред
итом  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  22 

 

Якщо на підприємстві використовується перший варіант заповнення 

відомості, то в стовпчику 1  «№ запису», доцільно зазначати за кожним 

покупцем (для першого - 1, 2, 3, 4…n, для другого – 1, 2, 3, 4…n).  

При використанні підприємством позиційного способу, нумерація даного 

стовпчика повинна здійснюватися за наскрізним принципом, а саме: 1, 2, 3, 

4…n. При цьому, кожен номер рядка буде засвідчувати і відповідний номер 

покупця (замовника). У даному випадку у стовпчику 2 «Номер документа», 

необхідно зазначати номер аркуша-розшифровки, в якому відображаються 

реквізити первинних документів. 

До відомості 3.1 необхідно вести додаткову відомість-реєстр, в якій 

вказувати повну інформацію про підприємство-покупця (юридичну адресу, 

телефони, прізвища, ім’я, по-батькові керівників та бухгалтерів, банківські 
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реквізити). Необхідність ведення додаткової відомості-реєстру зумовлена тим, 

що у Відомості 3.1 у стовпчику «Найменування покупця (замовника)» 

передбачено місце лише для скороченого найменування контрагента, що може 

призвести до помилок та непорозумінь з боку бухгалтера (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Відомість-реєстр покупців (замовників)  

за __________місяць ____р. 

№ 

з/п 

Найменування 

покупця 

Юридична 

адреса 

ПІБ 

керівника, 

конт. тел. 

ПІБ 

головного 

бухгалтера, 

конт. тел. 

Банківські 

реквізити 

1 ТОВ «Лукошко» м. Харків, вул. 

Петровського, 4 

Марушкін В.І. 

(0572)7141017 

Кердей Я.В. 

(0572)7154882 

«Укрсоцбанк» 

м. Харків 

Р/р 26002568 

МФО 356011 

ЄДРПОУ 

2256325 

… … … … … … 

 

При здійсненні записів непозиційним способом необхідно стовпці 6 та 12 

«Дата» доповнити стовпчиками «Номер та найменування документа», та при 

цьому вилучити стовпчик 2, адже тоді він не нестиме змістового навантаження. 

Дане коригування сприятиме покращенню контролю стану розрахунків. 

Для аналітичного обліку поточної дебіторської заборгованості з 

підзвітними особами, за виданими авансами, претензіями, відшкодуванням 

завданих збитків, позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями 

призначено Відомість 3.2, що має аналогічні Відомості 3.1 недоліки, а саме: 

стовпці 7 та 15 «Дата» є окремими для запису операцій за дебетом та кредитом 

рахунку 37, а стовпчик 2 «Номер документа» – один, до того ж відірваний від 

стовпців, в яких зазначається дата. 

Крім того, у п. 29.1 Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку зазначається, що для аналітичного обліку 

заборгованості, забезпеченої векселями використовується Відомість 3.4. Проте, 

у Відомості 3.1 також можна відобразити операції з кредиту рахунка 36 

«Розрахунки з покупцями та замовниками» в дебет рахунків 34 
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«Короткострокові векселі одержані», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 

«Короткострокові векселі видані».  

Тому що п. 29.1 необхідно викласти у наступній редакції: «Відомість 3.1 

призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками 

за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що 

відображаються на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 

Також у п. 29.5 Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів 

бухгалтерського обліку зазначається, що Відомість 3.4 призначена для 

аналітичного обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за 

відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за 

іншими операціями, яка забезпечена одержаними векселями, а також для 

розрахунків за зобов'язаннями постачальникам, підрядникам та іншим 

кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за 

іншими операціями, на яку підприємством видані векселі (рахунки 18 

«Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 34 

«Короткострокові векселі одержані», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 

«Короткострокові векселі видані»). 

Проте, на рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи» обліковуються не лише довгострокові векселі одержані, але 

й заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду, інша дебіторська 

заборгованість та інші необоротні активи. Тому, ототожнення довгострокових 

векселів одержаних (субрахунок 182) з рахунком 18 є невірним. 

Виходячи з цього, п. 29.5 доцільно подати у наступній редакції: 

«…(субрахунок 182 «Довгострокові векселі одержані» та рахунки 34 

«Короткострокові векселі одержані», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 

«Короткострокові векселі видані»). 

У заголовку Відомості 3.4 вписується словами об'єкт обліку (одержаних 

короткострокових векселів, одержаних довгострокових векселів, виданих 

короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів). Проте, на 
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підприємствах ведуть паралельно облік як отриманих, так і виданих 

довгострокових та короткострокових векселів.  

Відомість 3.4 повинна  бути підсумковою по чотирьох відомостях за 

видами векселів – короткострокові векселі одержані, довгострокові векселі 

одержані, короткострокові векселі видані, довгострокові векселі видані. На рис. 

2.1–2.2 подано форми аналітичного обліку векселів. 

 

ВІДОМІСТЬ 3.4.1 аналітичного обліку короткострокових векселів 

одержаних (по рахунку 34) 
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"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ 

                          (підпис)  

 

Рис. 2.1. Рекомендована форма відомості 3.4.1 аналітичного обліку 

короткострокових векселів одержаних (по рахунку 34) 
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ВІДОМІСТЬ 3.4.2 аналітичного обліку довгострокових векселів одержаних 

(по субрахунку 182) 

за _________________ 20__ р. 
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В дебет субрахунку 182 

з кредиту рахунків 30, 31,37, 
69, 70, 73, 74  

З кредиту субрахунку 182 

в дебет рахунків 30, 31,37, 
85, 97, 99  
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"___" __________________ 20__ р. Виконавець ____________________ 

                          (підпис)  

 
 

Рис. 2.2. Рекомендована форма відомості 3.4.2 аналітичного обліку 

довгострокових векселів одержаних (по субрахунку 182) 

 

При веденні обліку дебіторської заборгованості надзвичайно важливою 

операцією, що потребує достовірного документального оформлення є списання 

безнадійної дебіторської заборгованості. Списання безнадійної дебіторської 

заборгованості здійснюється за рішенням керівника підприємства, проте, 

визначена форма рішення не передбачена жодним законодавчим актом.  

В табл. 2.5 подано форму рішення керівника про списання безнадійної 

дебіторської заборгованості. 

Графу 7 «Підстава для списання» доцільно заповнювати згідно вимог 

Податкового кодексу України та вказувати підставу: термін позовної давності 

минув; недостатність майна фізичної особи (за умови, що дії направлені на 

примусове стягнення заборгованості майна боржника, не привели до повного 

відшкодування заборгованості); відсутність майна фізичної або юридичної 

особи, об’явленої банкрутом, або юридичної особи, що ліквідується; 
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недостатність кількості грошових коштів, отриманих від продажу на аукціонах 

майна боржника, яке було передане під заставу; дія непереборної сили , 

стихійного лиха (форс-мажор); дебітори –померлі фізичні особи; визнані в 

судовому порядку зниклими без вісті; недієздатні; позбавлені волі. 

 

Таблиця 2.5 

Рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості 

№ 
з/п 

Найменування 
дебітора 

Сума
грн. 

Дата 
виник-
нення  

Причина 
виник-
нення 

Дата 
списа-

ння 

Підстава 
для 

списання 

За рахунок 
(резерву 

сумнівних 

боргів, 
 інших 

операційних 
витрат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ТОВ «Автодом 

Харків» 

1000 25.08. 

2011 

Відванта

-ження 
товарів 

26.08. 

2014 

Термін 

позовної 
давності 
минув 

Резерву 

сумнівних 
боргів 

… … … …  … … … 

 

Вищезазначена форма є корисною для бухгалтерського та податкового 

обліку, так як враховує їх вимоги, є джерелом достовірної інформації та 

достатньою підставою для списання безнадійної дебіторської заборгованості з 

балансу. 

Невід’ємним елементом системи бухгалтерського обліку та 

завершальним етапом облікового циклу, що зумовлює органічну єдність 

показників виступає бухгалтерська звітність, що є джерелом інформації про 

результати господарсько-фінансової діяльності підприємства. Зокрема, за 

відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, 

одержують інформацію для подальшого її планування. Основним завданням 

бухгалтерської звітності є задоволення інтересів користувачів – юридичних і 

фізичних осіб шляхом надання їм правдивою та неупередженою інформацією 

про діяльність підприємства для  прийняття рішень. Інформація про 

господарські операції підприємства за звітний період  в облікових регістрах 
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використовується для формування показників фінансової звітності, 

призначенням якої є забезпечення користувачів інформацією про фінансові 

результати, діяльність і фінансове становище підприємства. Саме така облікова 

інформація необхідна управлінцям для виявлення причин можливих відхилень 

від виконання умов договорів. Основні вимоги до фінансової звітності 

викладено в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» 

та у НП(С)БО №1 3, 137. 

Основною формою звітності є Баланс (Звіт про фінансовий стан)      

Форма № 1, у якому спостерігається невідповідність відображення 

довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованості, забезпеченої 

отриманими векселями.  

У ІІ розділі Балансу «Оборотні активи» векселі одержані знаходять своє 

відображення в додатково вписаному рядку (рядок 1120) та показують 

заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів, яка забезпечена 

векселями, що гармонійно пов’язується з Планом рахунків. 

Тоді як у І розділі балансу «Необоротні активи» стаття «Довгострокова 

дебіторська заборгованість» (рядок 1040) є основною та містить як 

заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду, так і довгострокові 

векселі отримані, що зменшує інформативність балансу та надає користувачам 

неповну інформацію про фінансовий стан підприємства. Уникнути дану 

невідповідність можливо за допомогою введення додаткових рядків у форму 

Балансу. 

В табл. 2.5 подано діючу та удосконалену методику відображення 

дебіторської заборгованості в Балансі та на рахунках бухгалтерського обліку.  
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Таблиця 2.5 

Відображення інформації про дебіторську заборгованістьв Балансі та Плані рахунків 

Діюча методика Удосконалена  методика 

Баланс Рахунки (субрахунки) Баланс Рахунки (субрахунки) 

Стаття Рядок Код Назва рахунку (субрахунку) Стаття Рядок Код  Назва рахунка (субрахунку) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Необоротні активи 

Довгострокова  

дебіторська  

заборгованість 

(основна) 

1040 

181 
Заборгованість за майно, що передано у 

фінансову оренду 

І. Необоротні активи 

Довгострокова 

дебіторськазаборгованість: 
1040 - Сума рядків 1041-1044 

182 Довгострокові векселі одержані 

Заборгованість за майно, 

що передано у фінансову 

оренду 

1041 181 

Заборгованість за майно, що передано у 

фінансову оренду 

Довгострокова 

дебіторська  

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

1042 182 

Довгострокова дебіторська заборго-

ваність за товари, роботи, послуги  

183 Інша дебіторська заборгованість 

Довгострокові векселі 

одержані 
1043 

183 
Довгострокові векселі, одержані в нац. 

валюті 

184 
Довгострокові векселі, одержані в ін. 

валюті 

Інша довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

1044 185 

Інша довгострокова дебіторська заборго-

ваність 

II. Оборотні активи 

Векселі  одержані 

(додаткова) 

1120 

341 
Короткострокові векселі, одержані в нац. 

валюті 

II. Оборотні активи 

Векселі одержані 

(основна) 
1120 

341 
Короткострокові векселі, одержані в нац. 

валюті 

342 
Короткострокові векселі, одержані в ін. 

валюті 
342 

Короткострокові  векселі, одержані в ін. 

валюті 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

(основна) 

1125 - 

Сальдо Дт 36 мінус сальдо Кт 38  (у 

частині, що стосується заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги) 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари, 

роботи, послуги 

(основна): 
1125 - 

Сальдо Дт 361, Дт 362, Дт 364 за 

вирахуванням сальдо Кт 38  (у частині, що 

стосується заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги). Субрахунок 363 

пропонується вилучити та обліковувати 

на субрахунку 377.Рах. 38 «Резерв 

можливих втрат від боргів»(сальдо 381 

«Резерв безнадійної заборгованості» +382 

«Витрати на погашення дебіторської 

заборгованості»» 
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Продовження табл. 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дебіторська заборгованість за розрахунками (основна): Дебіторська заборгованість за розрахунками (основна): 

за виданими авансами 1130 

371 

Розрахунки за виданими авансами (тут показують 
суму авансів, наданих іншим підприємствам у 

рахунок наступних платежів, а також сплачений 
авансовий внесок із податку на прибуток згідно з 

ПКУ). 
за виданими 

авансами 
1130 

371 

Розрахунки за виданими авансами (тут 
показують суму авансів, наданих іншим 

підприємствам у рахунок наступних платежів, а 
також сплачений авансовий внесок із податку на 

прибуток згідно з ПКУ). 

63 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками 

(сальдо Дт 63 за контрагентами і договорами, за 

якими перераховано аванси). Коли  не використов. 
авансовий субрах. 371. 

63 

Розрахунки з постачальниками та підрядникам и 

(сальдо Дт 63 за контра-гентами і договорами, за 

якими перера-ховано аванси). Коли  не 
використов. авансовий субрах. 371. 

з бюджетом 1135 
641 Розрахунки за податками з бюджетом 1135 641 Розрахунки за податками 

642 Розрахунки за обов’язковими платежами 642 Розрахунки за обов’язковими платежами 

у тому числі з податку на 
прибуток 

1136 - 

Сальдо Дт 64 (субрах. податку на прибуток). Для 

відображення дебіторської заборгованості з 
податку на прибуток. Не підлягає включенню в 

підсумок балансу, адже сума вже врахована в р. 
1135.  

- - - - 

Дебіторська заборгова-

ність за розрахунками з 
нарахованих доходів 

(додаткова) 

1140 373 

Розрахунки за нарахованими доходами Дебіторська 
заборгова-ність за 

розрахунками з 

нарахованих доходів 
(додаткова) 

1140 373 Розрахунки за нарахованими доходами 

Дебіторська 
заборгованість за 

розрахунками з 
внутрішніх розрахунків 

(додаткова) 

1145 

682 Внутрішні розрахунки Дебіторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

внутрішніх 

розрахунків 
(додаткова) 

1145 

682 Внутрішні розрахунки 

683 Внутрішньогосподарські розрахунки 683 Внутрішньогосподарські розрахунки 

36 Розрахунки з покупцями та замовниками (у 

частині пов’язаних сторін) 

36 Розрахунки з покупцями та замовниками (у 

частині пов’язаних сторін) 

377 Розрахунки з іншими дебіторами  (у частині 

пов’язаних сторін) 

377 Розрахунки з іншими дебіторами  (у частині 

пов’язаних сторін) 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість (основна) 
1155 

372 Розрахунки з підзвітними особами 

Інша поточна 
дебіторська 

заборгованість 

(основна) 

1155 

370 Розрахунки з бартерних операцій 

374 Розрахунки за претензіями 372 Розрахунки з підзвітними особами 

375 Розрахунки з відшкодування завданих збитків 374 Розрахунки за претензіями 

376 Розрахунки за позиками членам кред. спілок 375 Розрахунки з відшкодування завданих збитків 

377 Розрахунки з іншими дебіторами 376 Розрахунки за позиками членам кред. спілок 

378 Розрахунки з державними цільовими фондами 377 
Розрахунки з іншими дебіторами (у т.ч. 

розрахунки з учасниками ПФГ) 

65 Розрахунки за страхуванням 
378 Розрахунки з державними цільовими фондами 

65 Розрахунки за страхуванням  
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Однією з ефективних форм співробітництва банків та підприємств є 

промислово-фінансові групи. Згідно з Законом України «Про промислово-

фінансові групи в Україні» [150], промислово-фінансова група (ПФГ) — 

об’єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, 

сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші 

установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання 

прибутку, та яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з 

метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей 

виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи 

програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої 

продукції. Отже, в Україні приватні компанії не можуть прийняти рішення про 

створення ПФГ. Порядок ведення консолідованого бухгалтерського обліку 

ПФГ п. 3 встановлює, що для обліку дебіторської заборгованості і зобов’язань у 

розрахунках між головним підприємством ПФГ і між учасниками ПФГ 

застосовуються відповідно субрахунки 363 та 633 «Розрахунки з учасниками 

ПФГ». Таким чином, економічний зміст субрахунку 363 не відповідає сутності 

рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», адже на 

останньомуведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та 

замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, а 

субрахунок 363 використовується лише для розрахунків між головним 

підприємством ПФГ і між учасниками ПФГ та не має жодного відношення до 

інших господарюючих суб’єктів.Інструкція із застосування Плану рахунків 

спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом 

господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках, а 

за обліковим змістом субрахунок 363 частково дублює рахунок 377 

«Розрахунки з різними дебіторами», так як на останньомуведуться розрахунки  

за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної  діяльності (без створення 

юридичної особи), а ПФГ здійснюють свою діяльність без створення юридичної 

особи.  

http://www.marazm.org.ua/economy/2_63.html?#1
http://www.marazm.org.ua/economy/2_63.html?#1
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Крім того, ідентичність найменувань двох різних за змістом субрахунків 

363 та 633 може спричинити непорозуміння та помилки при організації та 

веденні обліку.  

Згідно з ст. 2 п. 7. Закону України «Про промислово-фінансові групи в 

Україні»[150] головним  підприємством ПФГ не можуть бути торговельне 

підприємство, транспортне підприємство, підприємство в сфері громадського 

харчування, побутового обслуговування, матеріально-технічного постачання, 

банк, фінансово-кредитна установа. Крім того, ПФГ забороняється створювати 

у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування 

населення, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг. Доцільно 

вилучити з Плану рахунків субрахунок 363 та обліковувати розрахунки з 

учасниками ПФГ на субрахунку 377 «Розрахунки з різними дебіторами» з 

відображенням у відповідному рядку Балансу (форми №1). 

Аналіз Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 

№2) Розділу I «Фінансові результати»виявив, що у статті“Інші операційні 

витрати” (рядок 2180) відображаються відрахування на створення резерву 

сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості 

відповідно до п.11 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»[54]. 

У сукупності з Балансом та Звітом про фінансовий стан, Звіт про рух 

грошових коштів має давати повне уявлення про рух коштів та їх еквівалентів 

між датами фінансової звітності. 

Зміни у дебіторській заборгованості, пов’язані з операційною та 

інвестиційною діяльністю, відображаються у Звіті про рух грошових коштів у 

складі річної фінансової звітності підприємств, який складається за даними 

Балансу (форми №1) та первинного обліку. Зазначимо, що отримання активів 

шляхом фінансової оренди свого відображення у даному звіті не знаходить.  

Зміст, форма, загальні вимоги до складання та розкриття статей у формі   

№ 3 та №3-н (за прямим та непрямим методом) стосовно відображення 

дебіторської заборгованості закріплені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

http://www.marazm.org.ua/economy/2_63.html?#1
http://www.marazm.org.ua/economy/2_63.html?#1
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фінансової звітності» [3].Підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту 

про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом. Метод складання 

звіту визначає його форму. 

Прямий метод складання Звіту про рух грошових коштів базується на 

безпосередньому використанні даних із регістрів бухгалтерського обліку щодо 

дебетових або кредитових оборотів коштів (рахунки 30 «Готівка» і 31 «Рахунки в 

банках») за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку 

операцій, активів або зобов’язань (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Відображення інформації про дебіторську заборгованість уЗвіті про рух 

грошових коштів зa прямим методом (форма № 3) зa рядками (знаком «*» 

позначені додаткові вписувані рядки форми №3) 

Назва статті Код 

рядка 

Джерело інформації Примітки 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результaті операційної діяльності 

Надходження вiд: 

Надходження 
вiд повернення 
авансів 

3020* Обороти за Дт 30, 31 
Кт 371 (у частині 
повернених постача-
льниками передоплат 
й авансів). 
Якщо надані аванси 
показують через 
рахунок 63, то беруть 
обороти за Дт 30, 31 
Кт 63 

Повернені підприємству постачальниками й 
підрядниками cуми попередньої оплати та попередньо 
наданиx авансів грошовими коштами 

Надходження 
вiд відсотків зa 
залишками 
коштів нa 
поточних 
рахунках 

3025* Обороти за Дт 31 Кт 
373, 719 (у частині 
отриманих відсотків 
зa залишками коштів 
нa поточних рахунках) 

Сума одержаних підприємствoм відсотків (процентів) 
зa залишками коштів на йoго поточних рахунках зa 
договорами банківського рахунка 
 

Надходження 
вiд боржникiв 
неустойки 
(штрафів, пені) 

3035* Обороти зa Дт 30, 31 
Kт 374 (у частині сум 
отриманих економіч-
них санкцій зa пору-
шення законодавства 
чи договірниx умoв) 

Одержані підприємством грошовими коштами 
економічнi (фінансові) санкції зa порушення 
законодавства й умoв договорів 

Надходження 
вiд операційної 
оренди 

3040* Обороти за Дт 30, 31 
Kт 36 , 377 (у частині 
виручки вiд надання 
майна в операційну 
оренду) 

Суми грошових надходжень вiд операційної оренди, 
крім надходжень вiд оренди інвестиційної 
нерухомості 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 

Надходження 
вiд отримання 
роялті, 
авторських 
винагoрод 

3045* Аналітичні дані за Кт 
377 у кореспонденції з 
Дт 30, 31 (у чaстині 
надходжень вiд 
отримання роялті, 
авторських винагород) 

Сyми, отримані як винагорода зa користування чи зa 
надання права зa користування бyдь-яким авторським 
і суміжним прaвом 

Інші 
надходження 

3095 Аналітичні дані Дт 30, 
31 з Кт рахунків 37, 
68, 71 тощо 

Показують іншi надходження грошових коштів вiд 
операційної діяльності, для вiдображення яких зa 
ознаками суттєвості неможливо виділити окреeму 
статтю, або нe включені до попередніх статeй Звіту 
пpо рух грошових коштів y результатi операційної 
діяльності, зокрема вiд реалізації оборотних активів, 
надходження вiд діяльності обслуговуючих 
господарств тощo 

Витрачання нa оплату: 

Товарів (робіт, 
послyг) 

3100 Аналітичні дані Дт 
рахунків 63, 68, 371 (у 
частині виданих 
передоплат) у ко-
респонденції з Кт 
рахунків 30,31 

Наводять суму грошей, сплачених постачальникам і 
підрядникам зa одержані ТМЦ, прийняті роботи та 
надані послуги. 
Зауважте: якщо аванси наводяться в додатковому 
рядку (3135), у такому рядку їх суму не зазначають 

Витрачання нa 
оплату авансів 

3135* Обороти за Дт 371, 63 
Кт 30, 31 (у частині 
сум авансів і 
передоплат, 
перерахованих у 
рахунок майбутніх 
поставок) 

Суми попередньої оплати й авансових платежів 
постачальникaм і підрядникам зa товарно-матеріальні 
цінності (роботи, поcлуги), щo будуть поставлені 
(виконані, нaдані) 

Витрачання нa 
оплату 
повернення 
авансів 

3140* Обороти за Дт 681, 36 
Кт 30, 31 (у частині 
сум повернених 
покупцям передоплат 
й авансів) 

Сума попередньої оплати й авансових платежів, якy 
підприємство повернуло покупцям і зaмовникам 
 

Інші 
витрачання 

3190 Аналітичні дані за Дт 
37, 68, 94 та ін. із Кт 
рахунків 30, 31 

Наводять суму використаних грошових коштів нa 
іншi напрями операційної діяльності, для 
відображeння якої зa ознаками суттєвості неможливо 
виділити окpему статтю, або якa не включена дo 
попередніх статей Звіту пpо рух грошових коштів 
(видачa коштів під звіт, оплата операційної оренди 
тощо) 

IІ. Рух коштів у результатi інвестиційної діяльності 

Надходження вiд реалізації: 

фінансових 
інвестицій 

3200 Аналітичні дані Кт 37 
(Кт 74) у 
кореспонденції з Дт 
30, 31 

Показують суму грошових надходжень вiд продажу 
акцій чи боргових зoбов’язань iнших підприємств, а 
тaкож часток у капіталі iнших підприємств 

необоротних 
активів 

3205 Аналітичні дані Кт 
377, 742 у 
кореспонденції з Дт 
30, 31 

Відображають надходження грошових коштів вiд 
продажу інвестиційної нерухомості, необоротних 
активiв, утримyваних для продажу, i гpупи вибуття, а 
тaкож інших довгострокових необоротних активів 
(oкрім фінансових інвестицій) 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 

Надходження вiд отриманих: 

відсотків 3215 Аналітичні дані Кт 
373 у кореспонденції з 
Дт 30, 31 

Зазначають надходження грошей у виглядi відсотків 
зa позиками іншим сторонам (iнші, ніж позики, 
здійснені фінансовою устанoвою) за фінансовими 
інвестиціями в бoргові цінні папери, зa використання 
переданиx y фінансову оренду необоротних активів 
тoщо 

дивідендів 3220 Аналітичні дані Кт 
373 у кореспонденції з 
Дт 30, 31 

Місце для суми отриманих грошима дивідендів (окрім 
виплат за інструментами, якi визнаються 
еквівалентами грошових коштів, aбо утримуються для 
дилерських чи торговельниx цілей) 

Надходження 
від деривативів 

3225 Аналітичні дані Кт 
379 у кореспонденції з 
Дт 30, 31 
 

Показують надходження грошей, зокрема вiд 
ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів 
«своп» й опціонів (за винятком тиx контрактів, якi 
укладаються в рамках основної дiяльності 
підприємства, aбо коли надходження класифiкують як 
фінансову діяльність) 

Надходження 
вiд погашення 
позик 

3230* Аналітичні дані за Кт 
377, 183 у 
кореспонденції з Дт 
30, 31 

Підприємства (крім фінансових устанoв) 
відображають надходження грошових коштів вiд 
повернення авансів і позик, наданиx iншим сторонам, 
пов’язаниx з інвестиційною діяльністю 

Іншi 
надходження 

3250 Аналітичні дані Дт 30, 
31 із Кт рахунків 37, 
68 тощо 

Відображають надходження, для яких за ознaками 
суттєвості неможливо виділити окрему статтю, aбо які 
не включені в попередні статті цього розділу Звіту 
прo рух грошових коштів 

Витрачання нa придбання: 

Виплати за 
деривативами 

3270 Аналітичні дані  
Дт 379 у 
кореспонденції з  
Kт 30, 31 
 

Заносять суми коштів, сплачених за деривативами, 
зокрема ф’ючерcними контрактами, форвардними 
контрактами, контрактaми «своп» тa опціонами тощо 
(зa винятком випадків, коли тaкі контракти 
укладаються для операційної дiяльності підприємства 
абo виплати класифікуються як фінансовa діяльність) 

Витрачання нa 
надання позик 

3275* Аналітичні дані за Дт 
377, 183 в 
кореспонденції з Кт 
30, 31 

Підприємства (крім фінансових установ) 
відображaють виплати грошових коштiв для надання 
авансів і позик, пов’язаниx з інвестиційною 
діяльністю. 

Інші платежі 3290 Аналітичні дані з Дт 
37, 68 у 
кореспонденції з Кт 
30, 31 

Показують інші платежі, для відображення якиx за 
ознаками суттевості неможливо виділити окрему 
статтю, абo які не включені в попередні статті цього 
розділу Звіту прo рух грошових коштів 

 

Далі зупинимося на найбільш значущих статтях операційної діяльності, 

пов’язаних з непрямим методом.Назва звіту містить слова «за непрямим 

методом», насправді за непрямим методом у звіті визначається тільки та 

частина, що пов’язана з операційною діяльністю. У цій формі звітності 

показники руху коштів від інвестиційної та фінансової діяльності визначаються 
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за прямим методом: окремо відображають усі надходження, які потім 

зменшуються на суму витрачань та інших платежів. Тобто можна говорити про 

те, що та частина, яка стосується рухів коштів наслідок інвестиційної та 

фінансової діяльності, в обох формах (за прямим та непрямим методом) є 

ідентичною (рядки 3200–3395). Сумарні показники (рядки 3400–3415) у формах 

звітності за прямим та непрямим методами також обчислюються однаково.  

Виходячи з цього, розглянуто відображення інформації про дебіторську 

заборгованість в формі № 3-н зa непрямим методом тільки в частині, що 

пов’язана з операційною діяльністю (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Відображення інформації про дебіторську заборгованість у Звіті про рух 

грошових коштів зa непрямим методом (форма № 3-н) зa рядками (знаком «*» 

позначені додаткові вписувані рядки форми №3-н) 

Стаття Код 

рядка 

З чого формується Примітки 

надходження видатoк 

І. Рух коштів у результатi операційної діяльності 

Зменшення 

(збільшeння) 
оборотних 

активів 

3550 Різниця між гp. 3 

та гр. 4 рядка 
1195 ф. № 1, 

скоригованими 
на суму рядків 

1165,1160 ф. № 1 

(з урахуванням 
певних 

обмежень) 

Різниця між гр. 4 

та гр. 3 рядка 
1195 ф. № 1, 

скоригованими 
на суму рядків 

1165, 1160 ф. № 

1 (з урахуван-
ням певних 

обмежень) 

Зазначають зменшення (графа 3) / 

збільшення (графа 4) статей 
оборотних активів (крiм статей 

«Грошові кошти тa їx еквіва-ленти», 
«Поточні фінансові інвестиції» тa 

інших стaтей неопераційних 

оборотних активів), щo відбулись 
протягoм звітного періоду 

Збільшення 
(зменшення) 

дебіторськoї 
заборгованості зa 

продукцію, 

товари, робoти, 
послуги 

3553* Додатна різниця 
(гр. 3 - гр. 4) ряд. 

1125 ф. № 1 

Додатна різниця 
(гр. 4 - гр. 3) ряд. 

1125 ф. № 1 

Відображається зменшення (гр. 3) 
або збільшення (гр. 4) дебіторської 

заборгованості зa продукцію, товари, 
роботи, послуги, окрім суми зміни 

заборгованості в результаті її 

погашення необоротними активами 

Зменшення 

(збільшення) 
іншoї поточної 

дебіторської 

заборгованості 

3554* Додатна різниця 

(гр. 3 - гр. 4) ряд. 
1155 ф. № 1 

Додатна різниця 

(гр. 4 - гр. 3) ряд. 
1155 ф. № 1 

Відображається зменшення (гр. 3) 

або збільшення (гр. 4) іншої поточної 
дебіторської заборгова-ності, окрім 

змін, пов’язаних з інвестиційною тa 

фінансовою діяльністю 

Зменшення 

(збiльшення) 
витрат майбутніх 

періодів 

3556* Додатна різниця 

(гр. 3 - гр. 4) ряд. 
1170 ф.№ 1 

Додатна різниця 

(гр. 4 - гр. 3) ряд, 
1170 ф.№ 1 

Відображається зменшення (гр. 3) 

або збільшення (гр. 4) витрат 
майбутніх періодів, окрім змен-

шення таких витрат внаслідок їх 

включення до cкладу групи вибуття 
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У статті «Зменшення (збільшення) оборотних активів» (код рядка 3550) I 

Розділу «Рух коштів у результаті операційної діяльності» у графі 

«Надходження» відображається зменшення, а у графі «Видаток» – збільшення 

статей оборотних активів (до складу яких входить і дебіторська заборгованість), 

що відбулися протягом звітного періоду та за аналогічний період попереднього 

року. Збільшення дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду 

порівняно з початком звітного періоду означає, що частина доходу від реалізації  

у вигляді коштів не надійшла на підприємство, – віднімаємо цю суму від 

прибутку від операційної діяльності. Однак, не враховується зміна дебіторської 

заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської 

заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування 

кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не 

враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з 

податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності.  

При визначенні змін статей оборотних активів не враховується збільшення 

дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації 

інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та 

групи вибуття та зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її  

погашення.  

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті 

для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо 

навести такі додаткові статті:  

– «Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги»; 

– «Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості»; 

– «Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів». 

В умовах сьогодення Звіт про рух грошових коштів надає можливість 

простежувати використання грошових коштів на підприємстві, проводити 

комплексний аналіз грошових потоків та управління ними. 
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В Примітках до фінансової звітності відображається інформація про 

дебіторську заборгованість як за товари, роботи та послуги (рядок 940), так і за 

іншу поточну дебіторську заборгованість (рядок 950), у тому числі за строкам 

непогашення (до 12 місяців; від 12 до 18 місяців; від 18 до 36 місяців) (розділ 

IX).  Крім того, зазначається сума списаної у звітному році безнадійної 

дебіторської заборгованості (рядок 951)та окремо вказується  заборгованість із  

пов’язаними сторонами (рядок 952 виокремлюється з рядків 940 та 950). 

Залишок на початок року резерву сумнівних боргів (рядок 775) знаходить 

свої відображення у VII розділі «Забезпечення й резерви», де також вказується 

сума його нарахування (створення) та використання у звітному році. 

Відрахування до резерву сумнівних боргів зазначено у складі інших 

операційних доходів та витрат в V розділі «Доходи і витрати» (рядок 491). 

Крім того, наводиться перелік інформації  про дебіторську заборгованість 

у розрізі довгострокової дебіторської заборгованості (перелік дебіторів і сум ; 

метод визначення резерву сумнівних боргів; залишок резерву сумнівних боргів 

за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та 

використання у звітному періоді. 

Для досягнення більшої інформативності та відповідності діючому 

законодавству удосконалено форму надання інформації про дебіторську 

заборгованість у Примітках до річної фінансової звітності (табл. 2.8). 

У формі враховано, що у разі перевищення 12 місяців з дати балансу 

поточна дебіторська заборгованість набуває статусу довгострокової, тобто 

потребує переведення до  іншого виду дебіторської заборгованості, тому за 

строками непогашення, що перевищують 12 місяців необхідно обліковувати 

довгострокову дебіторську заборгованість.Крім того, запропоновано виділяти 

заборгованість нерезидентів із загального обсягу довгострокової та поточної 

дебіторської заборгованості. У поясненні до  Приміток до річної фінансової 

звітності необхідно здійснювати розподіл та систематизацію дебіторської 

заборгованості нерезидентів у розрізі країн близького та далекого зарубіжжя.  



 

87 

Таблиця 2.8 

Інформація про дебіторську заборгованість 

 у Примітках до фінансової звітності 

Найменування показника  
 

Код 
рядка  

Всього на 
кінець 
року  

у т. ч. за строками непогашення  

до 12 
місяців  

від 12 до 24 
місяців  

від 24 до 
36 місяців  

понад 36 
місяців 

1  2  3  4  5  6  7 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, 
послуги, всього: 

930  −    

у тому числі нерезидентів       

Поточна дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги, всього:  

940    − − − 

у тому числі нерезидентів       

Інша поточна дебіторська заборгованість  950       
У тому числі       

Розрахунки з підзвітними особами 953      
Розрахунки за претензіями 954      

Розрахунки з відшкодування завданих 
збитків 

955      

Розрахунки за позичками членам 
кредитних спілок 

956      

Розрахунки з іншими дебіторами (у т.ч. 
розрахунки з учасниками ПФГ) 

957      

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  (951) _________  

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами  (952) _________  

 

ЦКУ (ст. 259) [208] передбачена можливість збільшення строку позовної 

давностіза домовленістю сторін за умови укладення договору у письмовій формі, 

тому доцільно вказувати термін понад 36 місяців (тобто понад 3 роки) у Примітках 

до фінансової звітності. 

Більше того, ст. 264 ЦКУ передбачено випадки, коли термін позовної 

давності перевищує 3-річний термін навіть без укладення письмової угоди, а саме: 

перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії , що свідчить про 

визнання нею свого боргу або іншого обов’язку (документальне підтвердження 

боргу, акт звірки). Позовна давність переривається у разі пред’явлення особою 

позову до одного із кількох боржників, а також, якщо предметом позову є лише 

частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної 

давності починається заново, при чому час, що минув до переривання перебігу 
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позовної давності, до нового строку не зараховується. ЦКУ передбачено ряд 

випадків, коли термін позовної давності перевищує 3 роки, що вимагає 

відповідного відображення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

зі строком непогашення понад 36 місяців у Примітках до річної фінансової 

звітності. 

Для збільшення інформативності Приміток до річної фінансової звітності, 

необхідно розкрити складові іншої поточної дебіторської заборгованості, адже у 

жодній з форм фінансової звітності цього не здійснено. 

Крім того, у Примітках до річної фінансової звітності доцільно довідково 

враховувати суму всієї дебіторської заборгованості – забезпеченої та 

незабезпеченої векселями (сальдо рахунку 36 як розрахунки з покупцями та 

замовниками незабезпечені векселями та сальдо рахунку 34 як розрахунки з 

покупцями та замовниками забезпечені векселями).  

Наступним видом бухгалтерської звітності є статистична звітність за 

формою №1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» (річна, 

квартальна). За формою №1-Б здійснюється відображення заборгованості лише 

за зовнішньоторговельними операціями щодо контрагента-нерезидента, яка 

включає заборгованість за товари, роботи, послуги (у тому числі забезпечену 

векселями) та видані (одержані) аванси у рахунок наступних поставок 

продукції, виконання робіт, послуг, а також частково – виключно в частині 

заборгованості (авансів) за товари, роботи, послуги. Також, наводяться обсяги 

довгострокової, поточної та простроченої поточної дебіторської заборгованості 

за розрахунками з нерезидентами. Форма, яка існувала до 2008 року несла 

більшу інформативність так як у ній містилась детальна інформація про обсяги 

поточної та довгострокової дебіторської заборгованості у розрізі їх видів між 

підприємствами та установами в межах України. Удосконалена форма 

статистичної звітності № 1-Б «Звіт про дебіторську та кредиторську 

заборгованість» (рекомендована назва) подана в табл. 2.9, де відображено 

рекомендоване подання інформації про дебіторську заборгованість.  
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Таблиця 2.9 

Відображення інформації про дебіторську заборгованість  

у формі №1-Б «Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість»     (Розділ 

ІІ) (рекомендована назва та форма) 

(тис.грн. з одним десятковим знаком) 

Найменування 

рядків 

 

№ 

рядка 

Дебіторська заборгованість 

Рядки активу балансу 

Довго-

строкова 

в т.ч. 

прострочена 

Поточна в т.ч. 

прострочена  

1 2 3 4 5 6 

Усього: (ряд 020+100) 010     

І. Між підприємствами та установами в межах 

України – усього: 
020     

у тому числі:      

за товари, роботи та послуги за чистою 

реалізаційною вартістю 
030 1040 1040 1125 1125 

за векселями  040 1040 1040 1120* - 

з бюджетом 050 - - 1135 - 

із внутрішніх розрахунків 060 - - 1145* - 

зі страхування 070 - - - - 

з оплати праці 080 - - - - 

інша заборгованість 090 1040 1040 1155 1155 

ІІ. З нерезидентами – юридичними особами –  

усього:  
100     

у тому числі:      

з країн близького зарубіжжя (Росія, Білорусія, 

Польща, Молдова, Узбекистан, Киргизстан, 

Грузія, Вірменія, Казахстан,  Азербайджан, 

Туркменістан, Таджикистан) 

 

    

з країн далекого зарубіжжя (всі інші країни)      

 

Чинний на сьогоднішній день «Звіт про взаєморозрахунки з 

нерезидентами» (форма №1-Б) заповнюється лише тими підприємствами, які 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Крім того, значним упущенням є 

виключення із діючого Звіту про взаєморозрахунки з нерезидентами(форма №1-

Б) інформації стосовно довгострокової та поточної дебіторської 

заборгованості між підприємствами України, виходячи з чого і включено 

зазначену інформацію у запропоновану форму статистичної звітності.  
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2.2 Відображення дебіторської заборгованості у системі рахунків 

бухгалтерського обліку 

В умовах сьогодення вагоме місце у складі дебіторської заборгованості 

займає такий її вид як довгострокова, що у бухгалтерському обліку має 

відображення на рахунках класу 1  «Необоротні активи».  

Разом з тим, основне визначення довгострокової дебіторської 

заборгованості як суми дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході 

нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати 

балансу трактується в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [54].  

Проте, визначення нормального операційного циклу не наводиться в 

жодному з положень бухгалтерського обліку. Зокрема, у НП(С)БО1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [3] є лише трактування операційного циклу як 

проміжку часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 

отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з 

них продукції або товарів і послуг.  

Тому у визначенні довгострокової дебіторської заборгованості слід 

уникнути використання слова «нормального» з метою співставності та 

відповідності положень бухгалтерського обліку.  

Включення інших необоротних активів до структури даного рахунку є 

недоцільним, оскільки довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи є різними економічними категоріями і не повинні 

обліковуватись на одному рахунку. Доцільним для рахунку 18 буде 

найменування «Довгострокова дебіторська заборгованість» (виключено інші 

необоротні активи). 

Більшу інформаційну місткість матиме наступна структура синтетичного 

рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість» (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Запропонована структура синтетичного рахунку 18 

«Довгострокова дебіторська заборгованість» 

 
Виходячи із рекомендованої структури синтетичного рахунку 18 

«Довгострокова дебіторська заборгованість» та діючої Інструкції про 

застосування Плану рахунків [140], систематизовано чинні вимоги стосовно 

призначення субрахунків довгострокової дебіторської заборгованості та надано 

авторські пропозиції щодо її облікового відображення та характеристики (табл. 

2.10).  

Важливо відмітити, що за субрахунком 182 «Довгострокова дебіторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги» слід здійснювати аналітичний облік 

у розрізі вітчизняних та іноземних покупців та замовників. 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду 

Довгострокові векселі, одержані у національній валюті 

Довгострокові векселі, одержані у іноземній валюті 

Довгострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

Інша довгострокова дебіторська заборгованість 
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Таблиця 2.10 

Відображення довгострокової дебіторської заборгованості  

згідно з діючим Планом рахунків та пропозиціями автора 

Діюча Інструкція про застосування 

Плану рахунків 

Пропозиції автора 

Найменування 

субрахунку 

Призначення Найменування 

субрахунку 

Призначення 

181 
"Заборгованість 
за майно, що 
передано у 
фінансову 
оренду" 

Відображаються чисті 
інвестиції орендодавця 
у фінансову оренду, 
визначені згідно з 
П(С)БО 14 "Оренда" 

181 
"Заборгованість 
за майно, що 
передано у 
фінансову 
оренду" 

Відображаються чисті 
інвестиції орендодавця у 
фінансову оренду, визначені 
згідно з П(С)БО 14 "Оренда" 

182 
"Довгострокові 
векселі 
одержані" 

Ведеться облік векселів, 
одержаних на 
забезпечення  
довгострокової 
дебіторської 
заборгованості 

182 
«Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги» 

Ведеться узагальнення 
інформації про розрахунки з 
вітчизняними та іноземними 
покупцями та замовниками за 
відвантажену продукцію, 
товари, виконані роботи і 
послуги у випадку, коли 
термін розрахунків перевищує 
12 місяців з дати балансу, 
крім заборгованості, яка 
забезпечена векселями 

183 "Інша 
дебіторська 
заборгованість" 

Призначений для  
обліку довгострокової 
дебіторської 
заборгованості, яка не 
відображається на 
інших субрахунках 
рахунку 18, зокрема 
розрахунків з праців-
никами за виданими 
довгостроковими 
позиками тощо, інші 
види розрахунків 

183 
"Довгострокові 
векселі, одержані 
у національній 
валюті" 

 

Ведеться облік векселів, 
одержаних у національній 
валюті на забезпечення 
довгострокової дебіторської 
заборгованості 

184 
"Іншінеоборотні 
активи" 

Призначений для  
обліку інших 
необоротних активів, які 
не відображаються на 
інших субрахунках 
рахунку 18 

184 
"Довгострокові 
векселі, одер-
жані у іноземній 
валюті" 

Ведеться облік векселів, 
одержаних у іноземній валюті 
на забезпечення 
довгострокової дебіторської 
заборгованості 

  185 "Інша 
довгострокова 
дебіторська 
заборгованість" 

Призначений для  обліку 
довгострокової дебіторської 
заборгованості, яка не 
відображається на інших 
субрахунках рах. 18, зокрема 
розрахунків з працівниками за 
виданими довгостроковими 
позиками, довгострокових 
розрахунків з дочірніми 
підприємствами, інші види 
розрахунків 



 

93 

При складанні фінансової звітності частина довгострокової дебіторської 

заборгованості, що підлягає сплаті протягом 12 місяців, повинна бути 

переведена до складу поточної дебіторської заборгованості, що з 

використанням авторських рекомендацій відображено на рис. 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Переведення довгострокової дебіторської заборгованості,         

що підлягає сплаті протягом 12 місяців, до складу поточної 

 

Таким чином, внесення запропонованих змін в систему синтетичного 

обліку сприятиме посиленню аналітичності бухгалтерської інформації, що 

надається користувачам.  

Прийнята система аналітичного обліку довгострокової дебіторської 

заборгованості за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її 

виникнення та погашення, є доцільною та не потребує доповнення.  

Основне визначення, на яке необхідно посилатися при розгляді поточної 

дебіторської заборгованості, що надане в П(С)БО №10 «Дебіторська 

заборгованість» 54 − це заборгованість, яка виникає в ході нормального 

операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. У 

даному випадку прослідковується подібна невідповідність стосовно 

використання терміну «нормального операційного циклу». Доцільним є також 

уникнення використання слова «нормального» у визначенні поточної 

дебіторської заборгованості. Крім того, для обліку поточної дебіторської 

Дт   377 “Розрахунки з різними дебіторами”  Кт Дт   377 “Розрахунки з різними дебіторами”  Кт 

         Дт   181 “Заборгованість за майно, Кт 

що передано у фінансову оренду” 

Дт  181 “Довгострокова дебіторська заборго- Кт 

ваність за товари, роботи, послуги” 
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заборгованості передбачено використання рахунку 36 «Розрахунки з покупцями 

та замовниками», на якому ведеться узагальнення інформації про розрахунки з 

покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані 

роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем, а також 

узагальнюється інформація про розрахунки з учасниками промислово-

фінансової групи (рис. 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Запропонована структура рахунку 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками»  

 

Так як аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками 

ведеться за кожним пред’явленим до сплати, але не сплаченим рахунком, в 

розрізі покупців та замовників, він забезпечує отримання необхідної інформації  

для контролю дебіторської заборгованості, і в умовах комп’ютеризації − 

зменшення обсягів дебіторської заборгованості.  

Причиною виникнення дебіторської заборгованості можуть бути бартерні 

операції. Важливо відмітити, що з метою обміну активи поділяються на подібні 

(активи, що мають однакове функціональне призначення і однакові справедливі 

Дт                    Кт 

36 «Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками» 

361 «Розрахунки з вітчизняними 

покупцями та замовниками» 

362 «Розрахунки з іноземними 

покупцями та замовниками» 

363 «Розрахунки з учасниками ПФГ» 

377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

Продажна вартість реалізова-

ної продукції, товарів, викона-

них робіт, наданих послуг, 

якавключає ПДВ,акцизи та 

інші податки, збори 

(обов'язкові платежі), що 

підлягають перерахуванню до 

бюджетів та позабюджетних 

фондів та включені у 

вартістьреалізації 

 

Сума платежів, які надійшли 

на рахунки підприємства в 

банківських установах, у касу, 

та інші види розрахунків. 
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вартості) та неподібні (активи, що мають різне функціональне призначення і 

(або) різні справедливі вартості). Обмін подібними активами представляє 

собою рівноцінний обмін, у результаті якого у підприємства не відбувається 

збільшення активів і, отже, не визнається дохід (виручка від реалізації). Так, 

згідно з п. 9 П(С)БО 15 «Дохід» [58] при обміні продукцією (товарами, 

роботами, послугами та іншими активами), які подібні за призначенням і мають 

однакову справедливу вартість, дохід не визнається, виходячи з цього, не 

відбувається визначення фінансового результату за такою операцією. При 

обміні неподібними активами в бухгалтерському обліку підприємства слід 

відобразити дохід (виручку від реалізації). Також, згідно з п. 23 П(С)БО 15 

«Дохід», сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою 

вартістю отриманих або таких, що підлягають отриманню активів 

підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або 

отриманих грошових коштів та їх еквівалентів.  

Таким чином, доцільно до рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

відкрити субрахунок 370 «Розрахунки з бартерних операцій» та змінити 

відповідне відображення їх в обліку (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Методика відображення в обліку бартерних (товарообмінних) операцій  

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція рахунків 

Діюча методика Пропозиції автора 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

ОБМІН НЕПОДІБНИМИ АКТИВАМИ 

1 

Відвантаження готової 

продукції по 
бартерному договору 

36 «Розрахунки 

з покупцями та 
замовниками» 

701 «Дохід від 

реалізації 
готової 

продукції» 

370 

«Розрахунки 
з бартерних 

операцій» 

701 «Дохід від 

реалізації 
готової 

продукції» 

2 

Відвантаження палива, 

будматеріалів, інших 
оборотних активів по 

бартерному договору 

36 «Розрахунки 
з покупцями та 
замовниками» 

712 «Дохід від 
реалізації 

інших 

оборотних 
активів» 

370 
«Розрахунки 
з бартерних 

операцій» 

712 «Дохід від 
реалізації 

інших 

оборотних 
активів» 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 4 5 6 

3 

Відображення 

податкових зобов’язань 
з ПДВ 

701 «Дохід від 
реалізації готової 

продукції» 
712 «Дохід від 

реалізації інших 

оборотних 
активів» 

641 
«Розрахунки 

за податками» 

370 
«Розрахунки з 

бартерних 
операцій» 

641 
«Розрахунки 

за податками» 

4 

Отримання суми 
доплати за бартерним 

договором у випадку 
доплати грошовими 

коштами 

311 «Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті» 

36 
«Розрахунки з 

покупцями та 
замовниками» 

311 «Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті» 

370 
«Розрахунки з 

бартерних 
операцій» 

ОБМІН ПОДІБНИМИ АКТИВАМИ  

5 
Відвантаження 

виробничих запасів за 
договором бартеру 

36 «Розрахунки з 
покупцями та 
замовниками» 

20 «Виробничі 
запаси» 

370 

«Розрахунки з 
бартерних 

операцій» 

20 
«Виробничі 

запаси» 

6 

Відображення суми 

податкових зобов’язань 
з ПДВ виходячи з 

справедливої вартості 

запасів, що 
обмінюються 

36 «Розрахунки з 
покупцями та 

замовниками» 

641 
«Розрахунки 

за податками» 

370 
«Розрахунки з 

бартерних 

операцій» 

641 
«Розрахунки 

за податками» 

 

На рис. 2.4 відображено складові рахунку 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами» із внесенням запропонованого субрахунку 370 «Розрахунки з 

бартерних операцій». 

Специфікою діяльності підприємств оптової торгівлі є те, що тара – це 

один із видів матеріальних цінностей, яка забезпечує збереження та є 

невід’ємним елементом організації їх транспортування.  

Торговельні підприємства зобов'язані враховувати всю тару вітчизняного 

та імпортного виробництва, що надходить з товарами незалежно від оплати її 

вартості постачальнику товарів. Крім того, тара, що знаходиться у постійному 

користуванні підприємства, незалежно від строку служби, належить до 

інвентарної тари. 
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                                                  Авторські пропозиції 

 

 

Рис. 2.4. Складові рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» із 

авторськими пропозиціями 

Складові рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” 

371 

“Розрахунки 

за виданими 

авансами” 

ведеться облік 

авансів, 

наданих 

іншим 

підприємствам  

372 “Розрахунки з 

підзвітними особами” 

ведеться облік роз-

рахунків з підзвіт-

ними особами. Сальдо 

може бути як 

дебетовим, так і 

кредитовим. Такі 

показники 

відображаються 

розгорнуто: дебетове 

сальдо - в складі 

оборотних активів, 

кредитове сальдо - в 

складі зобов'язань 

балансу підприємства. 

373 

“Розрахунки за 

нарахованими 

доходами” 

ведеться облік 

нарахованих 

дивідендів, 

відсотків, роялті 

тощо, які 

підлягають 

отриманню 

374 “Розрахунки за 

претензіями” 

ведеться облік 

розрахунків за 

претензіями, які 

пред'явлені 

постачальникам, 

підрядникам, 

транспортним та 

іншим організаціям, а 

також за 

пред'явленими їм та 

визнаними 

штрафами, пенею, 

неустойками 

376 “Розрахунки 

за позиками 

членам 

кредитних 

спілок” 

ведеться облік 

розрахунків за 

позиками членам 

кредитних спілок 

у кредитних 

спілках 

377 “Розрахунки з 

іншими дебіторами” 

ведеться облік  

розрахунків за іншими 

операціями, облік яких 

не відображається на 

інших  субрахунках 

рахунку 37, зокрема 

розрахунки за 

операціями, пов'язаними 

із здійсненням спільної 

діяльності (без 

створення юридичної 

особи), усі види 

розрахунків з 

працівниками (крім 

розрахунків з оплати 

праці та з підзвітними 

особами), інші 

розрахунки. 

375 “Розрахунки за 

відшкодуванням 

завданих збитків” 

ведеться облік 

розрахунків за 

відшкодуванням 

підприємству 

завданих збитків у 

результаті нестач  і 

втрат від псування 

цінностей, нестач та 

розкрадання 

грошових коштів, 

якщо винуватця 

виявлено. 

 

370 “Розрахунки з бартерних операцій” 

ведеться облік розрахунків за бартерними операціями 

378 

“Розрахунки 

з 

державними 

цільовими 

фондами” 

ведеться облік 

розрахунків 

здержавними 

цільовими 

фондами. 
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Доцільним для підприємств оптової торгівлі є ведення обліку сум застави 

під тару та розрахунків з підзвітними особами у розрізі наступних аналітичних 

рахунків: 371.1 «Розрахунки за виданими авансами – «застава під тару»; 372.1 

«Розрахунки з підзвітними особами з прийнятої тари».  

З урахуванням вищезазначеного, кореспонденція рахунків по 

господарських операціях на підприємствах  оптової торгівлі матиме наступний 

вигляд: 

1. Перерахування суми застави під тару з поточного рахунка:  

Дт рахунку 371.1 «Розрахунки за виданими авансами – «застава під тару» 

Кт рахунку 31 «Рахунки в банках» 

2. Повернення суми застави на поточний рахунок: 

Дт рахунку 31 «Рахунки в банках» 

Кт рахунку 371.1 «Розрахунки за виданими авансами – «застава під тару» 

3. Для забезпечення роботи з прийому скляної тари у населення 

матеріально-відповідальній особі видається під звіт сума грошових коштів, що 

в обліку відображатиметься записом:  

Дт рахунку 372.1 «Розрахунки з підзвітними особами з прийнятої тари».  

Кт рахунку 301 «Готівка в національній валюті». 

4. Прийнята тара оформлюється відповідним актом, а оприбуткування 

вартості тари викупленої у населення через підзвітних осіб відображатиметься 

записом: 

Дт рахунку 284 «Тара під товарами» 

Кт рахунку 372.1 «Розрахунки з підзвітними особами з прийнятої тари». 

Переважна більшість розрахунків з підзвітними особами на 

підприємствах здійснюється по виданим коштам на службові відрядження та 

господарські потреби. 

Проте, на підприємствах оптової торгівлі субрахунку 372 «Розрахунки з 

підзвітними особами» притаманна специфіка застосування (операції з прийому 
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тари у населення через підзвітних осіб), яка, в свою чергу, не суперечить Плану 

рахунків та розширює сферу його використання.  

У зв’язку з тим, що аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами 

покликаний забезпечити своєчасність та правильність розрахунків, тому він 

ведеться у розрізі: підзвітних осіб із зазначенням боргу на початок та кінець 

місяця; сум виданих під звіт; списаних використаних сум згідно із 

затвердженими звітами. 

Дебіторська заборгованість за нарахованими підприємству доходами 

ведеться на субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами», та на 

якому обліковуються нараховані дивіденди, відсотки за товарний кредит 

(розстрочку), орендна плата, роялті та інші пасивні доходи, що підлягають 

отриманню підприємством від спільної діяльності, володіння корпоративними 

правами в порядку участі в капіталі асоційованих і неасоційованих 

підприємств, а також від операцій, пов’язаних з передачею активів 

підприємства в користування іншим особам на підставі договорів фінансової 

оренди, кредитних договорів (рис.2.4). 

Зокрема, до відсотків належать платежі за: придбання населенням товарів 

у кредит; використання коштів, залучених на депозит; акції, облігації, ощадні 

сертифікати, придбані підприємством; використання майна зданого в оренду; 

використання грошових коштів або товарів, робіт, послуг отриманих на умовах 

комерційного кредиту.  

Тому необхідно доповнити роз’яснення щодо застосування субрахунку 

373 «Розрахунки за нарахованими доходами» в Інструкції про застосування 

Плану рахунків та викласти у наступній редакції: «ведеться облік нарахованих 

дивідендів, відсотків, роялті, орендної плати тощо, які підлягають отриманню». 
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Рис. 2.4. Систематизація видів доходу, що обліковуються на 

субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»  

Проценти 

Відображається дебіторська 

заборгованість у вигляді 

відсотків за авансами грошових 

коштів та позик, наданих іншим 

сторонам (інші, ніж аванси і 

позики, здійснені фінансовою 

установою). 

Визначення згідно П(С)БО №15 «Дохід» 

Плата за використання 

грошових коштів, їх 

еквівалентів або сум, що 

заборговані підприємству. 

Визначення згідно Податкового кодексу України 

Доход, що сплачується 

(нараховується) 

позичальником на користь 

кредитора у вигляді плати за 

використання залучених на 

певний термін коштів або 

майна. До відсотків 

належать: — платежі за 

використання коштів або 

товарів (робіт, послуг), 

отриманих у кредит; — 

платежі за використання 

коштів, залучених у депозит; 

— платежі за придбання 

товарів у розстрочення. 

Види доходу, що обліковується на субрахунку  

373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 

Роялті 

Відображається 

дебіторська 

заборгованість у 

вигляді роялті 

Дивіденди 

Відображається ДЗ у вигляді 

дивідендів як результат 

придбання підприємством 

акцій або боргових зобо-

в’язань інших підприємств, а 

також часток участі у інших 

підприємствах 

Платежі за використання 

нематеріальних активів 

підприємства (патентів, 

торговельних марок, 

авторського права, 

програмних продуктів). 

Частина чистого прибут-

ку, розподілена між 

учасниками (власниками) 

згідно з часткою їх участі 

у власному капіталі 

підприємства. 

Платіж, що здійснюється 

юридичною особою на 

користь власників 

(довірених осіб 

власників) корпоратив-

них прав, емітованих 

такою юридичною 

особою, у зв'язку з 

розподілом частини його 

прибутку. До дивідендів 

не належать виплати 

юридичної особи, 

пов'язані зі зворотним 

викупом акцій, часток 

(паїв), раніше еміто-

ваних такою юридичною 

особою 

Платежі будь-якого виду, 

отримані як винагорода за 

користування або за надання 

права на користування будь-

яким авторським правом на 

літературні твори, твори 

мистецтва або науки, 

включаючи комп'ютерні 

програми, інші записи на 

носіях інформації, відео - чи 

аудіокасети, кінематографіч-

ні фільми або плівки для 

радіо- чи телевізійного 

мовлення; за придбання 

патенту, зареєстрованого 

знака на товари або торго-

вельної марки, дизайну та ін. 
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У процесі фінансово-господарської діяльності виникають ситуації, коли 

необхідно обліковувати розрахунки, що мають претензійний характер. 

Претензії виникають в результаті нестачі матеріалів, невідповідності цін і 

тарифів умовам договору (найчастіше – це завищення цін), допущених 

арифметичних помилок, невідповідності одержаних товарів стандартам 

(виявлення дефекту поставлених товарів), за нестачу вантажу, допущені 

простої у роботі, помилково списані чи зараховані суми на рахунках у 

обслуговуючому банку та інші, які знаходять своє відображення на субрахунку 

374 «Розрахунки за  претензіями». Даний вид дебіторської заборгованості 

відображається у обліку лише у випадку визнання претензії особами, щодо яких 

вона пред’явлена або за рішенням суду. Тому характеристика субрахунку 374 

«Розрахунки за  претензіями» повинна бути викладена у наступній редакції: 

«ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, 

підрядникам, покупцям, замовникам, транспортним та іншим організаціям, а 

також  за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками». 

Оскільки відсутність покупців та замовників у загальному переліку є 

суттєвим недоліком, адже велика кількість претензій пред’являється саме до 

даної категорії контрагентів. Крім того, здійснювати аналітичний облік 

необхідно окремо за визнаними та невизнаними претензіями на рахунках 374.1 

«Розрахунки за визнаними претензіями» та 374.2 «Розрахунки за невизнаними 

претензіями». Даний розподіл потрібен у зв’язку з тим, що за претензіями, які 

не визнані у добровільному порядку, розгляд справ у суді може здійснюватися 

протягом значних термінів. 

Для обліку розрахунків за іншими операціями призначено субрахунок 377 

«Розрахунки з різними дебіторами». Розрахунки з учасниками промислово-

фінансових груп (ПФГ) необхідно здійснювати на субрахунку 377 та відносити 

їх до операцій, що пов’язані зі здійсненням спільної діяльності підприємств (без 

створення юридичної особи). 
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Групування розрахунків з різними дебіторами з розподілом їх на групи, 

які рекомендуються для застосовування на торговельних підприємствах при 

веденні аналітичного обліку зображено нарис. 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Рекомендоване групування розрахунків із різними 

дебіторами для ведення аналітичного обліку 

377.4 Розрахунки з працівниками за 

наданими їм позиками та за продані 

в кредит товари 

377.4.1 З працівниками з 
продажу товарів за рахунок позики 
банку 

377.4.2 Розрахунки з працівни-
ками за продані в кредит товари 

377.4.3 Розрахунки з працівни-
ками по позиках на індивідуальне 
будівництво житла 

377.4.4 Розрахунки з працівника-
ми по позиках на будівництво дач 

377.4.5 Розрахунки по позиках 

молодим сім’ям  

377.3 З учасниками за внесками до 

статутного фонду, у пайовий фонд 

членів організації орендарів 

377.3.1 З учасниками за 
внесками до статутного фонду  

377.3.2 З учасниками за  
внесками у пайовий фонд членів 
організації орендарів 

377.2 Розрахунки за некомерційними 

операціями 

377.2.1 З навчальними закладами  
377.2.2 З науково-дослідними 

інститутами 
377.2.3 Із залізничними та 

водними транспортними організа-

ціями 

377.1 Розрахунки з організаціями та 

особами за виконавчими документ-

тами і постановами судових органів 

377.1.1 Розрахунки з органі-
заціями та особами за виконавчими 
документами 

377.1.2 Розрахунки з органі-
заціями та особами запостановами 

судових органів 

377.6 З операцій, що пов’язані зі 

здійсненням спільної діяльності 

підприємств (без створення 

юридичної особи) 

377.6.1 Розрахунки з учасниками 
ПФГ 

377.6.2 Розрахунки з іншими 

учасниками 

377.7 Розрахунки з іншими дебіторами 

377.7.1 Розрахунки за формений 
одяг 

377.7.2 Розрахунки з приводу 
приватизації майна 

377.7.3 Розрахунки за прийняті 
від населення продукцію 

 377.7.4 Розрахунки з іншими 
дебіторами 

377.7.5 Розрахунки за утримання 
дітей в дитячих садках 

377.5 З нарахування та сплати 

орендної, квартирної плати та 

інших комунально-побутових послуг 

(у розрізі орендарів) 

377.5.1 Розрахунки з орендарями 
нежилих приміщень 

377.5.2 Розрахунки з наймачами 
квартир та мешканцями 

гуртожитків 

Розрахунки з різними дебіторами 
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Тобто спочатку необхідно віднести вид розрахунку до певної групи, а 

потім здійснювати аналітичний облік у розрізі індивідуальних дебіторів. При 

використанні даної схеми підприємство володітиме додатковою інформацією 

про наявність значних сум дебіторської заборгованості за кожним видом 

розрахунків. 

Виникнення дебіторської заборгованості є об’єктивним явищем, яке 

потребує прийняття ефективних управлінських рішень, одним з яких є її 

рефінансування шляхом проведення факторингових операцій. Зазначимо, що 

ринок факторингу в Україні досі перебуває на стадії формування.  

За даними національного рейтингового агентства «Рюрік» станом на 

01.07.2014 р. кількість компаній, що мали право на надання факторингових 

послуг в Україні складала 175. Групування факторингових компаній за обсягом 

наданих послуг підтверджує значну концентрацію ринку факторингу в Україні. 

Частка найбільших 10 факторингових компаній становить 70,9% від загального 

обсягу наданих послуг факторинговими компаніями.  

Як і в попередньому періоді, найбільшу частку (97,46%) продовжують 

складати інші галузі. Дану категорію Нацфінпослуг подає без деталізації. На 

думку аналітиків НРА «Рюрік», категорія «інші» головним чином сформована 

підприємствами торгівельної галузі (торговельне фінансування)[77]. 

Проте, відображення факторингових операцій в обліку підприємств 

оптової торгівлі викликає певні труднощі через наявність різних точок зору 

стосовно даного питання. 

Порядок здійснення факторингових операцій у правовому, економічному 

та обліковому аспектах розглядається у наукових працях дослідників у сфері 

економіки та обліку (табл. 2.12).  

Табл. 2.12 свідчить про існуючі протиріччя стосовно відображення в 

обліку факторингових операцій, що актуалізує розгляд даного питання.  
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Таблиця 2.12 

Факторингові операції у наукових працях дослідників 

у сфері економіки та обліку 

№ 

з/п 
Джерело (автор) Сутність 

1 
Левченко Н.М., 
Кравченко Г.В.  

[104, с. 242-251] 

розкрито механізм використання факторингу в управлінні 
дебіторською заборгованістю підприємства 

2 
Веренич О.Г.,  
Шаповалова А.П. 

 [32, с. 50-54]; 

розкрито механізм факторингу та надані рекомендації щодо 
його облікового забезпечення, пропонується вести облік 
платежів фактору за договором факторингу на рахунку 95 

«Фінансові витрати», субрахунку 951 «Відсотки за кредит» 
або субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» 

3 
Мисака Г.В.  
[116, с. 109-115] 

запропоновано відображати зобов’язання за факторингом на 

позабалансовому рахунку 042 “Непередбачені зобов’язання” 
та відносити плату за факторинг до складу витрат на 

субрахунок 95 “Інші витрати” 

4 
Фаринович І.В.  
[195, с. 248-252] 

розглянуто економічну ефективність фінансування обігових 
коштів за допомогою факторингу 

5 
Струк Н.С.  
[173, с. 221-228] 

пропонує при передачі права грошової вимоги як 
забезпечення зобов’язань клієнта на суму вимоги здійснювати 

запис за рахунком 05 «Гарантії та забезпечення надані», а 
отриману суму фінансування відображати за кредитом 

рахунка 60 «Короткострокові позики», до якого відкрити 
субрахунок 607 «Отримане фінансування за договором 
факторингу» 

6 

Зеленіна О.О.  

[78, с. 78-81;  
79, с. 1-8] 

пропонує відображати інформацію про факторинг як елемент 

позикового капіталу на субрахунку 607 “Отримане 
фінансування за договором факторингу” 

7 
Дзюба Н.  
[56, с. 35-41] 

вносить пропозиції відносити витрати по факторингу на 

субрахунок 951 «Відсотки за кредит» або 952 «Інші фінансові 
витрати» 

8 
Омеляненко Т. 
[125, с. 19-23] 

запропоновано відображати зобов’язання за факторингом  на 

рахунку 042 “Непередбачені зобов’язання”, витрати  на  
комісійну  винагороду  фактора  та збір за обробку документів 
на рахунку 92 “Адміністративні витрати”,   віднесення  плати  

за  факторинг  до  складу  витрат  на  субрахунок  949  “Інші  
витрати  операційної діяльності” 

 

Факторинг здійснюється за дебіторською заборгованістю з товарних 

операцій, синтетичний облік яких ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з 

покупцями і замовниками» та субрахунку 371 «Розрахунки за виданими 

авансами». 
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ЦКУ (гл.73 ст.1077) [203] передбачено, що за договором факторингу 

(фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) 

передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої 

сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а 

клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової 

вимоги до третьої особи (боржника). Предметом договору факторингу може 

бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а 

також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).  

Отже, якщо клієнт відступає своє право на грошову вимогу, то вона є 

фактичною (наявною), проте, якщо клієнт зобов’язується відступити факторові 

своє право грошової вимоги, то це означає, що предметом договору є вимога, 

строк сплати за якою виникає в майбутньому. 

Дане розмежування, є необхідним для здійснення вірного відображення 

факторингових операцій у бухгалтерському обліку. Тому що у випадку 

передачі фактором грошових коштів до моменту фактичної передачі у його 

розпорядження грошової вимоги у бухгалтерському обліку клієнта буде 

відображатися отримання передплати (попередня компенсація вартості 

грошової вимоги). 

Важливим фактором, від якого залежить відображення в обліку 

факторингових операцій є наявність або відсутність права регресу. У випадку 

здійснення факторингу без права регресу прийняті фактором права грошової 

вимоги не забезпечені порукою клієнта. Якщо ж договір факторингу 

укладається з правом регресу, то клієнт виступає поручителем перед фактором 

за виконання дебіторами своїх зобов’язань. 

Операція факторингу без права регресу повинна відображатися згідно п. 

20 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [199], в якому зазначається, що, якщо 

підприємство передає контроль за фінансовим активом, але завдяки цьому 

створює новий фінансовий актив або бере на себе нове фінансове зобов’язання, 

то водночас із списанням з балансу фінансового активу воно зараховує на свій 
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баланс новий фінансовий актив або нове фінансове зобов’язання за 

справедливою вартістю.  

В операціях факторингу при отриманні грошових коштів не йде мова про 

створення нового фінансового активу, тому не слід брати до уваги зауваження 

стосовно його зарахування за справедливою вартістю. 

Виходячи із зазначеного, фінансовий результат від операцій факторингу 

визначається як різниця між виручкою і балансовою вартістю переданого 

фінансового активу та відображається на субрахунку 793 «Результати іншої 

звичайної діяльності». 

У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [3] дається 

визначення звичайної діяльності підприємства як будь-якої основної діяльності 

підприємства, а також операцій, що її забезпечують або виникають внаслідок її  

проведення.  

Переуступка грошової вимоги відноситься до операцій, що забезпечують 

або виникають внаслідок здійснення основної діяльності підприємства. Тому, 

необхідно відображувати на субрахунках 977«Інші витрати звичайної 

діяльності» списання балансової вартості дебіторської заборгованості і 

746«Інші доходи від звичайної діяльності» – дохід, отриманий від реалізації 

грошових вимог. 

Також відображення плати за здійснення факторингових послуг доцільно 

здійснювати на рахунку 92 «Адміністративні витрати, так як даний вид витрат 

зазначений у П(С)БО 16 «Витрати» [39] як плата за розрахунково -касове 

обслуговування банку та інші послуги банку.  

З урахуванням вищезазначеного наведено кореспонденцію рахунків з 

урахуванням авторських пропозицій з обліку факторингових операцій у 

клієнта, коли предметом факторингу є наявна та майбутня грошова вимога без 

права регресу та з правом регресу (табл. 2.13). 
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Таблиця 2.13 

Відображення в обліку клієнта факторингових операцій  

з правом  та без права регресу 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

З правом регресу Без права регресу 

Майбутня 

грошова 

вимога 

Наявна 

грошова 

вимога 

Майбутня 

грошова 

вимога 

Наявна 

грошова 

вимога 

Кореспонденція рахунків 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 

Отримання часткової 
попередньої компенсації 
вартості грошової вимоги 

311 681 - - 311 681 - - 

2 
Відображення доходу від 

реалізації товарів 361 702 361 702 361 702 361 702 

3 
Нарахування податкового 
зобов’язання з ПДВ 702 641 702 641 702 641 702 641 

4 
Відображення собівартості 
реалізованих товарів 

902 281 902 281 902 281 902 281 

5 

Передача грошової вимоги у 

власність фактора (у день 
настання платежу за нею) 

377 361 377 361 377 746 377 746 

6 
Списання кредиторської 
заборгованості за отриманим 

від фактора авансом 

681 377 - - 681 377 - - 

7 

Списання балансової вартості 
дебіторської заборгованості - - - - 977 361 977 361 

8 
Отримання від фактора 
фінансування 

- - 311 377 - - 311 377 

9 

Нарахування плати за 
послуги фактора: 

- відсотки клієнт сплачує 
окремо; 

- відсотки зменшують 
заборгованість фактора за 
фінансуванням 

92 

 
92 

684 

 
377 

92 

 
92 

684 

 
377 

92 

 
92 

684 

 
377 

92 

 
92 

684 

 
377 

10 

Нарахування податкового 
кредиту з ПДВ з плати за 
послуги фактора 

641 684 641 684 641 684 641 684 

11 
Оплата за послуги фактора 
грошовими коштами 684 311 684 311 684 311 684 311 

12 
Компенсація залишку 
платежу фактором 311 377 311 377 311 377 311 377 
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На сьогоднішній день в Україні факторинг не отримав належного 

поширення, насамперед, через відсутність до недавнього часу необхідної 

законодавчої бази та єдиної методики,проте у світовій практиці факторингові 

операції є засобом прискорення розрахунків та дієвим механізмом, що сприяє 

економії обігових коштів підприємства. Крім того, застосування факторингових 

операцій сприяє зменшенню втрат за безнадійними боргами. 

Проблемним аспектом є облік факторингу з дебіторської заборгованості, 

за якою раніше нараховувався резерв сумнівних боргів, проте  розглядати дане 

питання недоцільно у зв’язку з тим, що факторингові компанії не зацікавлені в 

придбанні прав грошових вимог за даним видом заборгованості через низьку 

ймовірність їх погашення. 

Натомість якість дебіторської заборгованості доцільно підвищувати через 

пошук новітніх напрямів її рефінансування, одним з яких є її сек’юритизація 

(перетворення активів в цінні папери), що на сучасному етапі потребує 

відповідного наукового дослідження з розробкою ефективних практичних 

рекомендацій для цілей обліку та управління дебіторською заборгованістю. 

Відсутність вітчизняних облікових методологій, присвячених сек’юритизації, а 

також відповідних правових дефініцій та усталеної термінології у 

законодавстві, стримує адаптування наявного досвіду перетворення активів у 

цінні папери в зарубіжних країнах. 

Зарубіжна практика свідчить, що стандарти бухгалтерського обліку 

розвивалися із розвитком ринку сек’юритизації. На міжнародному рівні 

найбільш комплексним стандартом бухгалтерського обліку з питань 

сек’юритизації є SFAS 140 «Облік передавання та обслуговування фінансових 

активів і погашення зобов'язань», яким було створено основу для 

сек’юритизації. Крім того, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку  

МСБО 32/МСБО 39 стосуються в цілому обліку фінансових інструментів та 

містять розділи з сек’юритизації, проте відображають даний процес досить 

обмежено. МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка» 
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сек’юритизація трактується як «процес трансформації фінансових активів у 

цінні папери» [117]. 

Не існує простого способу для обліку сек’юритизації, оскільки цей 

потужний інструмент для управління доходами та грошовими потоками 

сприятливий для зловживань.  

Основне питання в сек’юритизації стосується визначення того, чи буде 

передача дебіторської заборгованості, що бере участь в угоді сек’юритизації 

продажем, або активи продовжуватимуть відображати на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

Тому, якщо мова йде про продаж, то грошові кошти, отримані від даної 

операції відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, і передача може 

призвести до прибутку або збитку від продажу. З іншого боку, якщо угода не 

розглядається як продаж, операція буде враховуватися на рівні з фінансовим 

зобов’язанням або кредитуванням під забезпечення (рис. 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Види сек’юритизації дебіторської заборгованості 

СЕК’ЮТИРИЗАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

КЛАСИЧНА 

(off-balance sheet securitization) 

СИНТЕТИЧНА 

(synthetic securitization) 

ПОЗАБАЛАНСОВА 

Дебіторська заборгованість підприємства-оригінатора 

продається спеціально створеному для цих цілей 

фінансовому посереднику (SPV) і повністю списуються 

з балансу підприємства. Такий фінансовий посередник 

фінансує купівлю активів шляхом емісії цінних паперів. 

Завдяки створенню SPV та передачі йому оригінатором 

дебіторської заборгованості остання здобуває юридичну 

самостійність, не потрапляє більше в сферу повноважень 

оригінатора та тим самим звільняється від ризиків, 

пов’язаних з його діяльністю 

 

БАЛАНСОВА 

Дебіторська заборгованість 

залишається на балансі 

підприємства-оригінатора, але 

відбувається передача ризиків 

інвесторам за допомогою 

спеціальних сек’юритизаційних 

цінних паперів (наприклад, 

облігацій) 
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Синтетичний тип сек’юритизації застосовується у США, решта країн 

використовує певні елементи і положення різних типів сек’юритизації, 

поєднуючи їх із станом, потребами та особливостями функціонування 

фінансового ринку та банківської системи. На даному етапі розвитку 

економічного життя сучасного суспільства  українські підприємства мають 

мало шансів реалізувати балансовий напрям сек’юритизації, оскільки суб’єкти 

господарювання відчувають проблеми з наявними фінансовими ресурсами, 

тому доцільним є створення фінансового посередника (SPЕ) і продаж йому 

активів, знявши їх з балансу. 

За результатами проведеного дослідження запропоновано порядок 

відображення в обліку підприємства-оригінатора позабалансової 

сек’юритизації дебіторської заборгованості (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Порядок відображення в обліку підприємства-оригінатора 

позабалансової сек’юритизації дебіторської заборгованості 

 Дт 977     “Інші витрати          Кт 

звичайної діяльноості” 

Дт   377 “Розрахунки з різними дебіторами”  Кт 

   Дт       746 “Інші доходи від      Кт 

звичайної діяльності” 

Дт  31 “Рахунки в банках ” Кт 

Передача прав вимоги підприємства-
оригінатора у власність спеціального 

цільового підприємства 

Отримання від спеціального цільового 
підприємства фінансування за передачу прав 

вимог на дебіторську заборгованість 

   Дт 36 “Розрахунки з покупцями    Кт 

та замовниками” 

Списання балансової вартості 
сек’юритизованої дебіторської 
заборгованості 

 

І   К  Р  О  К 
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Виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві є об’єктивним 

явищем в умовах конкуренції. Незважаючи на це, суб’єкти господарювання 

повинні використовувати заходи самострахування від втрат значних сум коштів 

неоплачених дебіторами, тому що практично кожне підприємство зустрічається 

у своїй роботі з можливістю отримання несвоєчасної оплати, а іноді і оплати 

взагалі. 

Саме таким попереджувальним заходом є створення резерву сумнівних 

боргів, внаслідок якого на балансі підприємства формується заборгованість, 

можливість погашення якої викликає сумнів.  

У випадку, коли підприємство має достатні підстави припускати, що така 

заборгованість не буде погашена, вона повинна бути віднесена на витрати, 

оскільки не може бути визнана активом та відображена у балансі, так як 

підприємство не отримає в майбутньому економічні вигоди. 

З метою оцінки можливих витрат внаслідок виникнення безнадійної 

заборгованості П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» передбачає 

нарахування резерву сумнівних боргів.  

Як відомо, строки оплати дебіторської заборгованості визначаються у 

договорах, укладених з дебіторами. Тому в Положенні про облікову політику 

підприємства необхідно зазначати не лише метод нарахування резерву 

сумнівних боргів, який буде використовуватись, а й розробити уніфіковану 

форму договору з контрагентами, яка б включала дані про платоспроможність 

дебітора під час підписання угоди, що, на нашу думку, знизить ризик несплати 

за товари, роботи, послуги. 

Є очевидним той факт, що після закінчення зазначеного в договорі строку 

оплати у підприємства виникають сумніви щодо сплати боргу. На суму такої 

заборгованості створений резерв сумнівних боргів послужить напрямком 

самострахування від втрат, акумулюванням коштів для їх покриття, допоможе 

уникнути втрат від оподаткування та забезпечить точність визначення вартості 

поточної дебіторської заборгованості. 
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Резерви сумнівних боргів дозволяється створювати за результатами 

інвентаризації дебіторської заборгованості в кінці року, в той час як сумнівні 

борги виникають в ході торговельних операцій протягом року. 

Найефективнішим варіантом нарахування резерву сумнівних боргів є той, коли 

розрахунок резерву сумнівних боргів проводять перед складанням звітності, а 

використовують його протягом звітного року.  

Облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є 

ризик неповернення ведеться на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». Проте, 

назва рахунку не цілком коректно відображає інформацію, що на ньому 

накопичується.  

Виходячи із зазначеного, доцільно найменування рахунка 38 «Резерв 

сумнівних боргів» змінити на «Резерв можливих втрат від боргів» з 

виокремленням наступних субрахунків:  

–381 «Резерв безнадійної заборгованості»; 

– 382 «Витрати на погашення дебіторської заборгованості» (рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.8. Структура рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» за 

авторськими пропозиціями  

 

Резерв сумнівних боргів дозволяється створювати лише під поточну 

дебіторську заборгованість, що відповідає певному переліку ознак. Тому 

віднесення дебіторської заборгованості до безнадійної та її списання необхідно 

здійснювати за наступною послідовністю дій (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Процедура віднесення дебіторської заборгованості до 

безнадійної та порядок її списання 

 

Таким чином, резерв сумнівних боргів виконує сигнальну функцію, адже 

існування його великої суми на кінець звітного періоду свідчить про 

застосування підприємством невірної методики його розрахунку. І, навпаки, 

виникнення дебетового сальдо на рахунку 38 свідчить про ведення 

підприємством неефективної політики реалізації товарів з наступною оплатою.  

 

2.3 Напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості в 

умовах застосування новітніх інформаційних технологій 

Сучасні умови розвитку економіки України передбачають динамічний 

розвиток взаєморозрахунків між контрагентами. За таких умов особливу увагу 

необхідно приділяти напрямкам удосконалення обліку дебіторської 

заборгованості, до яких доцільно відносити такі елементи як способи та форми 

розрахунку; систему знижок; програмне забезпечення. 

Майбутня економічна вигода є потенціалом, який може сприяти 

надходженню прямо або опосередковано грошових коштів або їх еквівалентів 

на підприємство. Оплата товарів, продукції, робіт, послуг може здійснюватись 

створення 

резерву 

сумнівних 

боргів 

 

ознаки, що 

свідчать про 

можливість 

створення РСБ 

Поточна 
дебіторська 

заборгованість 

 

- є фінансовим 

активом; 

- не призначена для 

подальшого 

перепродажу; 

- є нормальною 

(відсутність ознак 

безнадійної); 

- не забезпечена 

гарантіями, 

поручительством, 

заставою. 

виникнення 

сумнівів у 

погашенні 

 

Сумнівна 
дебіторська 

заборгованість 

 

Дт 944 «Сумнівні та 

безнадійні борги» 

Кт 381 «Резерв 

безнадійної 

заборгованості» 

виникнення 

впевненості у 

непогашенні 

 

Безнадійна 
дебіторська 

заборгованість 

 

Дт 381 «Резерв 

безнадійної 

заборгованості» 

Кт 36 «Розрахунки з 

покупцями та 

замовниками» 

з одночасним 

віднесенням на 

позабалансовий 

субрах. 071 

с 

п 

и 

с 

а 

н 

н 

я 

 



 

114 

як в грошовій, так і в інших формах оплати. Нормальне функціонування 

облікового процесу неможливе без надійної системи розрахунків між 

суб’єктами господарської діяльності, що забезпечує  надійність та швидкість 

проведення платежів. На сьогоднішній день в Україні державний та незалежний 

контроль за своєчасністю розрахунків знаходяться на недостатньому рівні. У 

зв’язку з цим відсутня належна відповідальність учасників розрахунків. 

Систему розрахунків між підприємствами в сучасних ринкових умовах 

необхідно розглядати різносторонньо, враховуючи можливості та побажання 

сторін (рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Види оплати товарів, робіт, послуг 

 

Форма розрахунку між покупцем та постачальником повинна бути 

визначена укладеним між ними договором, який у обов’язковому порядку 

повинен містити істотні (суттєві) умови, включаючи порядок та форму 

розрахунків.  

Невиконання контрагентами своїх обов’язків, може бути наслідком 

відсутності у договорах майнової відповідальності покупців за неналежне 

виконання взятих на себе зобов’язань.  

У кризових умовах економіки найбільш розповсюдженими є розрахунки 

грошовими коштами у вигляді готівкової та безготівкової форми у зв’язку із 

забезпеченням повного та своєчасного виконання зобов’язань.  

З використанням грошових коштів Без використання грошових коштів  

Безготівкова форма розрахунків 

Готівкова форма розрахунків 

Бартерні (товарообмінні) операції 

Залік взаємної заборгованості 

Уступка права вимоги 

Розрахунки з участю векселів третіх осіб 

Види оплати товарів, робіт, послуг 
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У даному випадку в бухгалтерському обліку не відображається 

дебіторська та кредиторська заборгованість. Проте законодавством визначені 

обмеження готівкових розрахунків протягом одного дня через касу 

підприємства (10 тис. грн одному контрагенту) з метою спонукання суб’єктів 

господарювання до здійснення розрахунків безготівковим шляхом, що сприяє 

прозорості здійснюваних платежів. Гранична сума розрахунків готівкою 

фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари 

(роботи, послуги) становить 150 000 грн. 

Розрахунки на суму більше 150 000 грн слід проводити шляхом 

перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесенням та 

(або) перерахуванням коштів на поточні рахунки. 

Основний обсяг платежів в Україні здійснюється через безготівкові 

розрахунки.Крім того, суб’єкти господарювання для здійснення розрахунків 

самостійно обирають види платіжних інструментів, які в свою чергу, 

передбачені Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті [136]: платіжне доручення; платіжна вимога-доручення; платіжна 

вимога; розрахунковий чек; акредитив. 

Вибору раціональної форми розрахунків повинна бути приділена значна 

увага, адже це дозволить скоротити час між датою відвантаження товарів 

(робіт, послуг) та датою отримання коштів за здійснену операцію з 

обов’язковою умовою фіксування обраної форми розрахунків у договорі між 

контрагентами. 

Порівняльний аналіз різних видів безготівкових платіжних інструментів 

наведено в табл. 2.14. 

В теперішній час широкого розповсюдження набули сучасні технології 

розрахунків − системи дистанційного обслуговування, що прискорюють та 

спрощують процес подання платіжних документів у банк. 
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Таблиця 2.14 

Порівняльний аналіз безготівкових платіжних інструментів 

Назва 

платіжного 

інструменту 

Сутність Особливості застосування 

1 2 3 

Платіжне 
доручення 

 розрахунковий документ,  
що містить письмове 
доручення платника 
обслуговуючому банку про 
списання зі свого рахунку 
зазначеної суми коштів та  її 
перерахування на рахунок 
отримувача 

Платник може давати доручення про списання 
коштів зі свого рахунку на паперових бланках 
розрахункових документів, а також у вигляді 
електронного розрахункового документа. 
Платник до настання дати валютування може 
відкликати кошти, які до зарахування на рахунок 
отримувача обліковуються в банку, що обслуговує 
отримувача.  
Це, на нашу думку, дає місце для додаткових 
махінацій зі сторони покупця. Даний платіжний 
інструмент не гарантує оплату дебіторської 
заборгованості 

Платіжна 
вимога-

доручення 

розрахунковий документ, 
який складається з двох 
частин: 

– верхньої – вимоги 
отримувача безпосередньо 
до платника про сплату 
визначеної суми коштів; 

– нижньої – доручення 

платника банку про 
списання зі свого рахунку 
визначеної ним суми коштів 
та перерахування її на 
рахунок отримувача 

Можуть застосовуватися в розрахунках усіма 
учасниками безготівкових розрахунків. 
Платіжна вимога-доручення повертається без 
виконання, якщо сума, що зазначена платником, 
перевищує суму, що є на його рахунку 

Платіжна 
вимога 

розрахунковий документ, що 
містить вимогу стягувача 
або в разі договірного 
списання отримувача до 
банку, щообслуговує 
платника, здійснити без 
погодження з платником 
переказ визначеної суми 
коштів з рахунку платника 
на рахунок отримувача 

Застосовуються при розрахунках за поставлені 
товари, виконані роботи, надані послуги. 
Розрахунки можуть здійснюватися з попереднім 
акцептом та без акцепту.  
Своєчасне подання платіжної вимоги не гарантує 
погашення дебіторської заборгованості, так як на 
рахунку платника можуть бути відсутніми грошові 
кошти. Дана форма розрахунків направлена на 
захист інтересів покупця (стосовно перевірки якості 
та кількості вантажу та його відповідності умовам 
договору, існує можливість відмовитись від оплати 
за суттєвими причинами) 

Розрахунко-
вий чек 

Розрахунковий документ, що 
містить нічим не обумовлене 
письмове розпорядження 
власника рахунку 
(чекодавця) банку-емітенту, 
у якому  відкрито його  
рахунок, про сплату 
чекодержателю зазначеної в 
чеку суми коштів 

Використовуються в безготівкових розрахунках 
підприємств та фізичних осіб з метою скорочення 
розрахунків готівкою за отримані товари (виконані 
роботи, надані послуги).Для гарантованої оплати 
чеків чекодавець бронює кошти на окремому 
аналітичному рахунку "Розрахунки чеками" 
відповідних балансових рахунків у банку-емітенті, 
що є запорукою сплати коштів. Чекова книжка 
може видаватися для розрахунків з будь-яким 
конкретним постачальником або з різними 
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Продовження табл. 2.14 

1 2 3 

Акредитив 

договір, що містить 
зобов'язання банку-емітента, 
за яким цей банк за 
дорученням клієнта 
(заявника акредитива) або  
від свого імені проти 
документів, які відпові-
дають умовам акредитива, 
зобов'язаний виконати 
платіж на користь 
бенефіціара або доручає 
іншому (виконуючому) 
банку здійснити цей платіж 

Розрахунки за допомогою акредитиву покликані 
наблизити момент відвантаження та платежу. Є 
зручним з точки зору постачальника (у разі 
відкриття покритого безвідкличного акредитиву є 
гарантія оплати товарів, робіт, послуг).  
Для покупця позитивним моментом є те, що після 
відвантаження продукції (виконання робіт, надання 
послуг) бенефіціар подає виконуючому банку 
потрібні документи, що передбачені умовами 
акредитива, які той в свою чергу ретельно 
перевіряє щодо дотримання всіх умов акредитива і 
в разі порушення хоча б однієї з умов не проводить 
виплати.  
Це слугує запорукою  отримання для покупця 
товарів, робіт, послуг якості та кількості, що 
обумовлена договором.  
Строковість акредитиву також є важливим 
регулюючим та дисциплінуючим елементом, що 
забезпечує своєчасне отримання товарів, виконання 
робіт, надання послуг, адже у випадку прострочки 
подання необхідних документів акредитив не 
оплачується 

Вексель 

цінний папір встановленої 
форми, що містить письмове 
зобов'язання боржника 
(векселедавця) сплатити 
відповідну суму коштів 
своєму кредиторові − 
власнику векселя (векселе-
утримувачу) у встановлений 
строк 

Вексель широко використовується в комерційній та 
банківській практиці у країнах з ринковою 
економікою як форма видачі позабанківського 
кредиту.  
Використання при розрахунках векселів має певні 
переваги: зменшується необхідність в обігових 
коштах, банківському кредиті; прискорюються 
розрахунки; забезпечується погашення взаємних 
боргів; до оплати за товар залучається третя особа, 
що має кошти; зменшується інфляція 

Електронні 
гроші 

одиниці вартості, які 
зберігаються на електрон-
ному пристрої, приймаються 
як засіб платежу іншими, 
ніж емітент, особами і є 
грошовим зобов'язанням 
емітента 

Електронні гроші є платіжним засобом, що існує 
тільки в електронному вигляді, тобто фактично у 
вигляді інформації, що міститься у спеціальних 
базах даних.  
Електронні гроші зберігаються в електронних 
гаманцях користувачів відповідної платіжної 
системи, управляти грошима користувач може за 
допомогою Інтернету або мобільного телефону 

 

Дистанційне обслуговування здійснюється з використанням електронних 

розрахункових документів, хоча використання документів на паперових носіях 

не виключається, що сприяє зменшенню залежності облікового процесу від 

надзвичайних обставин (табл. 2.15). 
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Таблиця 2.15 

Сучасні системи дистанційного обслуговування рахунку 

№ 

з/п 

Найменування 

системи 
Можливості системи 

1 «Клієнт-банк» 

Дозволяє керувати рахунками в банку й отримувати всю 
поточну інформацію про рух коштів по рахунках не виходячи 

з офісу. Система «Клієнт-Банк» надає можливості: протягом 
операційного дня банку відправляти платежі на списання; 

одержувати поточну інформацію про зарахування і списання 
коштів з рахунків; одержувати виписки про рух коштів 
по рахунках за попередній банківський день (заключні); 

одержувати курси валют НБУ 

2 
«Клієнт-

Інтернет-банк» 

Система електронного платіжного документообігу між банком 
та клієнтами із використанням відповідних каналів зв’язку, яка 

дозволяє підтримувати зв'язок з банком безпосередньо з ПК, за 
наявності або відсутності мережі Internet.Перевагами системи 
є: спрощена схема доступу до поточного рахунку; швидкість і 

надійність отримання інформації; одночасний цілодобовий 
доступ до всіх власних рахунків, відкритих у різних філіях 

банку та з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі 
Internet; перегляд і керування материнською структурою 
юридичної особи рахунками своїх філій чи структурних 

підрозділів 

3 
«Телефонний 

банкінг» 

Дистанційне обслуговування  клієнтів за допомогою 
телефонних каналів зв'язку (для здійснення операцій за 

рахунком клієнта (оплата комунальних послуг, телефонних 
переговорів тощо) 

 

Як свідчить зарубіжний досвід, інтерактивна взаємодія підприємств з  

банками вимагає надійної системи захисту від несанкціонованого доступу до 

інформації. Проте для підприємств, що користуються системами дистанційного 

обслуговування, існують певні незручності, тому що банк має право перевіряти 

дотримання вимог з питань безпеки оброблення електронних розрахункових 

документів (передбачається заздалегідь в договорі банківського 

обслуговування). 

Науково-технічний прогрес сприяв появі інноваційних платіжних 

інструментів для здійснення безготівкових розрахунків – таких як електронні 

гроші, виникнення яких було викликано необхідністю збільшення ефективності 

та надійності платежів, а також зростаючими потребами фінансового ринку. 

Дефініція «електронні гроші» не має єдиного трактування у науковій літературі 
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та їх значення досить часто використовуються для визначення різних платіжних 

інструментів. 

Згідно «Положення про електронні гроші в Україні» [139], електронні 

гроші – це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 

приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим 

зобов'язанням емітента.  

Визначення терміну електронні гроші для країн Європейського Союзу 

міститься у Директиві 2000/46/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС про 

започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних 

грошей та пруденційний нагляд за ними від 18 вересня 2000 року [212]. Згідно з 

ст. 1 якої, «електронні гроші – грошова вартість, яка є вимогою до емітента і 

яка зберігається на електронному пристрої; емітується під час отримання 

грошових коштів у вартісному розмірі не меншому, ніж емітована грошова 

вартість; приймається як засіб платежу підприємствами, іншими ніж емітент».  

На сьогоднішній день більшість дослідників виділяють два основних 

види електронних грошей (рис. 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Основні види електронних грошей 

 

 
 

 

 

 

 

Види 

електронних  

грошей 

Наосновікарток (card-

based e-money) 

представлені смарт-
картками (smart-cards) або 

картками зі збереженою 
вартістю (srored-value 

cards, SVС), в які 
вбудований чіп, що 
містить грошовий еквіва-

лент як результат поперед-
ньої оплати. Це те саме, 

що й наперед оплачені 
картки (prepaid cards) або 
карткові електронні гаман-

ці (e-purses). 
 

Напрограмнійоснові 

(software-based electronic 

money) 

представляють собою 

грошову вартість, яка за 
допомогою програмного 

забезпечення зберігається 
в пам’яті комп’ютерів, 
наприклад на жорстких 

дисках. Розрахунки таки-
ми електронними гроши-

ма відбуваються з вико-
ристанням телекомуніка-
ційних мереж, здебільшо-

го мережі Інтернет. 
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Використання мережі Інтернет як середовища обігу електронних грошей 

на програмній основі дозволяє їм миттєво перетинати кордони держав, легко 

обмінюватися на електронні гроші інших емітентів і на електронні гроші, 

номіновані в інших валютах [161, с.17–18]. 

Позитивний досвід здійснення операцій з електронними грошима слід 

перейняти у російського банку «Таврический» (м.Санкт-Петербург) за 

технологією PayCash, що сприятиме прискоренню розрахунків між 

контрагентами, що в свою чергу є запорукою скорочення термінів оплати та 

зменшення обсягів дебіторської заборгованості.  

Технологія PayCash впроваджена в Україні, але небанківською установою 

(ТОВ «Інтернет.Гроші» (м. Київ)), що безумовно викликає певні сумніви 

користувачів електронних грошей, адже є очевидним той факт, що банківські 

установи володіють більшим рівнем довіри суб’єктів господарювання у 

порівнянні з іншими установами.  

Користувачем системи може бути будь-яка фізична або юридична особа, 

яка уклала договір в електронній формі з ТОВ «Інтернет.Гроші».  

Юридичні особи мають право укладати угоди щодо придбання товарів 

або послуг і здійснювати перекази електронних грошей через довірених 

фізичних осіб. При цьому кожна операція з купівлі та продажу в системі 

супроводжується електронно-цифровим підписом обох сторін угоди, тобто є 

юридично оформленою, що є додатковою гарантією оплати. 

З метою покращення стану дебіторської заборгованості необхідно 

приділяти більше уваги вибору оптимальних форм безготівкових розрахунків. 

Для прискорення та спрощення процесу розрахунків на оптових торговельних 

підприємствах, які оперують значними коштами доцільно використовувати 

схему безготівкових розрахунків за технологією PayCash (рис. 2.12). 

Нижче запропонована схема безготівкових розрахунків є зручним 

способом платежів для торговельних підприємств, що сприятиме прискоренню 

розрахунків між контрагентами. 
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Рис. 2.12. Схема безготівкових розрахунків за технологією PayCash 

для підприємств оптової торгівлі 

 
Крім того, слід зазначити, що серед найбільш розповсюджених в Україні 

систем електронних грошей програмного виду є системи WebMoney Transfer і 

«Интернет. Деньги» (на вище зазначеній технології PayCash). Електронні гроші 

на основі карток в Україні представлені, зокрема, оф-лайновими інструментами 

автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка в основному 

розрахована на роботу в режимі «off-line» – національна система масових 

електронних платежів (НСМЕП) і наперед оплаченими картками міжнародних 

карткових платіжних систем. 

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) є 

внутрішньодержавною банківською багатоемітентною платіжною системою 

масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та 

інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток.Це перший у 

світі приклад, коли систему розрахунків електронними грошима впроваджує 

 

 

 

Юридична 

(фізична) 

особа 

 

 

 

 

Банківська 

установа 
(емітент 

електрон-

них грошей) 

 

 
 

 

 

 

 

Підприє-

мство  

торгівлі 
(Інтернет-

магазин) 

  

 

 

1 5 

4 

2 

3 

Платник (юридична 
або фізична особа) 
вносить гроші до 
банку-емітента елек-

тронних грошей 

Банк-емітент 
перевіряє справжність 
пред’яв-лених 
зобов’язань і 
перераховує на 
рахунок юрособи 
(Інтернет-магазину) 
відповідну суму 
звичайних грошей за 
винятком комісійної 
винагороди (або здій-
нює взаємозалік 
вимог). 

Банк-емітент надає 
платнику електронні 
гроші – зобов’язання 
банку в бездокумен-

тарній формі. 

Інтернет-магазини пре-
д’являють банку-емітенту 
для погашення отримані 
електронні гроші 
(зобов’язання банку в 

бездокументарній формі). 

Юридичні або фізичні особи – держателі 
електронних грошей оплачують ними товари або 

послуги в Інтернет-магазинах 
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центральний банк країни (НБУ). У розрахунковій системі з використанням 

карток приймають участь кілька сторін: банк-емітент картки, банк-агент, 

розрахунковий банк та підприємства, що здійснюють розрахунки з 

використанням карток (підприємства торгівлі та ресторанного господарства та 

ін.). Безумовною перевагою НСМЕП є надана можливість фізичним особам 

оплачувати товари і послуги у безготівковій формі за допомогою смарт-карток.  

Технологією НСМЕП передбачено широке застосування платіжних 

карток юридичними особами – корпоративні та бізнес-картки (зокрема, 

підприємства торгівлі є учасниками НСМЕП), що може суттєво скоротити час 

надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, що у підсумку 

дозволить зменшити обсяг дебіторської заборгованості та досягти її 

оптимального значення. До спеціальних платіжних засобів НСМЕП відносяться 

платіжні картки та мобільні платіжні інструменти. Застосовуються платіжні 

картки з вбудованими чіп-модулями – смарт-картки, які є носієм копії 

фінансової інформації в НСМЕП, на відміну від пластикової картки з 

магнітною смугою,  більш повно задовольняє вимоги безпеки. На її базі 

створена високоефективна офф-лайнова технологія, тобто така, що не потребує 

оперативного зв'язку з банківським рахунком під час виконання платіжних 

операцій (це дуже важливо, враховуючи недостатньо високу якість вітчизняних 

каналів зв'язку) і яка значно зменшує експлуатаційні витрати. За рахунок цього 

участь в НСМЕП може брати населення України з малими доходами 

(пенсіонери, студенти, школярі тощо), а швидкість обслуговування набагато 

більша, ніж при розрахунках готівкою та операціях картками з магнітною 

смугою. 

Крім того, у НСМЕП використовуються платiжнi картки з платiжними 

iнструментами, як електронний гаманець та електронний чек. Вважаємо, що 

застосування електронного гаманця економічно доцільне навіть при 

розрахунках малими сумами (від кількох копійок). В свою чергу, електронний 
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чек орієнтований на застосування при середніх та значних за сумою платежах 

(від кількох до тисяч гривень). 

Вагомим є те, що утримувачі карток НСМЕП мають можливість оплати 

товарів (послуг) та переказу коштів за допомогою них через мережу Інтернет. 

Проте, для здійснення інтернет-платежів потрібно крім комп’ютера, 

підключеного до Інтернет-мережі придбати додатково зчитувач смарт-карток 

(карт-рідер) та спеціальне програмне забезпечення. 

Таким чином є підстави для висновку, що в сучасних умовах 

господарювання активно розповсюджуються розрахунки з використанням 

банківських пластикових карток, які безумно сприяють прискоренню 

розрахунків між контрагентами, що, в свою чергу, є додатковим джерелом 

зменшення обсягів дебіторської заборгованості на підприємствах.  

Далі зазначимо, що відповідно до Закону України «Про платіжні системи 

та переказ коштів в Україні» [149], до банківського рахунку клієнта, крім 

традиційних платіжних карток доступу, входять наперед оплачені картки 

багатоцільового використання, тобто електронні гроші на карткових носіях, 

обіг яких суттєво обмежений технічними можливостями пристроїв, які сьогодні 

використовуються в системах, що діють в Україні. 

Не викликає сумнівів твердження, що використання електронних грошей 

в Інтернет-платежах є найбільш перспективним платіжним засобом, і 

сприятиме розвитку підприємств оптової торгівлі, зокрема, через додаткову 

можливість резидентів виходу на міжнародний ринок у мережі Інтернет та 

представити свою продукцію без додаткових витрат.  

Застосування інноваційних форм розрахунків з використанням 

електронних грошей, дозволяє з мінімальними витратами забезпечити ринок 

електронної комерції ефективним платіжними інструментом, а також залучити 

значну кількість покупців, що уникають використання платіжних карток через 

мережу Інтернет через недовіру до безпеки здійснюваних операцій. 
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Таким чином, системи розрахунків, які включають останні досягнення 

науково-технічного прогресу, стають дедалі складнішими, разом з тим вони 

створюють додаткову можливість отримання прибутку для підприємств оптової 

торгівлі. У перспективі, на нашу думку, спостерігатиметься тенденція щодо 

надання покупцями переваги електронним формам платежів порівняно з 

готівковою. 

Підсумовуючи вищеприведене зазначимо, що застосування традиційних 

форм розрахунків сповільнює швидкість товарно-грошового обміну і, таким 

чином, негативно впливає на його ефективність. Тому, підприємства оптової 

торгівлі під час здійснення розрахунків неповинні обмежуватися та 

використовувати лише один із зазначених видів оплати, а використовувати 

максимально ефективні для них способи оплати, які прискорять розрахунки між 

ними. 

В Україні на сьогоднішній день перспективним напрямом торгівлі та 

непрямим засобом скорочення обсягів дебіторської заборгованості є інтернет-

торгівля, основними плюсами якої є економія часу та коштів. За підрахунками 

аналітиків, на сьогодні орієнтовний обіг інтернет-торгівлі сягає близько 

мільярда доларів. Згідно з рейтингом інтернет-порталу «Bigmir.net» лише на 

початку поточного року в Україні налічувалось 3,168 тисячі он-лайн магазинів, 

а це приблизно в 3–6 разів більше, ніж кілька років тому. Отже, мова йде про 10 

тисяч віртуальних торгівельних місць, при чому ринок української віртуальної 

торгівлі активно розвивається, щороку кількість відвідувачів інтернет-

магазинів зростає на 20%. Проте, в Україні відсутній закон, який би регулював 

діяльність інтернет-магазинів. Найчастіше інтернет-магазини створюються 

підприємцями, фізичними особами, які працюють на єдиному податку. 

Оскільки, Інтернет-магазини є лише оголошенням про продаж певного товару 

на своєму сайті, тому, в основному, вони не мають своїх складських 

приміщень, а укладають договори з оптовими постачальниками, фактично вони 

є посередниками між складом і покупцем» [158]. 
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В сучасних умовах господарювання підприємства оптової торгівлі 

змушені використовувати різноманітні способи «боротьби», що надають їм 

перевагу над конкурентами. Найчастіше співпраця у сфері торгівлі 

оформляється договором поставки, в якому фіксуються порядок і форма 

розрахунку, і, крім того, умови надання знижки.  

З метою прискорення оборотності оборотних активів, залучення покупців 

і, як наслідок, активізації продажу товарів підприємство може прийняти 

рішення про застосування системи знижок. Рішення підприємства про 

використання у своїй діяльності системи знижок повинно бути оформлено 

відповідним розпорядженням або наказом із зазначенням умов надання знижки, 

розміру (відсотка) такої знижки, періоду застосування знижок, найменування 

товару або групи товарів, відносно яких будуть застосовуватися знижки. Крім 

того, на підприємстві доцільно в Положенні про облікову політику в окремий 

додаток винести Положення про знижки, в якому обумовити порядок їх 

застосування. 

Розмір знижки залежить від виду угоди, обсягу продажів і 

встановлюється, як правило, у відсотках до суми продажу. Знижки можуть 

надаватися покупцям за кількість (або суму) придбаних товарів, у 

передсвяткові та святкові дні,  при сезонних розпродажах товарів, а також у 

випадку сезонних закупівель товарів, за дострокову оплату товарів (знижки-

сконто) та в інших випадках.  

Керівники підприємств, надаючи знижки покупцям, вирішують низку 

завдань, які можна розцінювати як маркетинговий захід (стимулювання збуту; 

зміцнення ділових відносин; отримання доходу від збільшення оборотності 

активів; збільшення обсягів реалізації товарів; згладжування падіння сезонного 

попиту на ринку товарів, робіт, послуг  у період низької купівельної активності; 

розширення кола покупців; переманювання клієнтів у конкурентів; реалізація 

дослідних моделей та зразків товарів з метою ознайомлення з ними покупців) 
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або як засіб уникнення виникнення дебіторської заборгованості з простроченим 

терміном оплати. 

В науковій літературі найчастіше розглядаються знижки, що надаються в 

момент реалізації, а відображення в обліку такого виду знижок як сконто, що 

надається після дати реалізації є недостатньо розкритим та потребує 

подальшого дослідження (рис. 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13.  Види знижок в системі управління підприємством оптової 

торгівлі 

 

Види знижок для цілей бухгалтерського обліку 

Надаються після дати реалізації Надаються в момент реалізації 
(дохід відображається в сумі фактично 

отриманої компенсації)  

Знижка-сконто 
Покупцеві надається певний термін 
«пільгової» оплати. Якщо він оплачує 
товар протягом «пільгового терміну», 
то отримує право на знижку. Якщо 
оплата товару проводиться після 
встановленого «пільгового терміну», 
втрачається право на знижку і 
розрахунки проводяться виходячи з 

повної вартості товарів. 

За придбання товарів на велику суму 

За придбання товарів великої кількості 

Сезонні (придбання товару у певний 
сезон) 

Святкові (діють протягом святкових 
днів) 

Знижки з наданням дисконтної картки 

Бонусна (накопичувальна – залежить від 
вартості та/або кількості придбаних 

товарів) 

Дилерська (надається постійним 

представникам або посередникам) Прогресивна (надається за умови 
попередньої домовленості сторін за 

придбання серійної партії виробів) 
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У випадку застосування знижок в момент реалізації не потрібно 

відкривати окремий рахунок для обліку знижок, наданих покупцям.Визначення 

поняття «знижка» трактується Законом України «Про рекламу» як тимчасове 

зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам) [152].  

Вважається обгрутованим використання на підприємствах оптової 

торгівлі системи знижок, що надаються після реалізації товарів, адже саме вони 

є способом уникнення виникнення дебіторської заборгованості з простроченим 

терміном оплати та надають постачальнику низку переваг, таких як: скорочення 

термінів інкасації та суми дебіторської заборгованості.  

Можливість надання знижок після дати реалізації обов’язково необхідно 

передбачити у договорі купівлі-продажу, оскільки ЦКУ [203] визначено, що 

зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках 

встановлених договором або законом. 

Надання покупцеві знижок після дати реалізації є чинником, що впливає  

на первісну вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію 

(товари, роботи, послуги), оскільки сума знижки вираховується із дебіторської 

заборгованості. Як правило, сума торгівельної знижки зазначається у відсотках 

від загальної суми продажу. Знижки за оплату раніше встановленого строку 

притаманні підприємствам оптової торгівлі. 

В зарубіжних країнах з розвинутими ринковими відносинами широко 

застосовується практика надання знижок за скорочення термінів оплати. Більше 

того, застосування даного методу має визначальне значення в умовах інфляції, 

оскільки тоді довільне відстрочення платежу призводить до зменшення вартості 

реалізованого товару. 

Зарубіжними науковцями [215, с. 136; 88; 216, с.455–466; 61, с. 86; 214, с. 

320–322], виділяється два види знижок – торгові знижки (trade discounts) і 

знижки при продажу (sales discounts, cash discounts). При чому, торгові знижки 

надаються покупцю без здійснення записів на рахунках обліку. В свою чергу, 
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знижки при продажу (в нашому розумінні це такі, що надаються після дати 

реалізації) пропонуються споживачам за ранній платіж і часто відображається як: 

                                          х%/D1, net D2,                                         (2.1) 

де х –відсоток знижки, який надається споживачу за умови оплати ним 

протягом D1 днів; 

net D2 означає, що якщо рахунок не сплачується протягом пільгового періоду, 

то вся сума повинна бути оплачена за D2 дні.  

Якщо грошовий переказ буде отримано до закінчення встановленого 

пільгового терміну, компанія отримає чистий обсяг продажу. Разом з тим, якщо 

пільговий період закінчиться до отримання платежу, покупець повинен 

заплатити додаткову суму – «упущену знижку». У такому випадку, дебіторська 

заборгованість відображається на момент виникнення без урахування знижки 

(чиста сума продажу). А на кінець звітного періоду знижки при продажу, що 

були упущені, збільшують розмір дебіторської заборгованості. 

Відомі два методи обліку торговельних знижок: 

− валовий (рахунок-фактура виписується на всю суму. А у випадку, якщо 

покупець розраховується за товар раніше вказаного в рахунку терміну, 

бухгалтер реєструє «упущені» відсотки (знижку) на окремому рахунку); 

− чистий (при відпуску товарів у кредит бухгалтер не реєструє можливі 

відсотки як нараховані доходи – доходами вони стануть при отриманні оплати). 

Таким чином, зарубіжні науковці дотримуються поглядів, що дебіторську 

заборгованість необхідно визнавати в обліку за чистим методом,  тобто за 

вирахуванням суми знижки, так як це є дотриманням принципу обачності та 

запобігає відображенню її завищеної вартості. 

В національному бухгалтерському обліку використовується валовий 

метод. Це частково пояснюється тим, що підприємству оптової торгівлі, яке 

надає знижку, достеменно не відомо чи скористається нею покупець. Виходячи 

з цього, більшість підприємств оцінюють дебіторську заборгованість за 

валовим методом без урахування суми знижки, а вже при використанні 
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покупцем знижки, продавець здійснює коригування отриманих доходів і раніше 

визнаної дебіторської заборгованості.  

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що використовуються два різних 

підходи: зарубіжний – невикористання покупцем знижки є своєрідним 

штрафом для нього, упущеною вигодою, а для постачальника − додатковим 

доходом, що вимагає відповідних коригувань у системі рахунків 

бухгалтерського обліку; український – заздалегідь допускається 

невикористання знижки, тому жодних коригувань у обліку не здійснюється.  

З огляду на викладене, підприємство-постачальник повинно підходити з 

відповідальністю до визначення способу розрахунків з покупцями та 

обов’язково оцінювати переваги і недоліки від надання знижки за дострокову 

оплату.  

Застосування знижок є звичною справою в діяльності сучасного 

підприємства оптової торгівлі, проте існують певні розбіжності як у їх 

трактуванні, так і в обліковій інтерпретації. Методологією обліку в Україні 

[140] передбачено використання субрахунку 704 «Вирахування з доходу» для 

обліку знижок, що надаються після дати реалізації покупцям, а також 

відображення вартості повернених покупцем продукції та товарів. Вважаємо 

обґрунтованим відображати суму знижки, що надається покупцям після дати 

відвантаження (реалізації) товарів (з урахуванням ПДВ), в обліку у складі 

інших вирахувань з доходу за дебетом субрахунку 704 «Вирахування з доходу» 

з веденням аналітичного обліку − 704.1 «Знижки, надані після дати реалізації».  

У податковому законодавстві поняття «знижка, надана після дати 

реалізації товарів» відсутнє, проте відповідно до Податкового кодексу України 

[133], даний вид знижок розглядається як зміна суми компенсації вартості 

проданих товарів. Виходячи із зазначеного, торговельне підприємство, що є 

продавцем товарів (робіт, послуг) повинне зменшити валовий дохід та 

зменшити податкові зобов’язання (за умови, що покупець є платником ПДВ) на 

суму наданої знижки. 
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Подальше дослідження інформаційних технологій, які в умовах 

сьогодення посідають вагоме місце у всіх галузях економіки, зокрема,  

підприємства оптової торгівлі не стали виключенням. Виходячи із зазначеного, 

до організаційно-методичних аспектів обліку дебіторської заборгованості 

належить її сучасне програмне забезпечення. 

В сучасних умовах розвитку інформаційні технології набули назву 

новітніх (НІТ), що у бухгалтерському обліку є сукупністю принципово нових 

засобів і методів обробки обліково-економічної інформації, передавання, 

зберігання та відображення інформаційного продукту (даних) з найменшими 

витратами згідно із закономірностями того економічного середовища, в якому 

розвивається НІТ [6, с. 15–24]. 

Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю 

вирішити проблему точності та оперативності інформації. Разом з тим, 

автоматизована інформаційна система є ефективною лише у тому випадку, 

коли вона орієнтована на користувача, а ефективність та якість управлінських 

рішень зростає після її запровадження. 

На сьогоднішній день  чисельні програмні розробки не схожі між собою: 

як за представленням вихідних даних і вихідних форм, так і за принципами 

використання, способами адаптації і прив’язування бухгалтерських систем до 

облікової політики конкретних підприємств. 

На вітчизняному ринку нараховується біля 30 програм, що покликані 

автоматизувати бухгалтерський облік. У роботі проведено моніторинг сучасних 

бухгалтерських програм «Парус», 1С: «Підприємство» та «Галактика» і 

встановлено повноту та якість відображення в них дебіторської заборгованості 

та резерву сумнівних боргів, а також виявлено подібні ознаки і відмінності. 

Зокрема призначенням програмних продуктів «Парус» є комп’ютеризація 

облікової діяльності в комерційних підприємствах, корпоративних структурах 

(холдингах) та бюджетних установах. 
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Існує декілька версій програмних продуктів «Парус» в залежності від 

обсягів діяльності підприємств. Виходячи з цього, розглянуто версії, які є 

найбільш доцільними для використання на підприємствах оптової торгівлі: 

– для великих підприємств(ERP система) – «Парус-Підприємство 8»; 

– для середнього та малого бізнесу – «Парус-Підприємство 7.4», на базі 

якого функціонує модуль CRM-система «Парус – Менеджмент і Маркетинг» з 

галузевою конфігурацією призначеною для торговельних компаній (модуль 

«Парус – Торгівля і склад»). 

При розгляді системи «Парус-Підприємство 8» з’ясовано, що програмний 

продукт складається з кількох модулів, що можуть як взаємодіяти між собою, 

так і працювати автономно.  

Для дослідження найбільший інтерес представляє відображення 

розрахунків з дебіторами у модулі «Бухгалтерський облік», в якому 

використовуються відомості взаємних розрахунків, кожна з яких відображає 

взаєморозрахунки одного підрозділу підприємства з дебіторами у визначеній 

валюті та з одного рахунку за один звітний період (рис. 2.14). 

Безумовною перевагою даного програмного продукту є можливість 

здійснювати аналіз взаєморозрахунків у розрізі контрагентів та рахунків у 

необхідний момент часу не чекаючи завершення звітного періоду, що підвищує 

оперативність бухгалтерської інформації.  

В програмі «Парус-Підприємство 8» для обліку розрахунків призначені 

також наступні додатки: «Управління діловими процесами» (дозволяє 

використовувати CRM-системи та автоматизувати документообіг); «Фінансове 

планування» (дозволяє здійснювати планування та управління дебіторською 

заборгованістю, формувати показники, що узагальнюють інформацію про стан 

розрахунків, контрагентів, тип оплати, вид заборгованості, стан 

заборгованості). 

Оптимальним варіантом щодо обліку розрахунків є комплексна 

автоматизація управління за допомогою системи «Парус», а не використання 
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окремих її модулів.Для моніторингу за обсягами дебіторської заборгованості 

важливе значення має OLAP-рішення, що розвивається в рамках корпоративної 

системи Парус та за допомогою якого можна здійснити аналіз значних обсягів 

даних (інформації) за короткий проміжок часу з наочним відображенням у 

вигляді діаграм, рисунків, графіків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Порядок формування відомості з розрахунків з дебіторами у 

додатку «Бухгалтерський облік» програмного продукту «Парус-

Підприємство 8» 
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переході з іншої 

платформи) 

Закриття звітного періоду: 

розрахунок та перенесення 

залишків дебіторської 

заборгованості на наступ-

ний звітний період, конт-

роль відповідності даним 

журналу господарських 

операцій 

1 

1 

Протягом звітного пе-

ріоду: автоматичне 

введення (виправлен-

ня) відомостей одно-

часно з реєстрацією 

господарських опера-

цій з розрахунків з 

дебіторами 

2 

3 

 

3 
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Також неабияке значення для аналізу дебіторської заборгованості є 

функція моделювання та прогнозування можливих ситуацій у майбутньому. 

Для управління дебіторською заборгованістю OLAP-технологія є джерелом 

прийняття ефективних управлінських рішень, оскільки надає змогу 

спрогнозувати  вплив визначеного обсягу дебіторської заборгованості на 

фінансовий стан підприємства. Найперспективнішим напрямом розвитку 

торгівлі є  здійснення ділового співробітництва через Інтернет (електронна 

комерція). 

На сьогоднішній день існує два загальні підходи щодо автоматизації 

торгівлі: 

− CRM-системи, що розраховані виключно на автоматизацію 

торговельних операцій та не містять жодних можливостей подальшого обліку 

на підприємстві (наприклад, Парус-Мобільна торгівля); 

− ERP-системи – система автоматизації всіх виробничих  та облікових 

процесів на підприємстві (наприклад, Парус-Торгівля) (рис. 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.15. Рішення для автоматизації торгівлі системи «Парус»  

ПАРУС-Торгівля 

ПАРУС-ТОРГІВЛЯ 

Призначення: для підприємств, що 

займаються оптовим та оптово-

роздрібним продажем товарів 

народного споживання, продуктів 
харчування і обладнання  

 
Управління продажами 
Управління закупками 
Управління замовленнями 
Управління матеріальними запасами, 
логістика 
Бухгалтерський і податковий облік 
Підготовка бухгалтерської та податкової 

звітності 

ПАРУС-МОБІЛЬНА ТОРГІВЛЯ 

Призначення: для підприємств, що 
займаються виробництвом, дистри-

б’юцією та прямою доставкою товарів 

щоденного попиту. Реалізоване на базі 

кишенькових комп’ютерів (КПК) 
Mobile Trade (мобільна торгівля) - продаж 
товарів і прийом замовлень виїзними 
агентами безпосередньо в торгових 
точках.  
Pre Selling (збір замовлень) - прийом 
замовлень виїзними агентами (торговими 
представниками) безпосередньо в 
торгових точках.  
Van Selling (торгівля «з колес») - продаж 
товарів виїзними агентами безпосередньо 
в торгових точках.  
Merchandising - робота з розміщення 
товару на вітринах торгових точок. 
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Розвиток мобільної торгівлі є перспективним напрямком, так як за 

рахунок використання торговими представниками і мерчендайзерами 

мобільних пристроїв (КПК і Palm) відкриваються широкі можливості. 

Вирішенню завдань обліку дебіторської заборгованості сприятиме 

використання CRM-модуля «Парус – Менеджмент і маркетинг» з модулем 

«Парус – Торгівля і склад» (Парус-Підприємство 7.4), так як за допомогою 

даної системи здійснюється контроль оплати товарів, робіт, послуг, ведення 

взаєморозрахунків з постачальниками і покупцями, облік ліміту кредитування 

при відвантаженні, формування аналітичних звітів із заборгованості. 

Здійснивши аналіз програми «Парус-Підприємство 7» з’ясовано, що для 

обліку розрахунків призначені також наступні додатки: 

1) «Парус-Бухгалтерія» – повнофункціональний програмний продукт, до 

функцій якого входить автоматизація обліку розрахунків з дебіторами. 

2) «Парус-Реалізація і склад» – модуль виконує функції щодо 

взаємовідносин із клієнтами: ведення договорів (етапи та графіки платежів); 

контроль оплати товарів і послуг, ведення взаєморозрахунків з 

постачальниками та покупцями; формування аналітичних звітів із 

заборгованості; ведення особових рахунків контрагентів з можливістю ведення 

управлінського сальдо взаєморозрахунків, облік ліміту кредитування при 

відвантаженні 128. 

Наступним програмним продуктом, що підлягав аналізу є «1С: 

Підприємство 8 CRM», у  лінійці рішень якого представлені програми для 

різного масштабу та сфери діяльності підприємств (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Версії програмного продукту «1С: Підприємство 8 CRM» 

Версія Призначення та характеристика 

1 2 

"1С:CRM

Базова 
версія" 

Для автоматизації робочого місця керівника, менеджера з продажів і 
сервісного обслуговування, маркетолога, а також приватного 
підприємця. Може бути використане для індивідуального 

ознайомлення з основними можливостями CrmТехнології. 
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Продовження табл. 2.16 

1 2 

"1С:CRM 
ПРОФ" 

Аналітична CRM-Система з можливістю розширення кількості 
робочих місць користувачів залежно від потреб. Рішення 

призначене для компаній середнього та малого бізнесу. Дозволяє 
автоматизувати всі бізнес-процеси на підприємстві, включаючи 
відділи закупівель, продажу, маркетингу, сервісного 

обслуговування та служби якості, а також  управляти бізнес-
процесами на всіх етапах взаємодії із клієнтами та всередині 

організації 

"1С:CRM 

СТАНДАРТ 

Рішення розроблене для компаній малого бізнесу, а також для 
окремих підрозділів середнього бізнесу та призначене для 

автоматизації процесів управління взаємовідносинами з клієнтами. 
Перший тиражний продукт, створений на новій технологічній 

платформі "1С:Підприємство 8.2", який пройшов сертифікацію 
"1С:Сумісно". Програмний продукт надає можливість: 

- управління клієнтською базою через збір усіх даних про клієнтів 
у єдину клієнтську базу підприємства, докладну характеристику 

кожного клієнта, розширену аналітика та можливість швидкого 
доступу до інформації про клієнта. 

- управління контактами із клієнтамичерез облік історії контактів, 
реєстрацію  потреб клієнтів, оперативну передачу інформації між 

співробітниками, планування контактів, зустрічей. 
- багатофакторного аналізу контактів і продажів, аналізу стану 
роботи із клієнтами, "воронка продажів", розширеного аналізу 

клієнтської бази 

"1С:CRM 

КОРП" 

Аналітична CRM-Система для підприємств великого бізнесу, у якій 

реалізований ряд додаткових функцій (у порівнянні з версією 
"ПРОФ"): інструменти управління робочим часом груп 
співробітників; розширена аналітика з маркетингових заходів; 

інтеграція із засобами телекомунікації; інтеграція з Інтернет-
Технологіями та ін. Рішення також призначене для створення 

єдиного інформаційного простору організації або холдингу разом  з 
іншими конфігураціями розробленими на платформі 

«1С:Підприємство» (наприклад, "1С:Управління торгівлею") 

 

Для підприємств оптової торгівлі доцільним є використання програмного 

продукту«1С: Управління торговельним підприємством 8», який розроблений з 

урахуванням специфіки діяльності підприємств даної галузі та є комплексною 

програмою для автоматизації їх обліку та управління (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16. Відображення дебіторської заборгованості у підсистемах 

програми «1С: Управління торговельним підприємством 8» 

 
 
 
 

Управління 
взаємо-

розрахун-

ками 

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміни заборгованості в часі та 
оперує двома видами заборгованості – фактичною (пов’язана з операціями 
розрахунку і моментами передачі прав власності) і прогнозованою 
(відкладеною) (виникає при замовленні на поставку або передачі товарів на 
комісію). Основне призначення підсистеми: 
- фіксація виникнення заборгованості контрагента; 
- підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, 
розрахунковими документами, рахунками); 
- аналіз поточного стану заборгованості та історія її змін. 
Підсистема дозволяє проводити взаєморозрахунки з деталізацією по 
розрахунковим документам, що дозволить контролювати оплату кожної 
конкретної накладної паралельно з обліком проведення взаєморозрахунків по 
замовленнях та договору в цілому. 
Нововведенням в підсистемі, що дозволяє оптимізувати розмір дебіторської 
заборгованості є кредитні лінії, параметрами яких виступають сума 
допустимої заборгованості та її строк Після встановлення даних параметрів 
проведення документів відвантаження блокується у разі перевищення строку 
чи суми заборгованості. При чому провести даний документ може лише 
користувач з наданими йому відповідними повноваженнями. Стан кредитних 
ліній відображається у «Звіті про стан кредитних ліній», у якому можна 

здійснити групування за документами погашення заборгованості. 

Сервісні 

можливості 

Функціональні можливості підсистеми стосовно управління дебіторською 
заборгованістю: автоматична відправка листів на визначену дату з 
нагадуванням про оплату та ведення історії листування з кожним 

контрагентом. 

Управління 

торгове-

льною 

діяльністю 

До складу підсистеми входять: 
1)  «Управління взаємовідносинами з покупцями і постачальниками», що 
дозволяє аналізувати інформацію про клієнтів, дохідність та прибутковість за 
кожним контрагентом. 
Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти 
взаємовідносинами з покупцями, постачальниками та іншими контрагентами 
(наприклад, здійснювати аналіз незавершених контрактів з контрагентами).  
Система дозволяє здійснити сегментування покупців з використанням 
інтегрованого АВС(ХYZ)-аналізу та автоматично розділити клієнтів: 
- на класи залежно від частки клієнта у виручці або прибутку підприємства: 
важливі (А-клас), середньої важливості (В-клас), низької важливості (С-клас); 
- за статусами: потенційний разовий, постійний, втрачений; 
- за регулярністю закупок: стабільні (Х-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні 
(Z-клас). 
2) «Управління грошовими коштами», що передбачає складання звіту 
«Дебіторська заборгованість за строками боргу», що дозволяє отримати 
інформацію про суми дебіторської заборгованості (боргу контрагентів перед 
торговельним підприємством) на дату звіту і про те, як давно дана 

заборгованість виникла. Строки виникнення групуються на інтервали. 

Бухгалте-

рський 

облік 

Підсистема дозволяє створювати документ «Інвентаризація розрахунків з 
контрагентами» (проведення інвентаризації дебіторської та кредиторської 
заборгованості підприємства). За інформацією документа можна роздрукувати 
типову форму ІНВ-17 "Акт інвентаризаціїрозрахунків з покупцями, 

постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами". 
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Найбільший інтерес для відображення в обліку дебіторської 

заборгованості представляє підсистема «Бухгалтерський облік», яка оперує 

такими поняттями як «Розрахунки з контрагентами» («Постачальниками», 

«Покупцями», «Комітентами»). Однак дана система не містить окремого 

комплексу для обліку дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів. 

Виходячи із зазначеного, запропоновано здійснювати нарахування резерву 

сумнівних боргів у підсистемі «Бухгалтерський облік» в документі 

«Коригування боргу», що призначений для коригування боргу 

взаєморозрахунків з контрагентами та відповідає за функцію списання 

заборгованості (рис. 2.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Функціональні можливості документа «Коригування 

боргу» підсистеми «Бухгалтерський облік» «1С: Підприємство 8»  

Операції в 

документі 

«Коригування 

боргу» 

3) Зміна 
(формування) забор-

гованості  для дові-
льної зміни стану 
взаєморозрахунків з 

контрагентами 

1) «Проведення взаємозаліку»  для взаємного 
погашення дебіторської та кредиторської 
заборгованості одного або двох контрагентів. 
Конфігурація дозволяє відображати 
багатосторонні взаємозаліки. Проте, для 
здійснення взаємозаліку вимог, необхідно, щоб 
суми були рівними.  

2) «Списання 
заборгованості» 

 для списання забо-
ргованості, яка від-
повідає критеріям 

ст.14.1.11 ПКУ 133 

4) «Перенесення заборгованості»  для 
погашення заборгованості за рахунок 
формування (збільшення) заборгова-
ності за іншим договором (контраген-
том, розрахунковим документом) 
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Слід зазначити, що списання заборгованості та нарахування резерву 

сумнівних боргів неможливо здійснити автоматично, тобто без людського 

фактору. 

Наступною програмою призначеною для управління діяльністю 

підприємства є система «Галактика», якою для обліку дебіторської 

заборгованості передбачено використання модуля «Постачальники, 

отримувачі», що призначений для контролю стану взаєморозрахунків з 

контрагентами, обліку боргів, створення актів взаємозаліку. Проте,  

найменування модуля не є коректним та не відповідає виконуваним функціям. 

Його назву доцільно змінити на «Розрахунки з постачальниками, покупцями та 

іншими контрагентами», що відповідає економічним категоріям прийнятим  

законодавством України. Позитивним є те, що модуль «Постачальники, 

отримувачі» надає можливість отримати в довільний момент часу баланс 

взаєморозрахунків з контрагентом, що є додатковим інструментом управління 

дебіторською заборгованістю. Крім того, корпорацією «Галактика» 

пропонується рішення Галактика BusinessIntelligence (Галактика BI) – комплекс 

додатків для досягнення якісних змін та підвищення ефективності діяльності 

підприємства в різних сферах. Контроль взаєморозрахунків у програмі 

Галактика BI з контрагентами здійснюється за допомогою наступних модулів: 

− Галактика BI Збут (здійснюється аналіз договірної роботи з 

контрагентами, що дозволяє на основі аналізу виконання договорів 

прогнозувати майбутні платежі та відвантаження (прогнозована 

заборгованість)); 

− Галактика BI Взаєморозрахунки (забезпечує контроль і аналіз 

фактичної заборгованості, яка виникає безпосередньо при проведенні 

відвантаження товаро-матеріальних цінностей або отримання грошових 

коштів). 



 

139 

На підставі проведеного аналізу комп’ютерних програм стосовно 

відображення дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів, можна 

зробити наступні висновки: 

− в жодній з програм не передбачено розрахунку резерву сумнівних 

боргів;  

− відсутнє функціональне підґрунтя можливості здійснювати звірку в 

електронній формі взаємних вимог і зобов’язань; 

− недоцільно проводити автоматизацію обліку дебіторської 

заборгованості та резерву сумнівних боргів відокремлено від управління.  

З метою удосконалення обліку дебіторської заборгованості при її 

автоматизації оптимальним варіантом є комплексна автоматизація системи 

управління за допомогою системи «Парус» в поєднанні з системою 

електронного бізнесу та OLAP-рішенням. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  

ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

3.1. Аналіз дебіторської заборгованості як фактор підвищення 

ефективності управління фінансовою діяльністю підприємств оптової 

торгівлі 

В сучасних умовах економічного стану суспільства аналіз та управління 

дебіторською заборгованістю позиціонуються провідними факторами 

забезпечення фінансової стійкості підприємства, що пояснюється 

стримуванням повноцінного розвитку підприємства існуючим дефіцитом 

оборотних активів та кризою неплатежів. 

Наявний стан аналітичного забезпечення для прийняття ефективних та 

обґрунтованих управлінських рішень не в повній мірі відповідає новій 

парадигмі управління. Крім того, існує загроза подальшого посилення 

негативних тенденцій у обсягах дебіторської заборгованості та виникнення 

такого небажаного її виду як безнадійна.  

На сьогоднішній день нагальною є необхідність налагодження системи 

ефективного управління дебіторською заборгованістю як одного з найбільш 

важливих і водночас складних елементів управління оборотними активами для 

забезпечення фінансового оздоровлення та економічного розвитку 

підприємства. 

В практиці фінансового менеджменту найбільш часто на підприємствах 

виникають проблеми пов’язані з дебіторською заборгованістю: 

− відсутність інформації про терміни погашення дебіторської 

заборгованості; 

− неефективна оцінка кредитоспроможності покупців (в деяких випадках 

її відсутність); 
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− відсутність окремого відділу з управління дебіторською заборгованістю 

(у тому числі простроченої), що призводить до розподілу функцій аналізу 

дебіторською заборгованістю, отримання грошових коштів, прийняття рішення 

про товарне кредитування між різними підрозділами підприємства; 

− відсутність автоматизованого відстеження виникнення та погашення 

дебіторської заборгованості; 

− відсутність профілактичних заходів щодо виникнення 

неконтрольованих обсягів заборгованості дебіторів; 

− неефективна політика управління інкасацією (погашенням) 

дебіторської заборгованості у зв’язку з уникненням застосування 

різнопланових методів рефінансування. 

Чинним законодавством не ставиться обмежень стосовно обсягів 

реалізації продукції та контрагентів, з якими співпрацює підприємство, 

особливостей формування договірної, кредитної політики та політики інкасації . 

Тому сучасний суб’єкт господарювання приймає рішення ґрунтуючись на 

сформованому обсязі інформації, з огляду на ситуацію, що склалася, наявних 

тенденцій та перспектив подальшої співпраці з контрагентом. 

Саме в таких умовах важливо відмітити зростаючу роль ефективного 

аналізу та управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення 

та проведення превентивних заходів виникнення такого її небажаного виду як 

безнадійна. 

Істотне значення ролі та місця управління дебіторської заборгованості в 

загальній парадигмі управління підприємства, зумовлює постійну увагу 

дослідників до різних її аспектів. В результаті здійсненого аналізу літературних 

джерел, з’ясовано, що науковцями досліджуються наступні питання: 

− оптимізація дебіторської заборгованості підприємств за критерієм 

можливості отримання від неї доходів та витрат [20, с. 99; 19, с. 48]; 

− складові елементів політики фінансового менеджменту підприємств, 

зокрема управління дебіторською заборгованістю [36, с. 17; 130, с. 128–131]; 
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− обґрунтування ліміту позики кредитора при комерційному кредитуванні 

[111, с. 178; 110, с. 125]; 

− природний рівень дебіторської заборгованості (розраховується з тих 

міркувань, що її рівень не повинен позначатися на нормальному 

функціонуванні підприємства, бути природним у тому плані, що менший рівень 

не можливий, а більший – економічно недоцільний) [32, с. 24]; 

− прогнозна оцінка обсягу реалізації продукції підприємства на умовах 

комерційного (товарного) кредиту та відповідної простроченої дебіторської 

заборгованості з врахуванням кількості днів прострочки платежу [165]. 

На думку провідних західних економістів Ю. Брігхема та Л. Гапенски, 

процес управління дебіторською заборгованістю розпочинається з вирішення 

питання про надання чи відмову в наданні кредиту покупцю. Крім того, 

найбільш ефективною вважається така кредитна політика, яка максимізує чисті 

грошові надходження за певний період, що компенсують ризик, який бере на 

себе фірма [24, с. 367]. 

Деякими авторами проводяться дослідження стосовно визначення 

допустимого періоду прострочки та пропонується використовувати медіанний 

метод (наприклад, у випадку, коли термін прострочки по 7 дебіторам складає 2, 

4, 7, 10, 15, 20, 25 днів, середнім строком буде вважатися 10 днів). Сучасними 

умовами господарювання висуваються більш жорсткі критерії оцінювання 

допустимого періоду прострочки, які повинні базуватися на регламентованих 

вимогах та розглядатися для кожного окремого випадку. Зазначений підхід 

забезпечить зменшення ризику прострочки платежу та страхування від  

виникнення безнадійних боргів. 

Для проведення аналізу дебіторської заборгованості в процесі управління 

підприємством доцільно поділяти формування політики управління 

дебіторською заборгованістю на перелік етапів (рис.3.1). 
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Рис. 3.1. Систематизація наукових досліджень у сфері формування 

політики управління дебіторською заборгованістю 

Основні напрями роботи з управліннядебіторською заборгованістю 

ВІТЧИЗНЯНІ 

Управління 
кредитними лімітами 

покупців 

Контроль 
дебіторської 

заборгованості 

Мотивація 

співробітників 

Етапи (процес) управління дебіторською заборгованістю 

Планування роз-
міру дебіторської 

заборгованості  

Бланк І.О. 

[15, с. 330] 

Кірейцев Г.Г. 

[87, с. 254] 

Новікова Н.М. 

[123, С. 75-82] 

Дубровська Є., 
Смачило В. 
[59, С. 49] 

Блонська В.І., 
Толопка Н.Б. 

[18, С. 69] 
 

1 етап − аналіз 
дебіторської забор-
гованості в попере-

дньому періоді; 
2 етап – 
формування прин -

ципів кредитної 
по-літики 
підприємс-тва по 
відношенню до 

покупців 
продукції;  
3 етап – визна-
чення можливої 

суми фінансових 
засобів, що інвес-
туються в дебітор -
ську заборго-

ваність по товарно-
му та споживчому 
кредитуванню;  

4 етап – форму-
вання системи кре-
дитних умов; 
5 етап – форму-

вання стандартів 
оцінки покупців і 
диференціація 
умов надання 

кредиту; 
6 етап – форму-
вання процедури 
інкасації дебіторсь-

кої заборгованості; 
7 етап – забез-
печення викорис-
тання на підп-

риємстві сучасних 
форм 
рефінансування; 

8 етап − побудову 
ефективних систем 
контролю руху і 
своєчасної 

інкасації. 

ЗАРУБІЖНІ  

1 етап − фінансовий 
аналіз діяльності 
організації-поста-

чальника; 2 етап – 
розробка кредитної 
політики організації; 
3 етап – прийняття 

рішення про надання 
кредиту, страхування 
заборгованості;4 етап 

− зміна кредитної 
політики організації; 
5 етап − контроль за 
відвантаженням 

продукції, випискою 
рахунків та його 
відправкою покупцю; 
складання картотеки 

дебіторів; 6 етап − 
контроль за фінан-
совим станом дебіто-
рів; 7 етап – прийнят-

тя рішення про мож-
ливість використання 
факторингу або 

форфейтингу; 8 етап 
− при непогашенні 
боргу або його час-
тини встановлення 

оперативного зв’язку  
з дебітором на пред-
мет визнання ним 
боргу; 9 етап – звер -

нення до  суду із 
позовом про стягнен-
ня простроченої 
заборгованості; 

10 етап − порушення 
справи про банкру-
тство; 11етап − 
компенсація збитків з 

фонду безнадійних 

боргів. 

1.Управління фор-
муванням 
1.1.Аналіз дебітор-

ської заборгованості 
1.2.Формування 
принципів 
кредитної політики 

по відношенню до 
покупців 
1.3. Контроль за 

відвантаженням 
продукції, виписки 
рахунку та 
відправлення його 

покупцям, скла-
дання картотеки 
дебіторів 
1.4. Контроль за 

фінансовим станом 
дебітора 
1.5. Планування де -
біторської 

заборгованості 
2.Управління 
інкасацією 

2.1. Аналіз простро-
ченої дебіторської 
заборгованості 
2.2. Забезпечення 

ви-користання на 
підприємстві 
інструментів 
погашення забор-

гованості 
2.3. Позовна робота 
зі стягнення прост-
роченої заборгова-

ності 
2.4. Відкрпття спра-
ви про банкрутство 
2.5. Списання  

заборгованості на 
фінансові 

результати 

1.Планування 
величини дебітор-
ської заборговано-

сті; 
2. Збір інформації 
про фінансове 
положення 

дебіторів; 
3. Контроль за 
величиною дебіто-

рської заборго-
ваності, який 
передбачає порів-
няння фактичних 

даних обліку з 
плановими чи 
бюджетними; 
4.Аналіз дебітор-

ської заборгова-
ності, протягом 
якого досліджу-
ються та 

виділяються факто-
ри, що призвели до 
відхилень фактич-

них параметрів 
стану дебіторської 
заборгованості від 
планових; 

5. Розробка низки 
альтернативних 
рішень або вибір 
оптимального 

рішення; 
6. Реалізація одного 
або кількох 
альтернативних 

рішень. 

1. Комплексний аналіз 
заборгованості; 2.Форму-
вання принципів кредитної 
політики по відношенню до  

покупців; 3.Визначення 
сукупної фінансової 
потреби для інвестування в  
заборгованість; 

4.Формування стандартів 
оцінки покупців, створення 
картотеки дебіторів та 
визначення умов кредиту-

вання; 5.Моделювання 
наслідків реалізації визна-
ченої кредитної політики на 

його основні фінансово-
господарські показники; 
6. Розробка заходів щодо 
підвищення ефективності 

використання капіталу  
вкладеного у  заборгова-
ність; 
7. Формуванняпроцедуриінк

асації; 8. Розробкаплану-
графікуроботиздебіторамищ
одоінкасації; 9. 
Виявленнятасистематизація

факторів, 
якіобумовлюютьшвидкістьі
нкасації; 10. Впроваджен-

няпреферентнихзаходівщо д
опідвищенняшвидкостіінкас
аціїтанедопущенняпростроч
еноїзаборго-ваності; 

11.Розробказаходіврефінанс
ування; 12. Оцінка 
інструментів досудового 
стягнення або  судового 

погашення простроченої 
дебіторської заборгова-
ності; 13. Індивідуальний 
підбір звходів по роботі з 

дебіторами; 14. Формуван-
ня системи контролю щодо 
ефективного управління 

заборгованістю. 
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Загалом система управління дебіторською заборгованістю передбачає 

існування двох підсистем: підсистеми управління кредитною політикою та 

підсистеми, що охоплює комплекс заходів, які спрямовані на зниження ризику 

виникнення простроченої та уникнення безнадійної дебіторської 

заборгованості.  

Формування системи управління дебіторської заборгованості доцільно 

здійснювати за етапами відображеними на рис. 3.2. 

Детальніше зупинимося на тих етапах, що не достатньо розкриті 

сучасними дослідниками у сфері фінансового менеджменту. 

В науковій літературіупускається момент, коли необхідно провести 

організаційні заходи стосовно управління дебіторською заборгованістю. Проте 

організація є тим процесом, який направлений на найбільш оптимальне 

сполучення ресурсів – матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних, 

вдале поєднання всіх видів ресурсів та їх раціональне використання.  

Процес управління дебіторською заборгованістю доцільно розпочинати з 

створення робочої групи (комісії) з управління дебіторською заборгованістю (у 

разі відсутності окремо діючого відділу з управління дебіторською 

заборгованістю). Крім того, на даному етапі, слід обумовити заходи щодо 

стимулювання персоналу за обґрунтовані рішення, професіоналізм у роботі та 

системи штрафних санкцій у випадку невиконання або недобросовісного 

виконання своїх обов’язків, що призвели до виникнення безнадійних боргів.  

Управління досягає мети суб’єкта господарювання через персонал,  тому 

система мотивації працівників є одним із моральних чинників, що 

направляється на прийняття рішень та підкріплення їх наказами, інструкціями, 

вказівками з приводу використання живої праці та матеріальних ресурсів, 

передбачає підпорядкування та субординацію між членами колективу.  
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Рис. 3.2. Етапи формування системи управління дебіторською заборгованістю 

III ЕТАП                 Визначення факторів, що впливають на формування та 

                                   інкасацію дебіторської заборгованості 

II ЕТАП                Класифікація дебіторської заборгованості  
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IV ЕТАП                 Ретроспективний аналіз дебіторської заборгованості за 

                                  видами відповідно до здійсненої класифікації  

V ЕТАП                    Управління кредитною політикою 

4.1.Правильність оформлення дебіторської заборгованості;  

4.2. Визначення питомої ваги активів, що знаходяться у формі дебіторської 

заборгованості; 

4.3. Оцінка в динаміці питомої ваги складових частин дебіторської заборгованості 

(питома вага сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості у простроченій); 

4.4.Визначення періоду погашення дебіторської заборгованості;  

4.5. Оцінка якості дебіторської заборгованості (питома вага простроченої дебіторської 

заборгованості у загальному її складі); 

4.6.Визначення джерел фінансування дебіторсокї заборгованості згідно агрегатного та 

коефіцієнтного підходів; 

4.7. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості;  

4.8. Оцінка ефекту від інвестування коштів у дебіторську заборгованість. 

 

5.1.Вибір типу кредитної політики відповідно до  цілей підприємства; 

5.2. Доцільність відволікання коштів у дебіторську заборгованість;  

5.3. Визначення умов надання товарного кредиту: 

       5.3.1. Встановлення розміру товарного кредиту (кредитного ліміту);  

       5.3.2. Формування системи цінових знижок, «надбавки за реалізацію на умовах 

товарного кредиту» та штрафних санкцій за прострочку виконання забов’язань;  

       5.3.3. Формування системи показників для здійснення оцінки кредитоспроможності 

покупця; 

       5.3.4.  Групування покупців відповідно до рівня кредитоспроможності із 

відповідною диференціацією кредитних умов 

VI ЕТАП              Вибір системи рефінансування дебіторської заборгованості  

6.1.Дисконтування (облік) векселів; 6.2. Факторинг;  

6.3. Форфейтинг; 6.4. Сек’юритизація. 

VIII ЕТАП        Формування етапів інкасації дебіторської заборгованості  

IX ЕТАПФормування системи моніторингу дебіторської заборгованості  

VII ЕТАП              Управління простроченою дебіторською заборгованістю 

7.1. Розробка системи критеріїв для обґрунтування прийняття рішення про нарахування 

резерву сумнівних боргів; 

7.2. Регламентація форм і строків нагадувань покупцям про необхідність сплати 

заборгованості. 

8.1.Фоомування системи позовної роботи з недобросовісними покупцями; 

8.2.Формування умов відкриття справи про банкрутство контрагента;  

8.3. Формування критеріїв для прийняття рішення про віднесення дебіторської 

заборгованості до безнадійної та її списання (за рахунок раніше сформованого резерву 

або на інші операційні витрати).  

I ЕТАП                 Здійснення організаційних заходів 
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Через мотивацію апарат управління узгоджує дії всіх працівників 

підприємства з метою досягнення тактичних та стратегічних завдань та 

загальної мети підприємства.На другому етапі формування системи управління 

дебіторською заборгованістю повинна бути здійснена обґрунтована 

класифікація, що визначає не лише її економічну сутність, а й надає можливість 

подальшого управління нею. Підґрунтям здійснення ефективного аналізу для 

управління дебіторською заборгованістю є дослідження факторів, що 

впливають на її формування та інкасацію та з’ясування причинно-наслідкових 

зв’язків між ними. Виходячи з зазначеного, одним з важливих етапів системи 

управління дебіторської заборгованості є систематизація факторів, що дають 

можливість отримання повної характеристики дебіторської заборгованості у 

процесі її аналізу. Оскільки на величину дебіторської заборгованості впливає 

велика кількість різноманітних факторів, їх доцільно умовно розподілити на 

внутрішні (залежать від професійних навичок персоналу підприємства 

управляти дебіторською заборгованістю) та зовнішні (не залежать від 

організації діяльності на підприємстві та обмежити їх вплив досить складно) 

(рис. 3.3). Рис. 3.3 вказує, що основним внутрішнім фактором, який впливає на 

виникнення дебіторської заборгованості на підприємстві є кредитна політика.  

Обсяг існуючої дебіторської заборгованості доцільно досліджувати 

різносторонньо, проте, в більшості випадків ігнорується проведення 

комплексного фінансового аналізу, що в перспективі є джерелом прийняття 

ефективних управлінських рішень. Економічний аналіз не повинен 

розглядатися відокремлено від системи управління підприємством, яка 

базується на застосуванні комплексного підходу з метою розробки варіантів 

управлінських рішень для забезпечення стабільного економічного розвитку 

суб’єкта господарювання.Таким чином, на четвертому етапі здійснюється 

аналітичне дослідження дебіторської заборгованості за переліком напрямків 

(рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. Фактори, що впливають на формування та інкасацію 

дебіторської заборгованості 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИНИКНЕННЯ ТА 

ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ВНУТРІШНІ 

Нормативно-правове законодавче регулювання 

Кредитна політика підприємства  

Стан контролю за дебіторською заборгованістю 

Рівень кваліфікації персоналу 

Види розрахунків, що використовуються підприємством 

Особисті взаємовідносини з контрагентами 

Доступність кредитних ресурсів 

ЗОВНІШНІ 

Наявність монопольного становища підприємства 

Рівень конкуренції у галузі 

Попит на товар, що випускається 

Рівень інфляції 

Умови мотивації та стимулюванні праці 

Наявність відділу з управління дебіторською 

заборгованістю  
Особливості технологічного процесу  

Грошово-кредитна політика Національного банку 

Стан розрахунків в країні 

Наявність зовнішньоекономічної діяльності 

Ринкові ризики (процентні ставки, курси валют) 

Прибутковість підприємства 

Структура активів та капіталу підприємства 

Платоспроможність, кредитоспроможність підприємства 

Ділова репутація та імідж підприємства на ринку 
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Рис. 3.4. Напрями здійснення аналітичного дослідження дебіторської 

заборгованості

Правильність оформлення 

дебіторської заборгованості 

Питома вага дебіторської 

заборгованості у складі 

активів  

Склад та структура 

дебіторської заборгованості 

Період погашення 

дебіторської заборгованості 

Доцільність 

відволікання 

коштів у 

дебіторську 

заборгованість 

Рівень прострочення 

дебіторської заборгованості 
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Джерела 

фінансування 

дебіторської 

заборгованості 

Рух дебіторської 

заборгованості 

Оборотність 

дебіторської 

заборгованості 

та шляхи її 

прискорення 

Оцінка ефекту від 

інвестування ко-

штів у дебіторсь-

ку заборгованість 

Здійснюється оцінка достовірності інформації щодо відображення в обліку 

дебіторської заборгованості шляхом проведення інвентаризації розрахунків 

Дозволяє визначити частину активів (оборотних активів), які знаходяться у 

формі дебіторської заборгованості (поточної дебіторської заборгованості). 

Розраховується коефіцієнт відволікання оборотних активів (ОА) у ДЗ (ДЗ/ОА).  

Здійснюється оцінка в динаміці питомої ваги складових частин дебіторської 
заборгованості (довгострокової і короткострокової; покупців, постач альників,   

бюджетних  та позабюджетних фондів; по статтях бухгалтерського балансу) 

Агрегатний підхід. Визначаються джерела коштів (капіталу) за рахунок яких фінансується 
дебіторська заборгованість. Для цього обсяг поточної ДЗ (ПДЗ) порівнюється з обсягом власних 

оборотних активів (ВОА), кредиторської заборгованості (КрЗ) та короткострокових банківських 
кредитів (КрБ).  
Коефіцієнтний підхід. Розраховуються та аналізуються у часі:  
1) коефіцієнт співвідношення ВОА та ДЗ;  2) коефіцієнт співвідношення КрЗ та ДЗ. 

 

Аналізуються процеси виникнення та погашення дебіторської заборгованості (ВДЗ та ПДЗ), які 
впливають на зміну її залишків на початок та кінець періоду. Складається рівняння в цілому по  

підприємству та у розрізі груп дебіторів: ДЗ на поч. +  ВДЗ = ДЗ на кін. + ПДЗ.  

Для узагальнюючої оцінки підприємства розраховується: 
Одз (раз) = ЧВР/ДЗсер., де ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (б ез ПД В); Д З  сер. - 

середній обсяг формування ДЗ. 
Для оцінки окремих видів ДЗ розраховується: 
Одзі = ОДЗі/ДЗсер.і, де ОДЗі – обсяг операцій, пов'язаний з формуванням відповідного виду ДЗ; 

ДЗсер.і – середній обсяг формування і-го виду ДЗ.  
Період обороту ДЗ в днях характеризує середню кількість днів, необхідних для відно влен ня 
оборотних активів, авансованих у дебіторську заборгованість за рахунок виручки від реалізації:  
ПОдз = Д/Одз, де Д – тривалість періоду, що аналізується, в днях.  

 

Характеризує середню кількість днів між виникненням та погашенням ДЗ: ППдзі 

= ДЗсер.і / Пдзі х Д, де Пдзі – погашення і-го виду ДЗ. 

Характеризує якість ДЗ та показує частку (питому вагу) простроченої 
заборгованості (ДЗ простр.) в її загальному обсязі (ДЗзаг .)  Р пр остр.  Д з = Д З  

простр./ ДЗзаг. х 100 %. 

Для доцільності кредитування контрагентів необхідно порівняти витрати від надання кр едиту  

(Вкр) (включають витрати на оплату вартості капіталу (Вкап) та витрати у зв’язку з 
інфляційним знеціненням капіталу (Вінф)) з додатковим доходом, який отримано за  р ах унок 
зростання обсягів реалізації (ДДр) та (або) зниження цін закупівлі ресурсів (ЕВз).  
Вкап = ДЗсер х ВК сер х ППДЗ / 365х100, де ДЗ сер. – середній обсяг ДЗ; 

ВК сер – середньозважена вартість капіталу, % річних;  
ППДЗ – період погашення ДЗ, днів. 
Вінф = ДЗпок х (1–1/Іпер), де Іпер – індекс інфляції за місяць (очікуваний про тяг ом періоду  
погашення ДЗ). 

Загальний обсяг витрат становить Вкр = Вкап + Вінф. 
Додатковий дохід, що отримано за рахунок надання кредиту покупцям розраховується:  
ДДр = (РкдхТкр)/100, де Ркд – рівень комерційного доходу (після сплати ПДВ), у % до 
реалізації; Ткр – приріст реалізації товарів за рахунок надання споживчо го  та ко мер ційного  

кредиту. 
Економія витрат за рахунок зниження цін закупівлі ресурсів внаслідок авансування 
постачальників визначається: ЕВз = Σ(Цзві – Цаві)хОзі, Цзві, Цаві – ціна закупівлі і-го виду 

ресурсів звичайна та за умови авансової оплати; Озі – обсяг закупівлі і-го виду ресурсів. 
Загальний обсяг додаткового прибутку в результаті формування дебіторської заб орг овано сті 

визначається: ДП дз = ДДр + ЕВз. Якщо Вкр<ДПдз – надання кредиту є економічно доцільним. 

Сума додаткового прибутку, отриманого в результаті формування ДЗ (ДПдз) ,  по рівнюється з 
сумою додаткових витрат (вартістю кредиту) (Вкр), на оформлення кредиту  та інкасації ДЗ 

(ДВдз), а також прямих фінансових витрат від неповернення ДЗ (безнадійна заборгованість) 
(ФВдз). Розрахунок суми ефекту здійснюється за формулою: Едз = ДПдз – Вкр – ДВдз – ФВдз. 
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В сучасній практиці менеджменту важливе місце при здійсненні 

управління дебіторської заборгованості відводиться вибору форм 

рефінансування, оскільки обгрунтуване прийняття рішення про систему 

рефінансування надає можливість швидкого трансформування дебіторської 

заборгованості в грошові кошти та тим самим сприяє покращенню показників 

фінансового стану підприємства. 

Зазначимо, що поступово розвивається ринок купівлі проблемних боргів 

юридичних осіб фінансовими компаніями та банками, які мають право надавати 

послуги з факторингу.  

Cтаном на 01.01.2014 року на українському ринку факторингові послуги 

надають 25 найбільших банків України: ПАТ «Swedbank», ПАТ 

«UniCreditBank», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ 

«ОТП Банк», ПАТ «Фінанси і Кредит», ПАТ «Південний», ПАТ «Приват Банк», 

ПАТ «VAB Банк». 

В першому кварталі 2015 року в Україні сума укладених договорів 

факторингу зросла в 2,2 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року. За даними Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

протягом січня-березня 2015 року факторингові компанії уклали 2,725 тис. 

контрактів на загальну суму 3,929 млрд гривень. 

У порівнянні з першим кварталом 2014 року обсяг фінансування 

підприємців, що здійснюють торговельні операції на умовах відстрочки 

платежу, збільшився на 115,14%, або 2,103 млрд гривень. Діючими на кінець 

першого кварталу залишалося 6,968 тис. контрактів. 

При цьому, скорочується кількість факторингових компаній. Так, у 

Державному реєстрі фінансових установ станом на 31 березня 2015 року 

налічується 231 компанія, що надає послуги з факторингу, що на 33 компанії 

менше, ніж на початку року[127, 132]. 
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Вибір методу рефінансування повинен здійснюватися з дотриманням 

наступних правил, а саме: витрати на рефінансування не повинні 

перевищувати: 

− вартості короткострокових кредитів; 

− очікуваного прибутку від використання вивільнених коштів у 

господарський кругообіг; 

− інфляційних втрат у випадку затримки платежу. 

Вітчизняними підприємствами останнім часом широко використовуються 

операції факторингу, мало застосовується форфейтинг та облік (дисконтування) 

векселів і зовсім не приділяється увага можливості використання 

перспективних способів рефінансування, що набули поширення в розвинутих 

зарубіжних країнах та користуються там великою популярністю, таких як 

сек’юритизація активів.  

Виходячи із зазначеного та на основі синтезу досягнень зарубіжних країн, 

обґрунтовано переваги та окреслено перспективи використання у господарській 

діяльності сек’юритизації дебіторської заборгованості як перспективного 

методу рефінансування.  

В окремий етап управління дебіторською заборгованістю в процесі 

аналізу доцільно виділяти управління простроченою заборгованістю, оскільки в 

умовах невизначеності саме даному виду необхідно приділяти значну увагу та 

постійний контроль з боку управлінців.  

Вітчизняною методологією обліку передбачається нарахування резерву 

сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю, стосовно якої існують 

сумніви у погашенні, проте відсутність ознак та системи критеріїв значно 

ускладнює обґрунтоване прийняття рішення про нарахування резерву 

сумнівних боргів. Виходячи із зазначеного, запропоновано використовувати 

визначений перелік критеріїв сумнівності та ознак, що притаманні дебіторській 

заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) та є свідченням про 

можливість створення резерву сумнівних боргів (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Критерії сумнівності та ознаки, що є свідченням про 

можливість створення резерву сумнівних боргів 

 

В сучасних умовах господарювання на етапі управління дебіторською 

заборгованістю «Формування етапів інкасації дебіторської заборгованості» 

доцільно розробляти алгоритм аналізу для прийняття рішення про віднесення 

дебіторської заборгованості до безнадійної та її списання (за рахунок раніше 

сформованого резерву або на інші операційні витрати).  

Підсумковий етап управління дебіторської заборгованості полягає у 

формування системи її моніторингу, яка проводиться для пошуку тенденцій і 

закономірностей та дозволяє своєчасно виявити прихований потенціал у 

системі управління та який зосереджений, в першу чергу, на контролі за рівнем 
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дебіторської заборгованості, відношенні дебіторської заборгованості до обсягу 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і термінах погашення дебіторської 

заборгованості. Крім того, моніторинг дебіторської заборгованості повинен 

забезпечити існування оперативної інформаційної системи для запобігання 

прострочення терміну платежу та виникнення безнадійної дебіторської 

заборгованості шляхом прийняття своєчасних заходів. Основним результатом 

та підтвердженням ефективного формування системи моніторингу дебіторської 

заборгованості на підприємстві є можливість прийняття управлінських рішень 

щодо товарного кредиту та виявлення його впливу на фінансовий стан 

підприємства. 

Таким чином, для досягнення основної мети аналізу для управління 

дебіторською заборгованістю необхідно вдало поєднати два процеси – 

збільшення обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та зменшення 

дебіторської заборгованості зі статусом безнадійна. 

 

3.2. Економіко-математичне моделювання управління товарним 

кредитом і резервом сумнівних боргів 

Зростання обсягів дебіторської заборгованості свідчить про необхідність 

удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю, де чільне 

місце посідає система аналізу на підприємстві. 

Скорочення обсягів дебіторської заборгованості не слід оцінювати 

односторонньо – як позитивний чи негативний момент у діяльності 

підприємства, тому що досягти даного явища можна різними шляхами. У 

першому випадку зменшення розміру дебіторської заборгованості відбувається 

за рахунок скорочення періоду погашення (збільшення оборотності 

дебіторської заборгованості).  

Іншим випадком, який свідчить про негаразди у фінансово-господарській 

діяльності суб’єкта господарювання, є скорочення розміру дебіторської 

заборгованості у зв’язку із зменшенням обсягів реалізованої продукції. 
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Збільшення ж частки дебіторської заборгованості у оборотних активах 

підприємства може свідчити про ведення підприємством неефективної 

кредитної політики стосовно покупців та замовників; зростання обсягів 

реалізованої продукції; банкрутство та неплатоспроможність дебіторів.  

Зростання або скорочення обсягів дебіторської заборгованості неможливо 

однозначно трактувати позитивною або негативною тенденцією в діяльності 

підприємства без його попереднього детального економічного аналізу.  

Основною метою господарської діяльності підприємства є максимізація 

прибутку, яка досягається шляхом управління процесами формування та 

інкасації дебіторської заборгованості.  

Для підприємств оптової торгівлі найбільш ефективним способом 

досягнення даної мети є збільшення обсягів реалізації, що можливе за рахунок 

проведення комплексу маркетингових заходів, спрямованих на стимулювання 

збуту (реклама, лотереї, конкурси, розпродаж), а також за рахунок підвищення 

споживчої привабливості продукції.  

Загальноприйнятою є ідея віднесення до основних елементів споживчої 

привабливості продукції її ціни та якості.  

Проте зазначений перелік є неповним та до нього слід віднести форму 

реалізації продукції, оскільки надання товарного (комерційного) кредиту є 

ефективним методом підвищення привабливості та конкурентоспроможності 

продукції.  

Крім того, комерційне кредитування сприяє прискоренню реалізації 

товарів та розвитку ринку кредитування, оскільки через обмеження 

банківського кредитування підприємств, система оплати за товари, роботи, 

послуги на умовах товарного кредиту стала його популярною альтернативою.  

У комерційній практиці підприємств оптової торгівлі найбільш 

розповсюдженим видом товарного кредиту є відстрочка платежу згідно умов 

договору. Оскільки дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, 
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послуги) займає вагоме місце у структурі не лише оборотних активів, а й 

балансі підприємства.  

Зокрема, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги займає 

провідне місце в складі поточної дебіторської заборгованості та складає 

близько 60% на підприємствах оптової торгівлі. Тому ефективність операційної 

діяльності підприємства у більшій мірі залежить від ефективності обраної 

політики управління дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги.  

Статистика свідчить, що в зарубіжних компаніях середня затримка 

платежів від дебіторів становить 55 днів у великому бізнесі і 66 – в малому. 

Проте в кризових умовах господарювання заходи доцільно приймати практично 

відразу після виникнення боргу.  

Деякі компанії відмовляються від агресивного повернення боргів, 

оскільки розраховують на подальшу співпрацю. Однак в умовах кризи такий 

підхід ризикований, оскільки контрагенти змушені вибирати, які з своїх 

платіжних зобов’язань виконувати в першу чергу, а які – відкласти. У разі 

несумлінного дотримання розрахункової дисципліни виникає ситуація 

зростання дебіторської заборгованості у значних розмірах, що в подальшому 

призводить до незадовільного фінансового стану підприємства. 

Підвищення ефективності кредитної політики підприємства доцільно 

розглядати у контексті операцій з дебіторською заборгованістю. Крім того, 

пошук компромісу між отриманням ризиків та прибутків в майбутньому завжди 

є актуальним завданням, що вирішується сучасними управлінцями, оскільки 

продаж в кредит веде не лише до збільшення обсягів реалізації, а й до 

додаткових витрат. 

На практиці прийняття необґрунтованих управлінських рішень без 

врахування впливу обраної кредитної політики на майбутні фінансові 

результати призводить до існування низки проблем, таких як: безнадійна 

дебіторська заборгованість як результат неповернення товарного кредиту; 

адміністративні витрати, пов’язані з кредитуванням; втрачені можливості 
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використати кошти у інших прибуткових цілях та ін.Виходячи з того, що 

більшість управлінських рішень стосовно надання товарного кредиту мають 

суб’єктивний характер, тому для мінімізації ризиків неповернення коштів від 

комерційного кредитування, розроблено методику прийняття рішення про 

надання товарного кредиту, що базується на статистичних методах та дозволяє 

великим та середнім підприємствам здійснювати оцінку значної кількості 

дебіторів за короткі проміжки часу. 

Причому, підставою прийняття рішення про комерційне кредитування 

може бути внутрішня (дані бухгалтерського та управлінського обліку) та 

зовнішня інформація (статистична інформація, кредитні рейтинги, офіційні 

публікації у пресі). 

Перш за все, для прийняття рішення про надання товарного кредиту 

обрано відповідний критерій, який формувається на підставі внутрішньої та 

зовнішньої інформації. Проте враховуючи той факт, що інформація, отримана із 

зовнішніх джерел, є не завжди доступною та достовірною, тому, у більшості 

випадків доцільно використовувати внутрішні дані підприємства, що є 

точними, достовірними та контролюються підприємством. 

Сучасною практикою фінансового менеджменту для визначення якості 

кредиту (ймовірності невиконання зобов’язань) прийнято здійснювати оцінку 

критеріїв, а одним із найбільш поширених інструментів стосовно встановлення 

критеріїв для прийняття рішення про надання товарного кредиту є метод оцінки 

кредитної історії контрагента (рис. 3.6). Зазначені критерії мають як наукове, 

так і практичне застосування, оскільки дозволяють здійснювати аналіз існуючої 

дебіторської заборгованості, проводити попереджувальні заходи з метою 

уникнення виникнення безнадійних боргів та інкасаційні заходи щодо 

дебіторської заборгованості. Проте сучасна практика господарювання висуває 

підвищені вимоги до критеріїв товарного кредитування, тим самим 

зумовлюючи необхідність дослідження функціонування механізму управління 

дебіторської заборгованості. 
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Рис. 3.6. Встановлення критеріїв для прийняття рішення про надання 

товарного кредиту 

 
В якості критерію прийняття рішення про надання товарного кредиту 

використано показник платіжної дисципліни, а саме − прогнозний коефіцієнт 

простроченої дебіторської заборгованості, оскільки він найбільш точно 

репрезентує надійність покупця або замовника та містить в собі таку важливу 

складову як моральний чинник. 

Основними внутрішніми показниками, що характеризують стан 

дебіторської заборгованості та розрахунків з дебіторами є обсяг реалізації та 

обсяг простроченої дебіторської заборгованості, на основі яких розраховується 

коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості, що характеризує 
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 Капітал підприємства-
дебітора  
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надійність контрагента-дебітора. Крім того, аналіз значень даного параметру 

здійснювався з використанням інформації останніх трьох років з помісячною 

розбивкою (3 роки пропонується використовувати у зв’язку з аналогічним 

терміном позовної давності).  

Слід зазначити, що коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості є 

випадковою величиною. Йому надано відповідне позначення –  ikzKZ  , де 

ikz  – значення коефіцієнта простроченої дебіторської заборгованості в і-му 

місяці, яке обчислюється за формулою 
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де ipdz –значення простроченої дебіторської заборгованості в і-му місяці; 

ivpp –значення виручки від реалізації продукції в і-му місяці. 

Проте, оскільки приймати рішення базуючись на таких великих обсягах 

інформації є трудомістким процесом, що зрештою може призвести до 

виникнення помилок та неточностей, тому спочатку здійснено оцінку різних 

існуючих значень коефіцієнта простроченої дебіторської заборгованості та 

отримано його підсумкове прогнозне значення у випадку надання нового 

товарного кредиту.  

Отже в якості критерію прийняття рішення про надання товарного 

кредиту використовувався прогнозний коефіцієнт простроченої дебіторської 

заборгованості, якомунадано відповідне позначення – PKZ.  

Узагальнену оцінкубуло здійснено за допомогою метода Value-at-Risk 

(VaR), що є однією з найпоширеніших форм вимірювання фінансового ризику, 

оскільки VaR дозволяє оцінити розмір можливих втрат, який не буде 

перебільшений протягом деякого періоду часу з деякою ймовірністю (рівнем 

допустимого ризику). Іншими словами, даний метод можна охарактеризувати 

як найбільші очікувані втрати, що із визначеною ймовірністю може отримати 

підприємство протягом певної кількості днів.  
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У нашому випадку PKZ будевизначати значення частки простроченої 

дебіторської заборгованості від товарного кредиту, яке з ймовірністю 95% не 

буде перевищене протягом наступного місяця. 

Ключовими параметрами VaR є наступні: 

1. Часовий горизонт − період часу, на який проводиться розрахунок 

ризику. 

2. Рівень допустимого ризику − ймовірність того, що втрати не 

перевищать певної величини (за базельськими документам використовується 

величина 99%, в системі RiskMetrics − 95%). 

3. Базова валюта − валюта, в якій розраховується VaR. 

У загальному вигляді вираз для оцінки втрат методом VaR залежить від 

того, що відображає досліджуваний показник. 

Якщо досліджуваний показник відображає прибутки, тобто його 

намагаються максимізувати, то VaR обчислюється за формулою 

 

  kMVaR  (3.2) 

 
де, VaR– найбільші очікувані втрати; 

M – математичне сподівання; 

k – коефіцієнт, що задає вибрану довірчу ймовірність (ціна ризику); 

 – середньоквадратичне відхилення (міра ризику). 

Якщо ж досліджуваний показник відображає втрати, тобто його 

намагаються мінімізувати, то VaR обчислюється за формулою: 

 

  kMVaR . (3.3) 

 
У нашому випадку досліджуваний показник (коефіцієнта простроченої 

дебіторської заборгованості) відображає втрати. Таким чином, для подальших 

розрахунків застосовувалась формула(3.3). 

Одним із недоліків методу VaR є припущення про нормальність 

розподілу досліджуваного показника та, як наслідок, наявність симетрії в 
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розподілі. Але, як показала практика, економічні показники мають асиметричні 

розподіли. Цей недолік можна компенсувати якщо за базу при розрахунках 

замість математичного сподівання використати медіану або моду. 

Таким чином, у подальших розрахунках замість математичного 

сподівання використано медіану. Розрахунок медіани коефіцієнта простроченої 

дебіторської заборгованості здійснювався наступним чином: 
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де n - кількість значень випадкової величини. 

Хоча коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості відображає 

втрати (  KZKZ , тобто має від'ємний інгредієнт) значення )(KZMekzi   

(оцінка втрат ipdz  є реалізацією випадкової величини і є меншою від 

сподіваної величини втрат), то це є ознакою сприятливої ситуації. При 

додатному відхиленні реалізації випадкової величини – втрати є більшими, ніж 

сподівана величина, і це є несприятлива ситуація. 

Виходячи з того, що ризик пов'язаний з несприятливими ситуаціями для 

його оцінювання достатньо використовувати тільки несприятливі відхилення 

від сподіваної величини, а не всі. При цьому за міру ризику обрано медіанну 

семіваріацію, яка для коефіцієнта простроченої дебіторської заборгованості 

обчислюється наступним чином: 
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де i  - індикатор несприятливих відхилень; 

p – ймовірність настання відповідних значень коефіцієнтів простроченої 

дебіторської заборгованості 
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З практичної точки зору у якості міри ризику замість 

середньоквадратичного відхилення зручніше застосовувати семіквадратичне 

відхилення від медіани, яке дорівнює 

 

 )()( KZMeSKZSVMe  . (3.8) 

 
Беручи до уваги вище наведене, прогнозний коефіцієнт простроченої 

дебіторської заборгованості (PKZ)був розрахований наступним чином: 

 

 )()( KZSVMeCRKZMePKZ  . (3.9) 

 
де CR –коефіцієнт, що задає вибрану довірчу ймовірність (ціна ризику), який 

для довірчої ймовірності 95% становить1,645. 

Запропонований прогнозний коефіцієнт простроченої дебіторської 

заборгованості може приймати значення від 0 до 1. Так, наприклад, якщо його 

значення дорівнює 0,3, то це означає що з ймовірністю 95% частка 

простроченої дебіторської заборгованості відносно вартості реалізованої 

контрагенту продукції, у наступному місяці, не перевищить значення 0,3. 

Виходячи з того, що підприємство у разі надання товарного кредиту не 

повинно нести втрат, тому для прийняття позитивного рішення про його 

надання необхідно, щоб значення PKZ було більше або рівне PP (коефіцієнт 

чистого прибутку підприємства, щохарактеризує відношення чистого прибутку 

до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), і у 

разі неповернення простроченої дебіторської заборгованості підприємство не 

зазнає втрат. 
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При реалізації продукції на умовах товарного кредиту на підприємстві 

може виникнути ситуація відсутності грошових коштів для придбання запасів, 

що змушує його брати кредит на їх поповнення. У такому випадку 

підприємством ведеться ризикована політика фінансування дебіторської 

заборгованості, так як товарний кредит фінансується за рахунок позикових 

коштів (короткострокових банківських кредитів). 

В такому випадку суб’єкт господарювання несе додаткові витрати, які 

повинні включатися до вартості продукції (товарів, робіт, послуг), що 

реалізуються на умовах товарного кредиту. 

Проте, слід зауважити, що сума, на яку збільшується ціна товару 

наданого на умовах товарного кредиту не повинна перевищувати банківських 

процентів на суму операції, оскільки у такому разі контрагент-дебітор 

скористається банківським, а не товарним кредитом. 

Оскільки сума збільшення вартості товару повинна покривати лише суму 

процентів по банківському кредиту на поповнення запасів підприємства, тому її 

можна представити як суму нарахованих процентів на поповнення запасів 

підприємства за рахунок кредитних коштів протягом терміну товарного 

кредиту.  

Зауважимо, що сума нарахованих процентів залежить від терміну 

кредитування, суми кредиту та процентної ставки. Оскільки даний вид 

кредитування є короткостроковим, тому процентна ставка має логарифмічну 

залежність від терміну кредитування і розраховується наступним чином: 

 

 KSKSKS btLnaKS  )( , (3.10) 

 

де KS – кредитна ставка на короткострокові кредити; 

KSa , KSb – коефіцієнти логарифмічної шкали кредитної ставки на 

короткострокові кредити; 

KSt – термін, на який надається кредит. 
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Коефіцієнти a і b встановлюються кожним банком самостійно. Для 

досліджуваних підприємств встановлювались значення прийняті 

ПриватБанком, а саме a=0,0045 і b=0,0377. 

Термін кредитування залежить від терміну надання товарного кредиту та 

змінюється у відповідних пропорціях до мінімально позитивного числа з 

кроком у величину норми товарних запасів. 

Величина короткострокового кредиту складає суму, на яку підприємству 

необхідно придбати запаси, тобто добуток щоденних операційних витрат на 

норму запасів в днях. 

В той же час сума кредиту на поповнення товарних запасів не повинна 

перебільшувати вартість товарів, робіт, послуг на умовах товарного кредиту. 

Виходячи із вищезазначеного, розмір кредиту для поповнення товарних 

запасів розраховувався наступним чином: 
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де jBK – необхідний розмір банківського кредиту для і-го поповнення запасів 

підприємства протягом дії товарного кредиту для контрагента;  

OV – щоденні операційні витрати, грн; 

NZT – норма запасів, дні; 

NRVT – вартість товару, що реалізується на умовах негайного розрахунку.  

Отже, визначення суми збільшення вартості товарів наданих на умовах 

товарного кредиту (назвемо її умовно «розрахункова величина за користування 

товарним кредитом») здійснювалося наступним чином: 
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де TKT – термін, на який контрагенту потрібен товарний кредит; 

k –ціле, округлене до більшого, від TKT / NZT . Тобто, скільки разів будуть 

поповнюватися запаси підприємства впродовж терміну надання кредиту. 

Наприклад, якщо TKT / NZT = 3,3 то k = 4. 

 

 









NZ

TK

T

T
k . (3.13) 

 

Таким чином, вартість товару, що реалізується на умовах товарного 

кредиту розраховується наступним чином: 

 

 VTKVTT NRTK  . (3.14) 

 

Ґрунтуючись на запропонованих методиках прийняття рішення про 

надання товарного кредиту та розрахунку вартості продукції, що реалізується 

на умовах товарного кредиту, побудована економіко-математична модель 

управління товарним кредитом, що має наступний вигляд: 
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де  ipdzPDZ   − множина значень простроченої дебіторської заборгованості; 

 ivppVPP  – множина значень виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг). 

 

Для подальшого використання запропонованої моделі на практиці була 

розроблена її програмна реалізація на об’єктно орієнтованій мові 

програмування Visual Basic for Applications у вигляді макросу до програмного 

пакету Microsoft Excel.  

Алгоритм запропонованої економіко-математичної моделі управління 

товарним кредитом наведено на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Алгоритм економіко-математичної моделі управління 

товарним кредитом 
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Рис. 3.7, аркуш 2
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Реалізація запропонованої моделі дає можливість вирішувати наступні 

завдання: 

− прогнозувати частку простроченої дебіторської заборгованості на 

наступний місяць відносно обсягу реалізації по кожному контрагенту; 

− приймати рішення про надання контрагенту товарного кредиту, 

виходячи з прагнення максимізувати обсяги реалізації за умов ймовірності 

настання втрат підприємства у результаті не повернення товарного кредиту 

менше 5 відсотків; 

− розраховувати вартість товару, що реалізується на умовах товарного 

кредиту, що враховує витрати на поповнення товарних запасів підприємства 

протягом терміну надання товарного кредиту за рахунок короткострокових 

кредитних коштів у випадку відсутності інших джерел фінансування. 

В сучасній господарській практиці при реалізації товарів на умовах 

товарного кредиту може виникнути прострочена дебіторська заборгованість, на 

яку згідно діючої методології обліку необхідно нараховувати резерв сумнівних 

боргів.  

Виходячи з цього, обрано критерій, що характеризує ймовірність 

неповернення простроченої дебіторської заборгованості. Таким критерієм є 

параметр, що характеризує платоспроможність та надійність дебітора-

контрагента. 

 В якості такого критерію використано запропонований раніше параметр 

PKZ, оскількивінбазуючись на статистичних даних попередніх періодів показує 

частку простроченої дебіторської заборгованості в обсязі реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) визначеному дебітору-контрагенту, що  характеризує 

його надійність і платоспроможність. 

Таким чином, розрахунок резерву сумнівних боргів здійснювався 

наступним чином: 

 

 PKZpdzR nSB  , (3.26) 
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де npdz  – сума простроченої дебіторської заборгованості контрагента на дату 

проведення аналізу; 

n – кількість місяців, за які є інформація по здійсненим операціям з 

підприємством-дебітором. 

За допомогою параметра PKZ також можна спрогнозувати обсяг 

простроченої дебіторської заборгованості по кожному контрагенту на 

наступний місяць: 

 

 
PKZvppPZD n  , (3.27) 

 

де nvpp – сума виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

контрагента на дату проведення аналізу. 

Для розрахунку параметра PKZ необхідна наявність інформації по 

здійсненим операціям з підприємством-дебітором.  

Аналіз діяльності підприємств показав, що мінімально-достатньою для 

застосування цієї методики є інформація за здійсненими операціями з 

підприємством-дебітором за останні 12 місяців.  

Проте, досить поширеною є ситуація відсутності достатньою кількості 

достовірної та правдивої статистичної інформації про операції підприємства-

дебітора. Тоді описану вище методику застосовувати недоцільно.  

Виходячи із зазначеного, у випадку наявності обмеженого обсягу 

інформації − лише про термін простроченої дебіторської заборгованості, 

запропоновано застосовувати іншу методику розрахунку резерву сумнівних 

боргів. 

Для визначення закономірності залежності ймовірності неповернення 

дебіторської заборгованості від терміну непогашення, проведено низку 

досліджень та здійснено аналіз інформації отриманий з вибірки підприємств 

оптової торгівлі м. Харкова та Харківської області (додаток А), на підставі якої 

визначено ймовірність неповернення заборгованості для кожного періоду 
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прострочення платежу (додаток Б). При чому, зазначену вибірку можна 

вважати випадковою величиною. 

Для зручності подальшого використання отриманих результатів, було 

визначено закон розподілу отриманої випадкової величини шляхом висування 

низки гіпотез з подальшою їх верифікацією з використанням критерію Пірсона.  

У якості гіпотез виступали припущення про відповідність закону 

розподілу ймовірністей неповернення простроченої дебіторської заборгованості 

таким як: трикутний, нормальний, гамма, логнормальний, експоненціальний, 

вейбулла, пуасонівський, стьюдента.  

Наведені закони були вибрані шляхом порівняння графіків функцій 

розподілу різноманітних законів з графіками розподілу ймовірностей 

неповернення простроченої дебіторської заборгованості.  

Зважаючи на той факт, що закони розподілу мають різні параметри, для 

кожного з них верифікація проводилася багато разів з різними параметрами. 

Параметри вибиралися з допустимого діапазону значень шляхом перебору.  

Верифікація у дослідженні здійснюваляся у пакеті MicrosoftExcel з 

використанням функції «ХИ2.ТЕСТ».  

Отримані результати для законів розподілу з параметрами, при яких 

критерій Пірсона був максимальний у вигляді гістограм розподілу критерію 

Пірсона наведені на рис. 3.8.  

Результат дослідження показав, що отриманий емпіричний розподіл 

випадкової величини найбільш точно апроксимується трикутним розподілом.  

У дослідженні був проведений вибір рекомендованих параметрів 

трикутного розподілу, що проводився базуючись на значеннях параметрів, при 

яких критерій Пірсона приймав максимальне значення. 
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Рис. 3.8. Гістограма розподілу критерію Пірсона при верифікації гіпотез 

про закони розподілу 
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У дослідженні значення параметрів трикутного розподілу, при яких 

критерій Пірсона приймає максимальне значення у вигляді гістограм розподілу 

наведені на рис.3.9. 
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Рис. 3.9. Гістограми значень параметрів трикутного розподілу, при 

яких критерій Пірсона максимальний  

 

Таким чином для подальших розрахунків використовувались наступні 

параметри трикутного розподілу: мінімальне значення випадкової величини (a) 

− 1, максимальне значення випадкової величини (b) − 37, мода (с) − 17. 

Ґрунтуючись на зазначеному, запропоновано для розрахунку ймовірності 

неповернення простроченої дебіторської заборгованості для кожного періоду 

непогашення використовувати функцію трикутного розподілу: 
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де a – мінімальне значення випадкової величини;  

b – максимальне значення випадкової величини; 

 bac ,  – мода (точка, де щільність ймовірності неперервної випадкової 

величини досягає максимуму).  

Запропонована методика розрахунку резерву сумнівних боргів 

передбачає наступну послідовність дій: 

1) Здійснення розрахунку коефіцієнта сумнівності для кожної групи 

непогашення базуючись на функції трикутного розподілу Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа.; 
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де PZt  –час прострочки дебіторської заборгованості контрагентом; 

MPZt  – мінімально можливий час прострочки дебіторської заборгованості; 

PDt – термін позовної давності; 

Mo  –мода відрізку часу [ MPZt , PZt ]. 

2) Розрахунок резерву сумнівних боргів шляхом знаходження добутку 

коефіцієнта сумнівності відповідної групи на сумнівну дебіторську 

заборгованість (а не поточну) за продукцію, товари, роботи, послуги 

відповідної групи на початок місяця наступного за останнім місяцем 

спостереження: 
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 PNpdzR nSB  . (3.30) 

3) Загальна сума резерву сумнівних боргів визначається як сума резерву 

по кожній з груп непогашення сумнівної дебіторської заборгованості в 

залежності від періоду непогашення. 
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Таким чином, отриману залежність ймовірності непогашення від кількості 

місяців прострочки для кращого наочного сприйняття зображено на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Залежність ймовірності непогашення від кількості місяців 

прострочки 

 

Використовуючи запропоновані методики розрахунку резерву сумнівних 

боргів, побудовано економіко-математичну модель управління резервом 

сумнівних боргів, що має наступний вигляд: 
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Для подальшого використання запропонованої моделі на практиці була 

розроблена його програмна реалізація на об’єктно орієнтованій мові 

програмування Visual Basic for Applications у вигляді макросу до програмного 

пакету Microsoft Excel. Алгоритм запропонованої економіко-математичної 

моделі управління резервом сумнівних боргів наведено на рис. 3.11.  
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Рис. 3.11. Алгоритм економіко-математичної моделі управління 

резервом сумнівних боргів 
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Рис. 3.11, аркуш 2
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Рис. 3.11, аркуш 3  

 
 

Реалізація запропонованої моделі надає можливість вирішувати наступні 

завдання: 

− аналізувати надійність та платоспроможність контрагента, базуючись 

на статистичних даних про операції з ним за останні роки, але не менше ніж за 

рік; 

− прогнозувати обсяг простроченої дебіторської заборгованості на 

наступний місяць по кожному контрагенту; 

− нараховувати резерв сумнівних боргів виходячи з надійності та 

платоспроможності контрагента, або терміну прострочки дебіторської 

заборгованості у разі відсутності у необхідному обсязі (за останній рік або 

більше) інформації про операції з контрагентом. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що ефективність діяльності та 

перспективи розвитку підприємства за сучасних умов залежить від своєчасності 

та обґрунтованості рішень стосовно управління дебіторською заборгованістю. 

Тому використання запропонованих економіко-математичних моделей 
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управління товарним кредитом та резервом сумнівних боргів сприяє 

оперативному прийняттю ефективних рішень про надання товарного кредиту та 

обґрунтованому розрахунку резерву сумнівних боргів. Вагомою перевагою для 

практичного застосування запропонованих моделей є можливість формування 

оптимальної кредитної та інкасаційної політики, зменшення ймовірності ризику 

неповернення дебіторської заборгованості, а також можливість їх використання 

як на вже діючих, так і на щойно новостворених підприємствах. 

 

3.3. Аналіз ефективності запропонованих економіко-математичних 

моделей 

Для розробки практичних рекомендацій із застосування економіко -

математичних моделей управління товарним кредитом і резервом сумнівних 

боргів, проведено дослідження їх ефективності при різних вихідних даних 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Інформація для проведення аналізу ефективності запропонованих 

економіко-математичних моделей 

Вихідні дані Параметри  Досліджувані показники 

(залежності) 

Управління товарним 
кредитом та резервом 

сумнівних боргів: 
- обсяг реалізації; 

-  обсяг простроченої 
дебіторської заборгованості; 
- коефіцієнт чистого 

прибутку підприємства; 
- норми товарних запасів; 

- щоденні операційні 
витрати; 
- вартість товару; 

- термін, на який 
контрагенту потрібен 

товарний кредит. 
 

1. Управління товарним 
кредитом 

1.1. Розрахункова вели-
чина за користування 

товарним кредитом 
1.2. Рішення про надання 
товарного кредиту 

1. Управління товарним 
кредитом 

1.1.Частка додаткового 
прибутку при застосуванні 

розрахункової величини за 
користування товарним 
кредитом; 

1.2. Частка скорочення збитків 
при прийнятті рішення про 

надання товарного кредиту 
контрагенту за розробленою 
моделлю. 

2. Управління резервом 
сумнівних боргів 
2.1. Резерв сумнівних 

боргів 

2. Управління резервом 
сумнівних боргів 
2.1. Підвищення точності 

розрахунку резерву сумнівних 
боргіву порівнянні з існуючими 

методами при застосуванні 
розробленої моделі 
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Ефективність економіко-математичних моделей може бути оцінена як 

додатковий прибуток чи скорочення втрат, який вони дозволяють отримати або 

підвищення точності розрахунку економічних показників (мається на увазі 

резерв сумнівних боргів). 

Таким чином, ефективність економіко-математичної моделі управління 

товарним кредитом оцінювалась шляхом порівняння значень прибутку і втрат, 

отриманих при застосуванні розробленої моделі і розрахованих на 

підприємствах оптової торгівлі, при однакових вихідних даних.  

Отже, необхідно проводити аналіз впливу прийнятих управлінських 

рішень на фінансові результати діяльності підприємства. Для вирішення даної 

задачі використовувався метод імітаційного моделювання. 

Для оцінкиефективності економіко-математичної моделі управління 

резервом сумнівних боргів проведено порівняння покриття безнадійної 

дебіторської заборгованості резервом сумнівних боргів, отриманим при 

застосуванні розробленої моделі і розрахованим на підприємствах оптової 

торгівлі, при однакових вихідних даних. Для вирішення даної задачі також 

використовувався метод імітаційного моделювання. 

Під час імітаційного моделювання змодельовано частину фінансової 

діяльності підприємства з використанням запропонованих моделей.  

Для проведення імітаційного моделювання на об’єктно орієнтованій мові 

програмування Visual Basic for Applications у вигляді макросу до програмного 

пакету Microsoft Excel розроблено імітаційну модель підприємства. У якості 

вихідних даних застосовувалися наступні показники фінансової діяльності 

підприємств оптової торгівлі: 

1) період моделювання − кількість місяців; 

2) кількість контрагентів; 

3) інформація про здійснені операції починаючи «за рік до та три роки 

після» періоду моделювання. 
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Кожна операція характеризується наступними даними: контрагент; місяць 

проведення; вартість операції; операція з товарним кредитом; термін, на який 

надаються товарні кредити; виникнення простроченої дебіторської 

заборгованості; термін прострочення дебіторської заборгованості; виникнення 

безнадійної дебіторської заборгованості; 

4) норма запасів підприємства, днів; 

5) щоденні операційні витрати; 

6) частка чистого прибутку від обсягу товарообігу підприємства. 

Розроблена імітаційна модель підприємства дозволяє отримати наступні 

показники діяльності підприємства: 

− розрахункова величина за користування товарним кредитом за кожною 

операцією, загальну за місяць та загальну за період моделювання; 

− рішення про надання товарного кредиту за кожною операцією; 

− резерв сумнівних боргів підприємства на наступний місяць. 

Для збільшення точності результатів аналізу при проведенні 

експерименту з дослідження ефективності запропонованих в дисертації 

моделей, було зібрано та узагальнено інформацію з фінансово-господарської 

діяльності 25 підприємств оптової торгівлі за 5 років з помісячною розбивкою  

(табл.3.5).У результаті дослідження здійснено попередню обробку і 

переформатування отриманої інформації для відповідності вихідним даним 

імітаційної моделі підприємства. Для вирішення цієї задачі на мові 

програмування Visual Basic for Applications розроблено парсер вихідних даних 

імітаційної моделі підприємства.Для дослідження ефективності розроблених 

моделей використовувалась поетапна методика:за допомогою розробленої 

імітаційної моделі підприємства проводилося моделювання фінансової 

діяльності минулих періодів, потім отримані фінансові результати і значення 

резерву сумнівних боргів порівнювалися з фактичними значеннями отриманими 

або розрахованими на аналізованих підприємствах за той самий період (рис. 

3.10). 
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Таблиця 3.5 

Узагальнена інформація з фінансово-господарської діяльності підприємств оптової торгівлі за 5 років 

№ 

з/п 

 

Період 

спостере-

ження, 

міс. 

Кількість 

контр-

агентів, 

шт. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
Норма 

запасів, 

дн. 

Щоденні 

операційні 

витрати, 

грн. 

Коеф. 

чистого 

прибутку 

Загальний, 

тис.грн. 

На умовах 

ТК, 

 тис. грн. 

Питома вага 

(На умовах 

ТК/Загальна) 

З ПДЗ, 

 тис. грн. 

Питома вага 

(З ПДЗ/На 

умовах ТК) 

З БДЗ, 

тис. грн. 

Питома вага 

(З БДЗ/З 

ПДЗ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 60 136 26517,10 13406,17 0,46 3639,542 0,14 304,74 0,04 13 3535 0,11 

2 60 86 59759,70 33012,96 0,65 6729,381 0,14 451,90 0,07 15 5455 0,14 

3 60 129 123357,65 53688,10 0,70 13559,621 0,11 1338,38 0,03 19 14998 0,17 

4 60 140 94188,58 40065,32 0,57 11013,726 0,13 655,62 0,02 10 11136 0,2 

5 60 126 92882,95 50276,40 0,50 11326,398 0,15 789,13 0,02 28 12379 0,2 

6 60 133 43436,10 22035,96 0,68 4741,746 0,19 337,74 0,04 23 5294 0,19 

7 60 86 21879,69 10894,36 0,57 2567,218 0,19 169,62 0,05 16 2358 0,24 

8 60 150 60362,33 32767,81 0,48 8758,267 0,18 543,24 0,02 11 6659 0,14 

9 60 192 31574,96 12888,73 0,68 3766,597 0,18 249,73 0,05 11 3904 0,23 

10 60 136 99169,94 33921,86 0,57 9828,838 0,15 890,14 0,05 10 13138 0,24 

11 60 118 72774,10 40651,95 0,49 11440,2 0,18 657,72 0,03 13 7159 0,11 

12 60 188 74327,08 29617,15 0,69 8624,082 0,14 772,45 0,03 10 9418 0,24 

13 60 90 60836,76 34931,90 0,63 8763,233 0,20 619,10 0,03 28 6193 0,23 

14 60 183 59749,28 21107,87 0,44 5790,809 0,11 514,99 0,06 16 6300 0,19 

15 60 190 31934,82 14019,29 0,65 3170,354 0,17 179,30 0,05 16 3069 0,14 

16 60 91 42234,07 23088,74 0,53 5564,192 0,20 507,22 0,04 25 4973 0,14 

17 60 140 47638,57 25698,11 0,65 6528,192 0,13 467,02 0,03 17 5276 0,25 

18 60 150 20594,09 9387,75 0,62 2539,51 0,12 226,76 0,03 27 2520 0,12 

19 60 132 100877,68 42085,01 0,40 10725,017 0,19 954,61 0,07 29 10015 0,12 

20 60 188 79265,58 28847,21 0,57 7272,153 0,12 439,71 0,03 19 8084 0,1 

21 60 105 35135,07 14258,73 0,64 3420,012 0,17 318,60 0,04 12 4316 0,14 

22 60 87 32588,22 14425,29 0,67 3846,802 0,18 262,24 0,03 27 3022 0,18 

23 60 128 18769,97 9437,84 0,62 2253,846 0,19 135,83 0,02 18 1928 0,19 

24 60 86 18089,81 11296,43 0,59 3411,66 0,20 250,08 0,07 11 1935 0,11 

25 60 99 120747,88 44736,73 0,47 9497,409 0,10 593,88 0,03 21 14337 0,15 
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Рис. 3.10. Запропонована методика дослідження ефективності 

економіко-математичних моделей управління товарним кредитом 

та резервом сумнівних боргів 

 

Відповідно до запропонованої методики дослідження ефективності 

розроблених моделей, проведено імітаційне моделювання та узагальнення його 

результатів(табл. 3.6). 

Методика дослідження ефективності економіко-математичних моделей 

збір інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємств оптової 

торгівлі за останні 5 років з помісячною розбивкою 

збір результатів імітаційного моделювання фінансової діяльності підприємств 

розрахунок проценту збільшення прибутку підприємства за рахунок 

розрахункової величини за користування товарним кредитом 

проведення імітаційного моделювання фінансової діяльності минулих періодів 

підприємств оптової торгівлі з використанням в якості вихідних даних інформації 

за періоди, що моделюються 

розрахунок вартості банківського кредиту на термін і суму товарного кредиту для 

контрагента 

1-й 

етап 

2-й 

етап 

3-й 

етап 

4-й 

етап 

5-й 

етап 

6-й 

етап 

7-й 

етап 

8-й 

етап 

9-й 

етап 

розрахунок фактичних втрат підприємств за період, що моделюється 

розрахунок втрат підприємств при моделюванні 

порівняння фактичних втрат та прибутків підприємств з отриманими при 

моделюванні за однакові періоди 

порівняння покриття безнадійної дебіторської заборгованості фактичним резервом 

сумнівних боргів з отриманим під час моделювання 
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Таблиця 3.6 

Узагальнені результати імітаційного моделювання на досліджуваних підприємствах 

№ 

з/п 

Назва 

підприє-

мства 

Період 

моделю-

вання, 

міс. 

Чистий дохід від 

реалізації на 

умовах ТК 

(фактична 

діяльн.), 

 тис. грн. 

Чистий дохід 

від реалізації на 

умовах ТК  

(моделювання), 

 тис. грн. 

 

Чистий 

прибуток(на 

умовах  ТК), 

 тис. грн. 

Різниця чистого 

доходу при факт. 

діяльн. та 

моделюв. на 

умовах ТК (не 

надані ТК), тис. 

грн. 

Загальний 

термін, на 

який був 

наданий ТК 

(факт.), днів 

Загальний 

термін, на який 

був наданий ТК 

(моделюв.), днів 

«Розрахункова 

величина за 

користування 

ТК», грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ТОВ 1 13 - 24 2313,46 1583,95 174,23 729,51 56360 36740 37162,16 

2 ТОВ 2 13 - 24 5359,78 3777,86 528,90 1581,92 130730 90460 91965,77 

3 ТОВ 3 13 - 24 8801,09 5985,24 1017,49 2815,85 234050 156960 180639,85 

4 ТОВ 4 13 - 24 6719,83 4664,32 932,86 2055,51 155540 105220 124228,76 

5 ТОВ 5 13 - 24 8598,55 6409,13 1281,83 2189,42 230970 162730 252529,26 

6 ТОВ 6 13 - 24 3770,37 2773,87 527,04 996,50 165630 118800 125097,67 

7 ТОВ 7 13 - 24 1819,72 1244,91 298,78 574,82 74290 50910 50989,53 

8 ТОВ 8 13 - 24 5331,36 3618,28 506,56 1713,08 173690 116750 81228,84 

9 ТОВ 9 13 - 24 1988,46 1389,30 319,54 599,16 67310 46210 39436,51 

10 ТОВ 10 13 - 24 5711,58 4036,26 968,70 1675,31 183630 119750 155946,03 

11 ТОВ 11 13 - 24 6853,98 4187,96 460,68 2666,02 217340 130290 137756,54 

12 ТОВ 12 13 - 24 4905,45 3351,85 804,44 1553,60 189050 124230 94736,47 

13 ТОВ 13 13 - 24 5665,50 3995,66 919,00 1669,85 245450 165440 149737,25 

14 ТОВ 14 13 - 24 3495,42 2404,69 456,89 1090,73 185100 129150 81131,89 

15 ТОВ 15 13 - 24 2296,86 1662,82 232,80 634,04 65340 45000 49394,29 

16 ТОВ 16 13 - 24 3849,94 2673,94 374,35 1176,00 200700 133740 133074,14 

17 ТОВ 17 13 - 24 4455,38 3102,23 775,56 1353,16 100280 67640 69743,35 

18 ТОВ 18 13 - 24 1476,74 1037,73 124,53 439,00 54600 35070 32965,7 

19 ТОВ 19 13 - 24 6609,96 4870,49 584,46 1739,47 188610 131690 142676,31 

20 ТОВ 20 13 - 24 4792,86 3386,59 338,66 1406,27 187100 131190 109782,33 

21 ТОВ 21 13 - 24 2432,04 1729,08 242,07 702,96 110330 75280 55843,53 

22 ТОВ 22 13 - 24 2443,63 1699,54 305,92 744,09 58050 39610 43027,23 

23 ТОВ 23 13 - 24 1459,53 1059,18 201,24 400,34 59480 41650 36906,37 

24 ТОВ 24 13 - 24 1909,29 1130,90 124,40 778,39 99300 58300 45329,96 

25 ТОВ 25 13 - 24 7482,55 5351,07 802,66 2131,48 162800 114020 169955,68 
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У процесі дослідження здійснено розрахунок вартості банківського 

кредиту на термін і суму надання товарного кредиту для контрагента; проценту 

збільшення прибутку від реалізації на умовах товарного кредиту за рахунок 

проценту за користування ним; проценту економії для контрагента у разі 

придбання товару на умовах товарного кредиту у порівнянні з банківським 

кредитом. 

У процесі дослідження здійснено розрахунок вартості банківського 

кредиту на термін і суму надання товарного кредиту для контрагента; проценту 

збільшення чистого прибуткуна умовах товарного кредиту за рахунок проценту 

за користування ним; проценту економії для контрагента у разі придбання 

товару на умовах товарного кредиту у порівнянні з банківським кредитом.  

Отримані результати наведені на рис. 3.11 у вигляді гістограм розподілу. 
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 а) збільшення чистого прибутку б) скороченню втрат у разі  

          на умовах товарного кредиту    придбання товару на умовах                      

товарного кредиту порівняно          

з банківським 

Рис 3.11. Гістограми розподілу проценту 

 
Як видно з рис. 3.11 використання запропонованої моделі управління 

товарним кредитомза рахунок «розрахункової величини за користування 

товарним кредитом» сприяє: а) зростанню чистого прибутку досліджуваних 

підприємств у діапазоні від 9% до 36,5%, з найбільш ймовірним зростанням у 

розмірі 20%; б) скороченню втрат на придбання товару на умовах товарного 
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кредиту у порівнянні з банківським у діапазоні від 2,5% до 4% з найбільш 

ймовірним скороченням 3,5%. 

У роботі здійснено розрахунок втрат 25 підприємств понесених кожного 

місяця аналізованого року, що зумовлювалися прийнятими у відповідних 

місяцях рішеннями про надання товарного кредиту при фактичній діяльності та 

моделюванні (додаток В). Таким чином, у якості досліджуваного періоду був 

обраний місяць. Фактичні втрати підприємства розраховувались наступним 

чином: 

 mmm zPDZzBDZZP   (3.45) 

де mZP − втрати підприємства зумовлені прийнятими на протязі m-го 

місяця рішеннями про надання товарного кредиту; 

mzBDZ − втрати зумовлені виникненням безнадійної дебіторської 

заборгованості по товарному кредиту наданим у m-му місяці; 

mzPDZ − втрати зумовлені виникненням простроченої дебіторської 

заборгованості по товарному кредиту наданим у m-му місяці (витрати на 

утримання заборгованості). 
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де mTK − множина операцій з товарним кредитом у m-му місяці; 

ioTK − вартість товарного кредиту по і-й операції; 

oBDZ − множина операцій з безнадійною дебіторською заборгованістю; 

oPDZ − множина операцій з простроченою дебіторською заборгованістю; 

itPDZ − термін, на який був прострочений товарний кредит по і-й операції; 

)( itPDZKS − процентна ставка банку по кредиту на itPDZ  днів. 

Варто звернути увагу на те, що обсяг реалізації на умовах товарного 

кредиту при фактичній діяльності підприємства та моделюванні відрізняється. 
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На рис. 3.12 наведена діаграма розподілу обсягу реалізації на умовах товарного 

кредиту при фактичній діяльності та моделюванні, а також обсяг реалізації, на 

який було відмовлено у наданні товарного кредиту при моделюванні у 

порівнянні з фактичною діяльністю. 
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Рис. 3.12. Обсяг реалізації на умовах товарного кредиту за фактичної 

діяльності та моделюванні 

 
Зважаючи на це під час розрахунку втрат підприємств при моделюванні 

залишається не відомим чи були б операції, по яким було відмовлено в наданні 

товарного кредиту здійснені по авансовій оплаті.  

У даному випадку можливі три варіанти розвитку подій: 

1-й – кращий (всі операції здійснені по авансовій оплаті); 

2-й – типовий (частина операції здійснені по авансовій оплаті, а частина 

не здійснена взагалі); 

3-й – гірший (жодна операція не здійснена). 
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У другому та третьому варіантах можлива ситуація відмови у наданні 

товарного кредиту підприємству, яке сплатило б його вчасно, що призводить до 

додатковах втрат.  

Таким чином, розрахунок втрат підприємства при моделюванні його 

діяльності доцільно проводити для першого та третього варіантів. Для 1-го 

варіанту розрахунок проводився як і для фактичних втрат за формулою (3.44). 

Для 3-го варіанту додатково необхідно врахувати втрати спричинені не 

наданням товарного кредиту контрагентам, які сплатили б його вчасно. 

Розрахунок гіршого варіанту здійснювався за наступною формулою: 

 

 mmmm zNTKzPDZzBDZZP   (3.48) 
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де mzNTK − втрати зумовлені відмовою у наданні товарного кредиту у m-му 

місяці контрагенту, який сплатив би його вчасно;  

oSTK − множина обсягу реалізації з товарним кредитом, що був сплачений 

вчасно. 

У зв‘язку з тим, що втрати підприємств мають велику амплітуду у своїх 

абсолютних значеннях, результати отримані при їх розрахунку для фактичної 

діяльності підприємств та при моделюванні наведені на рис. 3.13у вигляді 

гістограм розподілу проценту втрат від прибутку. 

Як видно з рис. 3.13: 

а) при фактичній діяльності аналізованих підприємств процент втрат від 

прибутку приймав значення у діапазоні від 0,37% до 65%, зокрема, у 80% 

досліджуваних періодах витрати ранжувалися в межах від 3,5−20%;  

б) при моделюванні (всі операції здійснені по авансовій оплаті) діяльності 

аналізованих підприємств процент втрат від прибутку приймав значення у 

діапазоні від 0 до 16%, зокрема у 95% досліджуваних періодах витрати 

ранжувалися в межах від 0−1%;  
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в) при моделюванні (жодна операція не здійснена) діяльності 

аналізованих підприємств процент втрат від прибутку приймав значення у 

діапазоні від 0 до 53%, зокрема у 93% досліджуваних періодах витрати 

ранжувалися в межах від 2,65−21,24%. 
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  в)при моделюванні (жодна операція не здійснена) 

Рис. 3.13. Розподіл процента втрат від прибутку при фактичній 

діяльності та моделюванні 

 

Для визначення факторів, що мають найбільший вплив на величину втрат 

на рис. 3.14 наведені гістограми розподілу процентів кожного з факторів 

mzBDZ , mzPDZ , mzNTK  у втратах. Дані, приведені на рис. 3.14 свідчать, що 

при фактичній діяльності аналізованих підприємств найбільший вплив на 

величину втрат мала така їх складова як безнадійна дебіторська заборгованість 

( mzBDZ ) – у 77% досліджуваних періодах цей показник складав від 74% до 

99%. 
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д) mzBDZ при моделюванні (3-й вар.)е) mzPDZ при моделюванні (3-й вар.) 
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ж) mzNTK при моделюванні (3-й вар.) 

Рис. 3.14 Розподіл процентів складових частин ( mzBDZ , mzPDZ , 

mzNTK ) втрат підприємства в досліджуваних періодах 
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В той же час втрати, зумовлені виникненням простроченої дебіторської 

заборгованості ( mzPDZ ) у 81% досліджуваних періодах, приймали значення від 

5,64% до 35,44%. Крім того, у 16% досліджуваних періодів втрати були 

зумовлені лише фактором mzPDZ . 

І, відповідно, при моделюванні (1-й варіант) вплив на величину втрату 

87% досліджуваних періодах мав лише фактор mzPDZ , що свідчить про те, що 

застосування запропонованої моделі дозволяє уникнути втрат зумовлених 

безнадійною дебіторською заборгованістю у 71% досліджуваних періодах.  

При моделюванні (3-й варіант) (рис. 3.14 д, е, ж) для 93,5% 

досліджуваних періодах 95−100% втрат були зумовлені втратами через відмову 

у наданні товарного кредиту контрагенту, який сплатив би його вчасно 

( mzNTK ). Таким чином, аналізовані підприємства оптової торгівлі понесуть 

втрати лише у тому випадку, коли контрагент при відмові у наданні товарного 

кредиту взагалі відмовиться від здійснення господарської операції.  

У результаті дослідження проведено порівняння фактичних втрат 

підприємств з отриманими при моделюванні за однакові періоди для першого та 

третього варіантів. Отримані результати у вигляді гістограм розподілу наведені 

на рис. 3.15. 
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 а)різниця між фактичними втратами     б)різниця між фактичними втратами 

     і першим варіантом                                   і третім варіантом 
 

Рис. 3.15. Розподіл процентів втрат підприємств, спричинених 

наданням товарного кредиту, у досліджуваних періодах 
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Аналіз отриманих результатів показав, що при моделюванні діяльності 

підприємств (кращий випадок) з використанням моделі управління товарним 

кредитом у порівнянні з фактичною діяльністю у 99,5% досліджуваних 

періодах відбулося скорочення втрат у діапазоні від 1,82% до 65,04%, з 

модою 11,8%.  

Також, при моделюванні діяльності підприємств (гірший випадок) з 

використанням моделі управління товарним кредитом у порівнянні з 

фактичною діяльністю у 72% досліджуваних періодах відбулося скорочення 

втрат у межах від 0,11% до 37,17% та зростання втрат у 28% досліджуваних 

періодах від 2,98% до 24,59% із загальною модою скорочення витрат в 

0,11%.  

Таким чином, найбільш ймовірне скорочення втрат при застосування 

запропонованої моделі управління товарним кредитом знаходиться у межах 

від 0,11% до 11,8%. 

У подальшому дослідженні проведено порівняння покриття 

безнадійної дебіторської заборгованості розрахованим на підприємстві 

резервом сумнівних боргів та отриманим під час моделювання (додаток Г).  

Аналіз отриманих результатів на рис. 3.16 показав, що при 

моделюванні діяльності підприємства з використанням моделі управління 

резервом сумнівних боргів у порівнянні з фактичною діяльністю 

підприємства покриття безнадійної дебіторської заборгованості резервом 

сумнівних боргів здійснювалося точніше у 95% досліджуваних періодах.  

Отримані результати у вигляді гістограм розподілу наведені на рис. 

3.16. 
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в) різниця між фактичною діяльністю та моделюванням 

 

Рис. 3.16. Покриття безнадійної дебіторської заборгованості резервом 

сумнівних боргів 

 

Таким чином, запропоновані у роботі моделіуправління товарним 

кредитом та резервом сумнівних боргівє ефективнимиі 

можутьвикористовувалися у процесі фінансово-господарської діяльності 

підприємств оптової торгівлі для прийняття ефективних та економічно 

обґрунтованих управлінських рішень щодо надання товарного кредиту та 

розрахунку резерву сумнівних боргів. 
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3.4. Перспективні напрями рефінансування дебіторської 

заборгованості 

Сучасна система управління дебіторською заборгованістю є частиною 

загального управління оборотними активами, політики менеджменту та 

маркетингу суб'єкта господарювання, і в умовах сьогодення не може 

розглядатися відокремлено від загальної системи управління підприємством. В 

умовах інформаційного суспільства та інтеграційних процесів між 

підприємствами провідною метою управління дебіторською заборгованістю є 

мінімізація її величини та термінів інкасації боргу, оскільки у зворотному 

випадку зростатиме нестача високоліквідних активів підприємства.  

Важливе значення управління дебіторською заборгованістю полягає у 

вирішенні зазначених проблем шляхом дослідження економічних механізмів, 

що безпосередньо впливають на обсяг дебіторської заборгованості та її 

погашення на підприємстві. В умовах сьогодення існує необхідність розробки 

методів дослідження дебіторської заборгованості та підвищення наукової 

обґрунтованості прийняття рішень з метою підвищення їх ефективності. 

Сучасна практика фінансового управління пропонує два способи 

управління дебіторською заборгованістю підприємства: 

1. Самостійне управління (використовуються виключно ресурси 

підприємства (створюються спеціалізовані служби управління)). 

2. Передача управління заборгованістю на аутсорсинг (доручення роботи 

із заборгованістю спеціалізованим організаціям). 

На аутсорсинг в різних країнах світу передаються бухгалтерський облік, 

маркетинг, логістика, реклама, управління персоналом, забезпечення 

підприємств необхідним обладнанням. Особливої уваги заслуговує розвиток 

аутсорсингу дебіторської заборгованості, оскільки він здатний створити умови 

для фінансового оздоровлення підприємств, які нині відчувають негативний 

вплив економічної кризи. Безумовними перевагами аутсорсингу є надання 

можливостей підприємству ефективно вирішувати ті завдання, якими 
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самостійно займатися дорого або неможливо через нестачу власних ресурсів. 

Проте, керівництво підприємства має визначити доцільність самостійної 

реалізації функції управління дебіторською заборгованістю в залежності від її 

характеристик.  

Складові сучасного ринку послуг аутсорсингу з управління дебіторською 

заборгованістю відображені на рис. 3.17. 

Використання аутсорсингу особливо актуальне для підприємств 

середнього та малого бізнесу, оскільки дозволяє ефективно вирішувати 

проблеми, якими самостійно займатися економічно невигідно. 

Зазначимо, що за даними Єдиного реєстру бюро кредитних історій 

станом на 01.02.2015 р. на українському ринку функціонують 9 бюро кредитних 

історій, зокрема: ЗАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», ПАТ 

«Міжнародне бюро кредитних історій», ТОВ «Українське бюро кредитних 

історій», ТОВ «Бюро кредитних історій «РУССКИЙ СТАНДАРТ», ТОВ 

«Незалежне бюро кредитних історій», ТОВ «Бюро кредитних історій 

«Українське кредитне бюро», ПАТ «Бюро кредитних історій «Фенікс», «Кредит 

Сервіс», «Роздрібне бюро кредитних історій» [127]. 

Проте, оскільки зазначена кількість для українського ринку є незначною, 

тому, інформація, що міститься в базах даних діючих бюро кредитних історій 

не охоплює необхідної кількості підприємств.  

Враховуючи те, що дебіторська заборгованість, як правило, представляє 

найбільшу категорію активів в бухгалтерському балансі, тому вона є 

природним вибором для монетизації. 

На сьогоднішній день не існує якого-небудь однозначного вирішення 

проблеми наростаючої кризи неплатежів. Усі розроблені схеми 

реструктуризації заборгованості мають цілий ряд недоліків, тому при 

управлінні дебіторською заборгованістю необхідно всебічно вивчити кожен 

конкретний випадок, зводячи до мінімуму дію негативних наслідків і 

враховуючи не тільки економічні, а й політичні фактори. 
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Рис. 3.17. Ринок послуг аутсорсингу з управління дебіторською 

заборгованістю

Ринок послуг аутсорсингу з управління дебіторською заборгованістю 

Послуги 

кредитних 

бюро 

Надають інформацію про потенційних дебіторів і контрагентів 

(покупців, замовників). Сфера діяльності бюро - збір, аналіз інформації, 

формування єдиної бази даних. Клієнти кредитних бюро можуть 

отримати реєстраційні та банківські дані організації, відомості про 

ділову репутацію і т.п. 

 

Страхові 

послуги 

Здійснюють страхування ризиків кредиторів: кредитного (ризик 

часткової або повної несплати товару дебітором); ризик неотримання 

платежу від покупця в строк; ризик втрати ліквідності - ризик 

невчасної оплати товару дебітором; ризик упущеної вигоди. 

Кредитні 

послуги 

Банки та інші фінансові установи надають кредиторам фінансування 

(кредит під відступлення прав грошових вимог). 

 

Факторинг 

Факторинг це комплекс послуг з управління дебіторською 

заборгованістю, до складу якого входять оцінка платоспроможності 

кредитора, управління своєчасністю оплат, покриття кредитних 

ризиків, фінансування кредитора, консультування. Фінансування 

кредитора проводиться шляхом покупки факторинговою компанією 

грошових вимог постачальника до покупця та їх інкасація за певну 

винагороду. Факторингова компанія купує у своїх клієнтів платіжні 

вимоги до покупців на умовах негайної оплати 80-90% вартості, 

зазначеної в договорі поставки, незалежно від терміну надходження 

виручки. 

Юридичні 

послуги 

Правовий супровід угод з контрагентами, захист порушених прав та 

інтересів кредиторів. 

Колекторство 

Колекторська діяльність - робота по стягненню великого обсягу 

переважно безсумнівної заборгованості. Для реалізації програми 

використовуються: soft collection (претензійна робота, дзвінки по 

телефону, листи) і hard collection (наказова, позовна і виконавча 

робота). 

Форфейтинг 

Форфейтинг є однією з форм кредитування зовнішньої торгівлі. 

Основною перевагою форфейтингу є те, що форфейтор бере на себе 

всі ризики, пов'язані з фінансовими операціями. Продавцем при 

операціях форфейтингу, як правило, виступає експортер, який 

виконав свої зобов'язання за контрактом і прагне отримати кошти за 

поставлену продукцію. 
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Існування проблеми низької якості дебіторської заборгованості торговельних 

підприємств та її високого рівня неповернення доцільно вирішувати через 

пошук новітніх напрямів управління, одним з яких є її сек’юритизація. Отже, 

дослідження тенденцій розвитку сек’юритизації на сучасному етапі потребує 

відповідного наукового дослідження з розробкою ефективних практичних 

рекомендацій для цілей обліку та управління дебіторською заборгованістю. 

Аналізуючи питання сек’юритизації, слід відзначити наявність різноманітних і 

суперечливих підходів до розуміння цього терміну в економічній літературі 

(табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Трактування дефініції «сек’юритизації активів» у джерелах літератури  

№

з/п 

Літературне джерело Трактування 

1 
Вільна енциклопедія 

«Вікіпедія» [37] 

Виведення активів із балансу підприємства, банку 
тощо, та їх рефінансування за допомогою емісії ЦП 

на ринку капіталу (класичне визначення, близьке до 
визначення традиційної сек'юритизації). 

2 Борисов А. Б. [22, с. 676] 
Розширення використання цінних паперів як 
інструмента регулювання ринкових  відносин  

3 

Економічнй енциклопедичний 

словник 
(за ред. Мочерного С. В.) [118] 

Розширення використання цінних паперів як 

інструмента регулювання ринкових  відносин і руху 
позичкового капіталу 

4 

Великий економічний словник  

(за ред. Азріліяна А. Н.) 
[21,  с. 609]. 

 Використання  грошових  надходжень  як  

забезпечення  при  випуску  боргових  зобов’язань   
 

5 Дж. Сінкі [162, с.15]. 
продаж  позичок, котрі оформлені як цінні  папери і 

саме в такій якості продані інвесторам  

6 
Фінансово-економічний 

словник [75, с. 830] 
Процес перетворення неліквідних фінансових 
активів банку в ліквідні цінні папери 

7 П. Роуз [159,  с. 709] 
 Виділення групи дохідних активів і випуск під них 

ЦП для залучення додаткових коштів   

8 
Фінансовий словник-довідник 

[198, с. 447] 

Різновид інвестування, пов'язаний з фінансовим 
посередництвом. Посередниками є банки, які 
залучають кошти під певні проекти на основі 

випуску відповідних цінних паперів. 

9 Бер Х. П. [13, с. 27] 

в широкому розумінні - заміщення традиційних 
форм фінансування, переважно банківського 

кредитування, фінансуванням, що засноване на 
емісії цінних паперів; у вузькому розумінні – 
інноваційна техніка фінансування шляхом 

трансформації частини фінансових активів у 
високоліквідні інструменти ринку капіталу.  
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Наявність публікацій, що присвячені процесу сек’юритизації активів, є 

досить великою, проте, більшість з них стосуються саме банківських активів 

[25; 30;57; 89; 192]. Крім того, вищезазначені публікації не дають чіткого 

розуміння застосування сек’юритизації активів у діяльності підприємств, а 

також не відображають механізму здійснення операцій сек’юритизації в умовах 

вітчизняного ринку. Тому розробка механізму трансформації активів в цінні 

папери торговельних підприємств, зокрема дебіторської заборгованості в 

умовах вітчизняного фінансового ринку є актуальним питанням сьогодення. 

Варто зазначити досвід європейських країн, які останнім часом успішно 

адаптували класичні елементи сек’юритизації. Причому найбільш вдалою 

вважається італійська модель сек’юритизації, що відповідає галузевим 

стандартам, оскільки вона є зручною у застосуванні і передбачає можливість 

сек’юритизації універсальних типів активів, тобто активів як фінансового, так і 

нефінансового сектора [81]. 

Першими в своїй практиці процес трансформації активів в цінні папери 

застосували найбільші вітчизняні банки, проте на відміну від розвинених країн 

заходу, де можна сек’юритизувати майже всі активи, які генерують 

прогнозовані надходження, в Україні даний процес недостатньо досліджений та 

не має законодавчого підґрунтя. Тому на шляху впровадження такої фінансової 

інновації в національну практику постає низка перешкод, однією з яких є вірне 

облікове забезпечення сек’юритизаційних операцій. 

Загалом макроекономічна ідея сек'юритизації дебіторської заборгованості 

полягає у тому, щоб надати пулу активів (тобто прав на отримання від 

боржників платежів у майбутньому) можливості брати участь у обігу у 

теперішній час. Тому стало можливим використання дебіторської 

заборгованості задовго до настання терміну платежу за нею. Крім того, цей 

інструмент фактично дозволяє використовувати будь-які майнові права як 

забезпечення зобов’язань. 
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Сек'юритизація дебіторської заборгованості є вагомою альтернативою 

для великої компанії, для цього створюється цільова організація спеціального 

призначення (Special Purpose Entity (SPE)) або траст і передається вибірка своєї 

дебіторської заборгованості в SPE, що згодом продає дебіторську 

заборгованість банку-посереднику, який в свою чергу, перетворює пули 

дебіторської заборгованості, що були куплені у різних компаній, а також 

використовує потоки грошових коштів від дебіторської заборгованості для 

підтримання випуску векселів (комерційних паперів) для інвесторів, які 

погашаються з потоків грошових коштів від дебіторської заборгованості. SPE 

може бути створено як оригінатором, так і третіми особами, проте вс і головні 

рішення в його діяльності приймаються за участю незалежного директора, який 

призначається представником власників цінних паперів. Дотримання цієї 

вимоги дозволяє виключити так звану фактичну консолідацію SPE з 

оригінатором. 

Іншими словами, сек'юритизація є процесом перетворення активів 

(зазвичай дебіторської заборгованості) у цінні папери. В сек'юритизації активів, 

SPE набуває право власності на дебіторську заборгованість за допомогою 

«дійсного продажу» від підприємства. Зарубіжні компанії використовують цей 

метод, в першу чергу, для швидкого отримання готівкових коштів, та, крім 

того, для управління річним доходом. Якщо регулярні виплати з дебіторської 

заборгованості приносять адекватний річний дохід, сек'юритизації, як правило, 

уникають, і, навпаки, якщо такий доход є недостатнім, активи продаються. 

Сек’юритизація дебіторської заборгованості доступна тільки для великих 

компаній з широкою клієнтською базою та досвідом мінімальних втрат.При 

цьому важливе значення має якість дебіторської заборгованості, тому компанія 

повинна продемонструвати, що його дебіторська заборгованість не 

сконцентрована на кількох рахунках боржників та показати попередню 

позитивну історію їх оплати. Крім того, повинна бути адекватною система 

моніторингу кредитоспроможності тих боржників, чия дебіторська 
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заборгованість включена в SPE, статистика злочинності, а також часті звіти з 

дебіторської заборгованості [210]. 

Варто відмітити, що сек’юритизація на початковому етапі створення є 

досить складним процесом, проте, її основною перевагою є відокремленість 

дебіторської заборгованості від інших ризиків компанії.Підприємство-

оригінатор збирає разом групи дебіторської заборгованості різної тривалості, 

термінів погашення, процентних ставок та оцінок ризику та переміщує їх на 

цільову організацію спеціального призначення (SPE) або траст, створений лише 

для цієї мети. SPE, в свою чергу, випускає цінні папери − ABS або MBSs, 

забезпечені активами, в залежності від забезпечення відповідної заборгованості 

інвесторів на відкритому ринку. Також ABS/MBS складаються з різних класів 

(Class A, B, Z), які визначають пріоритет погашення. 

В зарубіжних країнах ще від моменту зародження механізмів 

сек’юритизації  існувала практика присвоєння випущеним структурованим 

цінним паперам певного рейтингу (надійності). Збереглась вона і до 

сьогоднішнього дня. Найбільш впливовим і об’єктивним на сьогодні 

вважається міжнародне рейтингове агентство Фітч Рейтінгс (Fitch Ratings), а 

найвищими рейтингами вважаються «АА» та «ААА»[76]. 

При списанні засновником заборгованості призначеної для 

сек’юритизації з балансу і переміщення на SPE, вартість активів не змінюється. 

Після випуску цінних паперів цільовою організацією спеціального 

призначення, актив буде збільшуватися в ціні, оскільки активи засновника 

коштують більше за межами компанії для інвесторів, ніж в її межах. Тому для 

засновника важливо знати зв’язок між зовнішнім і внутрішнім значенням 

вартості перед початком процесу сек’юритизації. Після того, як SPE отримує 

активи від засновника, дебіторська заборгованість розглядається поза балансом, 

і, отже, «віддаляє» банкрутство. Таким чином, захищається майно від 

кредиторів оригінатора на випадок банкрутства. Після того як оригінатор 

отримав капітал від випуску цінних паперів, кошти можуть використовуватися 
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для створення нових кредитів або для оплати готівкою існуючого 

незабезпеченого боргу.  

Перспективи використання сек’юритизації дебіторської заборгованості як 

важеля управління нею, пов’язані з низкою переваг, до яких, насамперед, слід 

віднести: 

− покращення операційних результатів діяльності поточного року 

оригінатора, оскільки майно списується з балансу, що дає можливістьвизнання 

прибутку або збитку негайно; 

− зменшення залежності від незабезпеченого боргу, зокрема, векселями; 

− збільшення ліквідності та сприйняття як недорогого методу 

фінансування із низьким рівнем ризику; 

− підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств через 

зниження ризику внаслідок його фактичного відокремлення від активів; 

− вирішення проблеми недостатності грошових коштів для здійснення 

активних операцій, оскільки знижується частку проблемної дебіторської 

заборгованості у структурі активів підприємства; 

− підвищення оборотності дебіторської заборгованості, що особливо 

актуально для підприємств з тривалим циклом продаж. 

Сукупність зазначених переваг визначає необхідність активного 

використання методу сек’юритизації для підвищення ефективності управління 

дебіторською заборгованістю та різноплановості застосовуваних методів у 

вітчизняній практиці господарювання.  

При чому, у процесі практичної реалізації механізму сек’юритизації 

дебіторської заборгованості можуть бути задіяні різноманітні схеми, що 

можуть відрізнятися за складом учасників та порядком укладання відповідних 

угод.  

Здійснення угоди сек’юритизації дебіторської заборгованості на умовах 

«купівлі /продажу» (true sale) доцільно здійснювати у вигляді поданому на рис. 

3.18. 
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Рис. 3.18. Схема угоди сек’юритизації дебіторської заборгованості    

на умовах «купівлі /продажу» (true sale) 
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ПІДПРИЄМСТВО-

СЕРВІСЕР 

1 Товари, роботи, послуги 

2 

Здійснення платежів за своїми 

обов’язками 7Б 

Передача пулу 

дебіторської 

заборгованості на 

сек’юритизацію 

3 

Запит на 

отримання 

рейтингу угоди 

Присвоєння 

відповідного 

рейтингу 

4 

4А 

Емісія ЦП, 

забезпечених 

дебіторською 

заборгованістю 

(правами вимоги) 

5 

Справедливе 

відшкодування за 

поступлені права вимоги 6 

Здійснення платежів за 

своїми обов’язками 

Платежі на 

користь інвесторів 

згідно умов 

випуску ЦП  
9 

Здійснення платежів за 

своїми обов’язками 7А 

Здійснення 

платежів за 

своїми 

обов’язками 

7В 

Здійснення 

платежів за 

своїми 

обов’язками 

8В 

При виконанні умов 1-4 дебіторська заборгованість не відмежована від стягнення 

кредиторів оригінатора. 

 Після виконання 5 умови відбувається відмежування поступленої дебіторської 

заборгованості від звернення на неї стягнення і фіксацію взаємин оригінатора з 

йогозагальними кредиторами з приводуправ вимоги, якимипоступилися  

 



 

202 

Як видно з рис. 3.18, оригінатор (підприємство-кредитор), виносить 

дебіторську заборгованість, яка приноситиме в майбутньому грошові потоки 

(наприклад, надані товарні кредити), в пул, що, в свою чергу, передається в 

управління підприємству особливого призначення, яке засновано оригінатором 

виключно з метою здійснення цієї операції та є юридично незалежною 

одиницею. Таким чином, можливе банкрутство підприємства особливого 

призначення не повинно стосуватися оригінатора жодним чином.  

Отже, передаючи пул дебіторської заборгованості на сек’юритизацію, 

оригінатор тим самим уступає майбутні права вимоги за зобов'язаннями своїх 

дебіторів спеціальній цільовій організації та тим самим здійснює відмежування 

дебіторської заборгованості від звернення на неї стягнення його загальними 

кредиторами. Ризик (рейтинг) цінних паперів, забезпечених активами (asset-

backed securіtіes, ABS), таким чином перестає бути залежним від ризиків 

(рейтингу) їхнього оригінатора.  

Підприємство особливого призначення в подальшому фінансує купівлю 

пулу активів емісією цінних паперів, які придбаваються різними інвесторами з 

метою диверсифікації власного портфелю активів. Крім того, відсотки та 

повернення номінальної суми цінних паперів формуються виключно на базі 

грошових потоків із пулу активів (наприклад, відсотки та повернення з 

кредиту). 

Для запобігання зловживанням і спотворенню фінансової звітності 

підприємства, міжнародні стандарти вимагають конкретного та детального 

розкриття сек'юритизації та її причин у всіх корпоративних фінансових звітах. 

Крім того, активи, які плануються сек’юритизувати повинні бути ізольовані від 

підприємства-оригінатора та його кредиторів. Оскільки, відділяючи активи від 

кредиторів, майно забезпечується від потенційного банкрутства. Крім того, 

одержувач (або покупець) отримує повне право здійснювати операції з майном 

на свій розсуд, так як оригінатор (підприємство, що передає активи) незберігає 

жодного контролю над сек’юритизованими активами.  
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При проведенні процесу трансформації фінансових активів в цінні папери 

необхідно кваліфікувати операцію як позабалансова сек’юритизація, яка 

відповідає конкретним критеріям:  

− якщо продаж відповідає визначеним критеріям, то він може бути 

видалений з балансу із відповідною заміною на готівку;  

− якщо продаж не відповідає навіть одному критерію, то він повинен 

залишитися на балансі. 

Зосередимо увагу на класичній сек’юритизації, оскільки нею 

передбачається рефінансування оригінатора в разі продажу дебіторської 

заборгованості з різним рівнем ризику спеціальній установі. Зацікавленість 

класичною сек’юритизацією викликана її можливістю збільшувати ліквідність 

оригінаторів, що сьогодні вважається на міжнародному рівні одним із важливих 

шляхів подолання фінансової кризи та відновлення фінансової стабільності. 

Цілком очевидними є переваги класичної сек’юритизації для всіх учасників 

угоди. Так, завдяки їй оригінатор має змогу не тільки позбутися неліквідних 

активів, перетворивши їх на готівку, яку можна використати для розширення 

діяльності, а й забезпечити диверсифікацію джерел надходження коштів. Крім 

того, в більшості випадків спеціальна установа має вищий рейтинг, ніж рейтинг 

оригінатора, вартість коштів для оригінатора буде нижчою, ніж якби він 

самостійно здійснював випуск забезпечених боргових цінних паперів. Однак 

головна роль у схемі реалізації як класичної, так і синтетичної сек’юритизації 

належить рейтинговим агентствам, оскільки саме на основі рейтингів, наданих 

ними як щодо спеціальної цільової організації (SPЕ), так і щодо окремих видів 

цінних паперів, інвестори приймають рішення про доцільність вкладення 

коштів. 

Традиційно стандарти бухгалтерського обліку пов'язані з підходом ризик-

вигода, проте стандарти обліку сек’юритизації адаптовані до іншої позиції. 

Підхід ризик-вигода передбачає трактування передачі активів як операції 

продажу у випадку істотної передачі ризиків і вигод в активі. Проте, якщо 
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майно передається, але ризики і вигоди залишаються незмінними, то операція 

не є продажем, а фінансовою операцією. 

Управлінський облік сек’юритизації ґрунтується по суті на підході 

«передача контролю», ніж на основі підходу «ризик-вигода». Передача 

контролю характеризується вибуттям активів та не можливістю їх досягнення 

підприємством-передавачем, у зв’язку з чим підприємство не може знову їх 

придбати виключно за ринковими цінами, а одержувач має право 

використовувати активи на власний розсуд та отримувати прибуток від них. В 

сучасній практиці фінансового менеджменту в Україні управління 

дебіторською заборгованістю при виборі такого перспективного методу 

рефінансування як сек’юритизації, основним детермінантним підходом є 

передача контролю на права вимоги. 

В результаті дослідження запропоновано визначати три критерії передачі 

контролю дебіторською заборгованістю при її сек’юритизації:  

− 1-ий критерій − дійсний (істинний) продаж (активи повинні бути 

вилучені з балансу і знаходитися поза досяжністю підприємства-оригінатора; 

також не повинно бути можливості консолідації активів спеціального цільового 

підприємства з підприємством-оригінатором, що передає свої активи); 

− 2-ий критерій − передача кваліфікованій незалежній юридичній особі 

«спеціального призначення» (SPE); 

− 3-ій критерій – неможливість здійснення зворотного 

придбаннядебіторської заборгованості (відсутність можливості контролю над 

дебіторською заборгованістю та отримання вигід від неї після здійснення 

процесу трансформації активів в цінні папери).  

Процес управління дебіторської заборгованості передбачає обчислення 

фінансового результату від позабалансової сек’ютиризації дебіторської 

заборгованості шляхом знаходження справедливої вартості проданої 

дебіторської заборгованості за вирахуванням витрат та зобов’язань, що 

виникають внаслідок здійснення угоди. Вищезазначене дає змогу 
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стверджувати, що можливість перетворення фінансових активів в цінні папери 

забезпечить основу для рефінансування дебіторської заборгованості сучасних 

підприємств  на ринку капіталу та додасть їм необхідну ліквідність. 

Водночас серйозною перешкодою в системі управління на шляху до 

розвиткусек’юритизації дебіторської заборгованості є відсутність належної 

нормативно-правової бази, оскільки правове регулювання сек’юритизації 

дебіторської заборгованості має відповідати правовому регулюванню питань 

передачі прав вимог, законодавству про банкрутство та цінні папери, 

податковому та бухгалтерському законодавству. 

Таким чином, першим кроком у цьому напрямку має стати створення 

законодавчих основ для сек’юритизації універсальних типів активів, зокрема 

дебіторської заборгованості, оскільки здійснення на практиці 

сек’юритизаційного процесу відбувається під впливом критеріїв рейтингових 

агентств, національного та міжнародного законодавство, судової практики, 

національних і міжнародних стандартів фінансової звітності. Для ефективного 

впровадження механізму сек’юритизації дебіторської заборгованості в Україні 

необхідно створити спеціальний нормативний документ «Про сек’юритизацію 

активів в Україні», який повинен бути модифікуючим, тобто внести відповідні 

зміни в уже діюче законодавство, що стосується особливостей поступки прав 

вимоги та перетворення активів в цінні папери. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результатом даного наукового дослідження є теоретичне узагальнення  та 

нове вирішення науково-практичного завдання щодо розвитку теоретико-

методичних положень та розробки науково обґрунтованих практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості в 

системі управління підприємств оптової торгівлі. Основні висновки та 

пропозиції, що обґрунтовані в роботі, полягають у наступному: 

1. Проведене дослідження еволюції облікової категорії «дебіторська 

заборгованість» у економічній літературі свідчить про відсутність єдиного його 

розуміння авторами. У роботі дістало подальшого розвитку трактування 

дебіторської заборгованості як вимоги (права) на отримання фінансових та 

майнових ресурсів від юридичних та фізичних осіб, що заборгували 

підприємству в результаті минулих подій та які підлягають поверненню в 

майбутньому. 

2.Систематизовано класифікацію дебіторської заборгованості у Балансі та 

Плані рахунків, за часовим розрізом, за об’єктами виникнення зобов’язань 

(виділення розрахунків за бартерними операціями) та обґрунтовано доцільність 

здійснення її класифікації за податковими наслідками; можливістю уступки 

прав вимог; своєчасністю погашення; ймовірністю погашення; терміном 

погашення; наявністю наміру; формою існування; в залежності від прийняття 

заходів щодо погашення, що є найбільш важливими для відображення 

прийнятої на підприємствах оптової торгівлі концепції управління та контролю. 

3. Результати аналізу існуючих методів розрахунку резерву сумнівних 

боргів довели необхідність їх удосконалення у зв’язку з неадаптованістю до 

потреб сучасних вітчизняних підприємств, оскільки у випадку обмеженого 

обсягу інформації − лише про термін прострочення дебіторської 

заборгованості, їх застосування є недоцільним. У роботі запропоновано  

використовувати для розрахунку коефіцієнта сумнівності за кожною групою 
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непогашення функцію трикутного розподілу та рекомендовано послідовність 

дій для розрахунку резерву сумнівних боргів. 

4. Для усунення існуючих розбіжностей між податковим та 

бухгалтерським законодавством, запропоновано поетапний алгоритм аналізу 

стосовно припинення визнання дебіторської заборгованості в обліку, який є 

гармонійним поєднанням національної та міжнародної методології обліку. При 

списанні дебіторської заборгованості з балансу доцільно визначати ознаки, що 

свідчать про можливість створення резерву сумнівних боргів та змінити 

найменування рахунка 38 «Резерв сумнівних боргів» на «Резерв можливих 

втрат від боргів» з виокремленням субрахунків: 381 «Резерв безнадійної 

заборгованості» та 382 «Витрати на погашення дебіторської заборгованості».  

5. У роботі систематизовано види оцінки дебіторської заборгованості, 

здійснено акцент на залежність первісної оцінки в залежності від її виду та 

вперше виділено колекторську оцінку та оцінку при сек’юритизації, що 

виникають при її погашенні. Удосконалено відображення дебіторської 

заборгованості в Балансі та на рахунках бухгалтерського обліку. 

Рекомендовано існуючу невідповідність відображення у балансі довгострокової 

та короткострокової дебіторської заборгованості, забезпеченої отриманими 

векселями, уникати за допомогою введення додаткових рядків у форму 

Балансу, а саме: заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду 

(рядок 1041); довгострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи , 

послуги (рядок 1042); довгострокові векселі одержані (рядок 1043); інша 

довгострокова дебіторська заборгованість (рядок 1044). Обґрунтовано 

необхідність вилучення з Плану рахунків субрахунку 363 «Розрахунки з 

учасниками ПФГ» та запропоновано обліковувати розрахунки з учасниками 

ПФГ на субрахунку 377 «Розрахунки з різними дебіторами» з відповідним 

відображенням у Балансі (рядок 1155). 
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Для досягнення більшої інформативності та відповідності діючому 

законодавству запропоновано форму надання інформації про дебіторську 

заборгованість у Примітках до річної фінансової звітності.  

6. З метою підвищення аналітичності облікового процесу та задоволення 

інформаційних потреб користувачів запропоновано методику відображення в 

обліку бартерних операцій з використанням рекомендованого субрахунку 370 

«Розрахунки з бартерних операцій». З’ясовано, що для здійснення достовірного 

відображення факторингових операцій в обліку доцільно здійснювати 

розмежування грошових вимог на  наявні та майбутні. Існування проблеми 

низької якості дебіторської заборгованості торговельних підприємств та її 

високого рівня неповернення доцільно вирішувати через пошук новітніх 

напрямів управління, одним з яких є її сек’юритизація. За результатами 

проведеного дослідження запропоновано методику відображення в обліку 

підприємства-оригінатора позабалансової сек’юритизації дебіторської 

заборгованості. 

7. У результаті опрацювання організаційно-методичних аспектів обліку 

дебіторської заборгованості обґрунтовано доцільність їх удосконалення у розрізі 

способів та форм розрахунків − запропоновано використовувати схему 

безготівкових розрахунків за технологією PayCash; системи знижок − 

запропоновано відображати суму знижки після дати реалізації на  аналітичному 

рахунку − 704.1 «Знижки, надані після дати реалізації»; автоматизованої 

системи обліку − запропоновано здійснювати нарахування резерву сумнівних 

боргів у підсистемі «Бухгалтерський облік» «1С: Управління торговельним 

підприємством 8» в документі «Коригування боргу». 

8. Обґрунтовано доцільність проведення аналізу та формування системи 

управління дебіторською заборгованістю в підприємствах оптової торгівлі за 

визначеним етапами: здійснення організаційних заходів; класифікація 

дебіторської заборгованості; визначення факторів, що впливають на її 

формування та інкасацію; ретроспективний аналіз дебіторської заборгованості; 
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управління кредитною політикою; вибір системи рефінансування; управління 

простроченою дебіторською заборгованістю; формування етапів інкасації та 

системи моніторингу дебіторської заборгованості. 

9. На основі запропонованого критерію, що характеризує ймовірність 

неповернення простроченої дебіторської заборгованості, платоспроможність та 

надійність дебітора-контрагента, розроблено економіко-математичні моделі 

управління товарним кредитом та резервом сумнівних боргів із програмними 

реалізаціями, що дозволяють: прогнозувати частку простроченої дебіторської 

заборгованості; приймати рішення про надання контрагенту товарного кредиту; 

розраховувати вартість товару, що реалізується на умовах товарного кредиту; 

нараховувати резерв сумнівних боргів виходячи з надійності та 

платоспроможності контрагента, або терміну прострочки дебіторської 

заборгованості у разі відсутності у необхідному обсязі інформації про операції з 

контрагентом. 
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Додаток А 

Таблиця А 

Досліджувані підприємства оптової торгівлі м. Харкова  

та Харківської області 

№

з/п 

Найменування підприємства та 

його юридична адреса 

Вид економічної діяльності 

1 2 3 

1 
АТЗТ "Хладопром" 
61099 м.Харкiв, вул.Хабарова, 1 

Оптова торгівля продуктами харчування, 
напоями та тютюновими виробами  

2 
ТзОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" Оптова торгівля, товари разового 

використання 

3 
ПАТ "Оптово-виробничої торгiвлi 
Оптвиробторг" 

Оптова торгівля харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами 

4 

ВАТ Харкiвський хлiбокомбiнат 
"Слобожанський" 

61029 м. Харкiв Салтiвське шосе, 
129 

Оптова торгівля харчовими продуктами, 
напоями та тютюновими виробами  

5 

ВАТ "Роганська картонна 

фабрика" 
62481 смт. Рогань,  вул. Ленiна,57 

Оптова торгівля іншими проміжними 

продуктами 
 

6 

ВАТ "Вiльшанська меблева 

фабрика" 
62360, смт. Вiльшани, 
 вул. Радянська, 78 

Оптова торгівля меблями, покриттям для 

підлоги та неелектричними побутовими 
приладами 

7 
ТОВ ”Велтон.Телеком” 

61002, м.Харкiв, вул. Сумська, 50 

Інші види оптової торгівлі 

8 
АТВТ "Харкiвський канатний 
завод" 

61020, м. Харкiв, вул. Китаєнка, 1 

Оптова торгівля несільськогосподарськими 
проміжними продуктами 

9 
ВАТ "Вовчанська взуттєва 
фабрика" 62500, м. Вовчанськ, 

вул.Орлова,73 

Оптова торгівля взуттям 
Оптова торгівля непродовольчими 

споживчими товарами 

10 

ТОВ Європейське торгівельне 
обладнання 
61009,  м. Харків, пр-т Гагаріна, 

183а 

Інші види оптової торгівлі 
Оптова торгівля іншими машинами та 
устаткуванням 

11 
ТОВ торгівельне підприємство 
«Енергоміра», 61002, м. Харків, 

вул. Дарвіна, 20 к.1 к.221 

Інші види оптової торгівлі 

12 

ТОВ «Семпал» 

61085, м. Харків,  
пр-т Жуковського, 3 к.300 

Оптова торгівля будівельними матеріалами 
Оптова торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами 
Оптова торгівля іншими продуктами 
харчування 
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Продовження табл. А 
 

 

1 2 3 

13 

ТОВ «ВЕРНА» 

61001, м. Харків,  
пр. Гагаріна, 20-А 

Інші види оптової торгівлі 

14 

ВАТ "Харкiвський завод 

"Оргтехнiка" 
61001, м. Харкiв, пр. Гагарiна, 20 

Інші види оптової торгівлі 

15 
ВАТ "Форез" 
61176, м. Харкiв,  

вул. Єнакiївська, 19/318 

Інші види оптової торгівлі 

16 

Спiльне українсько-американське 
пiдприємство "Європоль" ТОВ 

61001, м. Харків,  
вул.Плеханівська,18 

Оптова торгівля непродовольчими 
споживчими товарами  

17 
ТОВ «Харелектромет» 

61000, м.Харків, в.П.Свистуна,1 

Інші види оптової торгівлі 

18 
ТзОВ "МД Груп Харкiв" 
61099, м. Харкiв, вул. Хабарова, 2 

Інші види оптової торгівлі 

19 

ТзОВ "Метал Холдiнг Харкiв" 

61035, м. Харків,  
вул. Каштанова, 29 

Оптова торгівля металами та металевими 
рудами 

Оптова торгівля чорними та кольоровими 
металами в первинних формах та 

напівфабрикатами з них 

20 

ВАТ "Харкiвське виробничо-
торгiве-льне пiдприємство 
"Комунар" 

61004, м. Харкiв, 
пров.Колодязний,40 

Оптова торгівля одягом 
Оптова торгівля і посередництво в оптовій 
торгівлі 

21 

ЗАТ "Укр-Рост" 

62501, м. Вовчанськ Надiї 
Волкової,2 

Інші види оптової торгівлі 

22 

АТ «Транзит» 

61009, м. Харків, вул. 
Достоєвського, 21 к.43 

Оптова торгівля зерном, насінням та кормами 

для тварин 
Оптова торгівля сільськогосподарською 
сировиною та живими тваринами 

23 
ТОВ «Тайфун» 

 

Інші види оптової торгівлі 

24 
ТОВ «Автодом Харків» 
61022, м. Харків,  

вул. Клочківська, 94-А 

Оптова торгівля автомобільними деталями та 
приладдям 

Оптова торгівля автомобілями 

25 
ТОВ «Слобожанський миловар» 
62371, Дергачівський р-н,  

с. Подвірки, вул. Свердлова, 53 

Оптова торгівля непродовольчими 
споживчими товарами  
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Додаток Б 

Таблиця Б 

Ймовірність неповернення заборгованості для кожного періоду 

прострочення платежу 

Період, 

місяць 

 

Ймовірність неповернення заборгованості на аналізованих підприємствах 

ТОВ 

1 

ТОВ 2 ТОВ 3 ТОВ 

4 

ТОВ 

5 

ТОВ 

6 

ТОВ 

7 

ТОВ 

8 

ТОВ 

9 

ТОВ 

10 

ТОВ 

11 

ТОВ 

12 

ТОВ 

13 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,008 0 0 0,005 0 0 0 0,007 0 0,002 0,003 0,005 0,008 

3 0,008 0 0,007 0,005 0,005 0,013 0,003 0,007 0,006 0,012 0,018 0,005 0,008 

4 0,008 0,01 0,011 0,026 0,005 0,026 0,008 0,019 0,006 0,02 0,036 0,019 0,008 

5 0,049 0,029 0,029 0,026 0,027 0,028 0,011 0,019 0,02 0,034 0,053 0,025 0,049 

6 0,073 0,029 0,05 0,058 0,027 0,06 0,041 0,045 0,02 0,062 0,053 0,025 0,073 

7 0,082 0,061 0,058 0,067 0,053 0,06 0,046 0,045 0,023 0,08 0,08 0,071 0,082 

8 0,128 0,072 0,072 0,104 0,053 0,061 0,052 0,071 0,085 0,08 0,098 0,086 0,128 

9 0,171 0,126 0,072 0,133 0,109 0,095 0,125 0,085 0,085 0,093 0,098 0,121 0,171 

10 0,171 0,126 0,122 0,152 0,141 0,166 0,161 0,108 0,09 0,134 0,16 0,121 0,171 

11 0,201 0,194 0,169 0,162 0,141 0,166 0,18 0,16 0,167 0,215 0,16 0,159 0,201 

12 0,22 0,194 0,219 0,224 0,219 0,168 0,18 0,191 0,167 0,219 0,16 0,229 0,22 

13 0,28 0,251 0,284 0,224 0,261 0,246 0,319 0,242 0,189 0,331 0,281 0,275 0,28 

14 0,348 0,251 0,331 0,255 0,261 0,283 0,319 0,292 0,234 0,331 0,281 0,311 0,348 

15 0,47 0,307 0,345 0,305 0,312 0,283 0,395 0,372 0,257 0,391 0,29 0,311 0,47 

16 0,47 0,393 0,345 0,318 0,365 0,387 0,507 0,379 0,342 0,391 0,367 0,383 0,47 

17 0,47 0,404 0,374 0,376 0,384 0,449 0,507 0,494 0,364 0,485 0,367 0,383 0,47 

18 0,53 0,524 0,554 0,475 0,384 0,497 0,559 0,515 0,469 0,519 0,473 0,407 0,53 

19 0,62 0,524 0,554 0,544 0,547 0,521 0,559 0,515 0,517 0,662 0,518 0,532 0,62 

20 0,633 0,524 0,554 0,544 0,565 0,521 0,578 0,536 0,52 0,706 0,544 0,573 0,633 

21 0,726 0,64 0,608 0,592 0,651 0,654 0,703 0,656 0,528 0,706 0,666 0,666 0,726 

22 0,758 0,663 0,694 0,641 0,651 0,654 0,703 0,656 0,579 0,757 0,666 0,666 0,758 

23 0,783 0,709 0,763 0,69 0,667 0,739 0,719 0,701 0,647 0,764 0,686 0,725 0,783 

24 0,788 0,746 0,763 0,69 0,683 0,739 0,771 0,779 0,766 0,852 0,698 0,733 0,788 

25 0,815 0,772 0,763 0,694 0,741 0,775 0,858 0,828 0,766 0,853 0,743 0,807 0,815 

26 0,821 0,784 0,802 0,794 0,856 0,801 0,858 0,828 0,768 0,875 0,855 0,854 0,821 

27 0,851 0,83 0,881 0,794 0,861 0,814 0,88 0,831 0,785 0,901 0,885 0,889 0,851 

28 0,905 0,841 0,892 0,85 0,885 0,911 0,905 0,868 0,845 0,938 0,885 0,906 0,905 

29 0,905 0,887 0,953 0,891 0,888 0,926 0,921 0,944 0,887 0,961 0,932 0,906 0,905 

30 0,943 0,914 0,953 0,891 0,923 0,935 0,94 0,944 0,927 0,961 0,932 0,939 0,943 

31 0,967 0,948 0,971 0,906 0,952 0,95 0,967 0,967 0,941 0,971 0,932 0,951 0,967 

32 0,97 0,948 0,971 0,958 0,976 0,957 0,995 0,967 0,941 0,981 0,956 0,976 0,97 

33 0,97 0,978 0,982 0,958 0,981 0,972 0,997 0,984 0,96 1 0,991 0,986 0,97 

34 0,989 0,988 0,986 0,985 0,989 0,981 0,997 0,998 0,98 1 0,991 0,986 0,989 

35 0,992 0,997 1 0,985 0,997 0,989 1 0,998 0,997 1 0,994 0,986 0,992 

36 1 0,997 1 1 0,997 0,996 1 0,998 1 1 0,997 0,994 1 
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Продовження табл. Б 

Період, 

місяць 

 

Ймовірність неповернення заборгованості на аналізованих підприємствах 

ТОВ 

14 

ТОВ 

15 

ТОВ 

16 

ТОВ 

17 

ТОВ 

18 

ТОВ 

19 

ТОВ 

20 

ТОВ 

21 

ТОВ 

22 

ТОВ 

23 

ТОВ 

24 

ТОВ 

25 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,008 0 0 0,005 0 0 0 0,007 0 0,002 0,003 0,005 

3 0,008 0 0,007 0,005 0,005 0,013 0,003 0,007 0,006 0,012 0,018 0,005 

4 0,008 0,01 0,011 0,026 0,005 0,026 0,008 0,019 0,006 0,02 0,036 0,019 

5 0,049 0,029 0,029 0,026 0,027 0,028 0,011 0,019 0,02 0,034 0,053 0,025 

6 0,073 0,029 0,05 0,058 0,027 0,06 0,041 0,045 0,02 0,062 0,053 0,025 

7 0,082 0,061 0,058 0,067 0,053 0,06 0,046 0,045 0,023 0,08 0,08 0,071 

8 0,128 0,072 0,072 0,104 0,053 0,061 0,052 0,071 0,085 0,08 0,098 0,086 

9 0,171 0,126 0,072 0,133 0,109 0,095 0,125 0,085 0,085 0,093 0,098 0,121 

10 0,171 0,126 0,122 0,152 0,141 0,166 0,161 0,108 0,09 0,134 0,16 0,121 

11 0,201 0,194 0,169 0,162 0,141 0,166 0,18 0,16 0,167 0,215 0,16 0,159 

12 0,22 0,194 0,219 0,224 0,219 0,168 0,18 0,191 0,167 0,219 0,16 0,229 

13 0,28 0,251 0,284 0,224 0,261 0,246 0,319 0,242 0,189 0,331 0,281 0,275 

14 0,348 0,251 0,331 0,255 0,261 0,283 0,319 0,292 0,234 0,331 0,281 0,311 

15 0,47 0,307 0,345 0,305 0,312 0,283 0,395 0,372 0,257 0,391 0,29 0,311 

16 0,47 0,393 0,345 0,318 0,365 0,387 0,507 0,379 0,342 0,391 0,367 0,383 

17 0,47 0,404 0,374 0,376 0,384 0,449 0,507 0,494 0,364 0,485 0,367 0,383 

18 0,53 0,524 0,554 0,475 0,384 0,497 0,559 0,515 0,469 0,519 0,473 0,407 

19 0,62 0,524 0,554 0,544 0,547 0,521 0,559 0,515 0,517 0,662 0,518 0,532 

20 0,633 0,524 0,554 0,544 0,565 0,521 0,578 0,536 0,52 0,706 0,544 0,573 

21 0,726 0,64 0,608 0,592 0,651 0,654 0,703 0,656 0,528 0,706 0,666 0,666 

22 0,758 0,663 0,694 0,641 0,651 0,654 0,703 0,656 0,579 0,757 0,666 0,666 

23 0,783 0,709 0,763 0,69 0,667 0,739 0,719 0,701 0,647 0,764 0,686 0,725 

24 0,788 0,746 0,763 0,69 0,683 0,739 0,771 0,779 0,766 0,852 0,698 0,733 

25 0,815 0,772 0,763 0,694 0,741 0,775 0,858 0,828 0,766 0,853 0,743 0,807 

26 0,821 0,784 0,802 0,794 0,856 0,801 0,858 0,828 0,768 0,875 0,855 0,854 

27 0,851 0,83 0,881 0,794 0,861 0,814 0,88 0,831 0,785 0,901 0,885 0,889 

28 0,905 0,841 0,892 0,85 0,885 0,911 0,905 0,868 0,845 0,938 0,885 0,906 

29 0,905 0,887 0,953 0,891 0,888 0,926 0,921 0,944 0,887 0,961 0,932 0,906 

30 0,943 0,914 0,953 0,891 0,923 0,935 0,94 0,944 0,927 0,961 0,932 0,939 

31 0,967 0,948 0,971 0,906 0,952 0,95 0,967 0,967 0,941 0,971 0,932 0,951 

32 0,97 0,948 0,971 0,958 0,976 0,957 0,995 0,967 0,941 0,981 0,956 0,976 

33 0,97 0,978 0,982 0,958 0,981 0,972 0,997 0,984 0,96 1 0,991 0,986 

34 0,989 0,988 0,986 0,985 0,989 0,981 0,997 0,998 0,98 1 0,991 0,986 

35 0,992 0,997 1 0,985 0,997 0,989 1 0,998 0,997 1 0,994 0,986 

36 1 0,997 1 1 0,997 0,996 1 0,998 1 1 0,997 0,994 
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Додаток В 

Таблиця В1 

Аналіз ефективності запропонованої моделі управління товарним кредитом (підприємства 1-13) 

Показник 
Підприємство 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Перший місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 
реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

246762 364093 762651 632829 691818 321281 108497 361447 245879 441923 517786 378198 434683 

Валовий прибуток (на 
умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

27143,82 50973,02 129650,67 126565,8 138363,6 61043,39 26039,28 50602,58 56552,17 106061,52 56956,46 90767,52 99977,09 

Чистий дохід від 
реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

154634 236273 496327 481970 507255 244136 68185 260597 149660 284749 315010 267308 315537 

Валовий прибуток (на 
умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

17009,74 33078,22 84375,59 96394 101451 46385,84 16364,4 36483,58 34421,8 68339,76 34651,1 64153,92 72573,51 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 
моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

92128 127820 266324 150859 184563 77145 40312 100850 96219 157174 202776 110890 119146 

БДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 

грн. 

2380 2260 18293 5139 19062 4359 2634 3103 6598 14085 12141 15811 7574 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

2380 2260 18293 5139 19062 4359 2634 3103 6598 14085 12141 15811 7574 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 

діяльність, грн. 

822,78 943,99 2478,09 1358,53 1691,34 674,17 464,20 1006,77 1148,48 1446,32 1894,44 1083,58 957,57 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

 75,03  153,90 64,00  86,15 16,37 11,11    37,98 

Скорочення ПДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

822,78 868,96 2478,09 1204,63 1627,33 674,17 378,05 990,40 1137,37 1446,32 1894,44 1083,58 919,58 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
379 413 991 485 697 398 256 756 551 715 1140 782 691 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0 28 0 42 34 0 48 15 16 0 0 0 41 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
3202,78 3203,99 20771,09 6497,53 20753,34 5033,17 3098,20 4109,77 7746,48 15531,32 14035,44 16894,58 8531,57 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 
діяльн., % 

11,80 6,29 16,02 5,13 15,00 8,25 11,90 8,12 13,70 14,64 24,64 18,61 8,53 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 75,03 0,00 153,90 64,00 0,00 86,15 16,37 11,11 0,00 0,00 0,00 37,98 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,23 0,00 0,16 0,06 0,00 0,53 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,05 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

11,80 6,06 16,02 4,97 14,94 8,25 11,37 8,08 13,67 14,64 24,64 18,61 8,48 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

3038,09 6620,74 13102,07 7937,4 11972,8 3507,4 1264,32 3089,52 1517,54 7301,52 5867,18 6468,96 8491,83 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 

операція не була б 

здійснена 

3038,09 6695,77 13102,07 8091,30 12036,80 3507,40 1350,47 3105,89 1528,65 7301,52 5867,18 6468,96 8529,81 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

17,86 20,24 15,53 8,39 11,86 7,56 8,25 8,51 4,44 10,68 16,93 10,08 11,75 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 
випадок), % 

-6,06 -13,96 0,49 -3,26 3,13 0,68 3,65 -0,39 9,26 3,96 7,71 8,53 -3,22 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Другий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

157292 337689 733774 582436 735731 319982 157241 440241 124080 585598 590899 513613 486139 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

17302,12 47276,46 124741,58 116487,2 147146,2 60796,58 37737,84 61633,74 28538,4 140543,52 64998,89 123267,12 111811,97 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

140170 243357 490150 375112 593176 239104 110090 305121 110528 421226 339877 317598 335212 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

15418,7 34069,98 83325,5 75022,4 118635,2 45429,76 26421,6 42716,94 25421,44 101094,24 37386,47 76223,52 77098,76 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

17122 94332 243624 207324 142555 80878 47151 135120 13552 164372 251022 196015 150927 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 

грн. 

0 0 21034 0 8920 4599 0 5112 0 18462 0 21941 6037 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

0 0 21034 0 8920 4599 0 5112 0 18462 0 21941 6037 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 
діяльність, грн. 

156,18 562,27 2312,16 2365,39 1496,68 731,43 522,83 1387,07 170,04 1814,38 2878,91 1927,83 1744,00 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 
місяці, моделюван., грн. 

    17,89   30,77  48,35   35,10 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Скорочення ПДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

156,18 562,27 2312,16 2365,39 1478,79 731,43 522,83 1356,30 170,04 1766,03 2878,91 1927,83 1708,91 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
96 292 1057 692 765 390 223 907 130 858 1034 1211 1123 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0 0 0 0 14 0 0 20 0 17 0 0 34 

Втрати, фактич. 
діяльність, грн. 

156,18 562,27 23346,16 2365,39 10416,68 5330,43 522,83 6499,07 170,04 20276,38 2878,91 23868,83 7781,00 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 
діяльн., % 

0,90 1,19 18,72 2,03 7,08 8,77 1,39 10,54 0,60 14,43 4,43 19,36 6,96 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 17,89 0,00 0,00 30,77 0,00 48,35 0,00 0,00 35,10 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,07 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

0,90 1,19 18,72 2,03 7,06 8,77 1,39 10,47 0,60 14,38 4,43 19,36 6,91 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

814,55 5694,08 12923,23 7692,00 3729,80 4050,23 1644,24 3121,58 353,97 9009,60 5697,56 9574,08 9198,16 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 

операція не була б 

здійснена 

814,55 5694,08 12923,23 7692,00 3747,69 4050,23 1644,24 3152,35 353,97 9057,95 5697,56 9574,08 9233,26 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

5,28 16,71 15,51 10,25 3,16 8,92 6,22 7,38 1,39 8,96 15,24 12,56 11,98 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 
випадок), % 

-4,38 -15,52 3,21 -8,22 3,92 -0,15 -4,84 3,17 -0,80 5,47 -10,81 6,80 -5,02 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Третій місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

201058,0 490585,0 655705,0 438425,0 675616,0 324470,0 162795,0 408582,0 152413,0 482188,0 553361,0 361742,0 434613,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

22116,38 68681,90 111469,85 87685,00 135123,2 61649,30 39070,80 57201,48 35054,99 115725,12 60869,71 86818,08 99960,99 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

122934,0 331199,0 490936,00 344117,0 548050,0 227383,0 105013,0 264293,0 94326,0 357825,0 357110,0 260925,0 332377,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

13522,74 46367,86 83459,12 68823,40 
109610,0

0 
43202,77 25203,12 37001,02 21694,98 85878,00 39282,10 62622,00 76446,71 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

78124,0 159386,0 164769,0 94308,0 127566,0 97087,0 57782,0 144289,0 58087,0 124363,0 196251,0 100817,0 102236,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 

грн. 

11751,00 5213,00 10549,00 1432,00 10109,00 6016,00 3504,00 2797,00 0,00 20379,00 16237,00 15553,00 2009,00 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 2585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2815,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

11751,00 5213,00 10549,00 1432,00 7524,00 6016,00 3504,00 2797,00 0,00 17564,00 16237,00 15553,00 2009,00 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 
діяльність, грн. 

620,17 1117,88 1564,12 763,41 1336,40 867,69 650,02 1380,72 632,91 1131,10 1893,30 887,45 980,03 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 
місяці, моделюван., грн. 

 20,34   48,59     20,57   74,97 

Скорочення ПДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-
делюван.),грн. 

620,17 1097,54 1564,12 763,41 1287,81 867,69 650,02 1380,72 632,91 1110,54 1893,30 887,45 905,06 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
269,00 377,00 648,00 317,00 410,00 500,00 309,00 1151,00 267,00 495,00 704,00 592,00 597,00 

Термін прострочки 
ДЗ,моделюв., дн. 

0,00 12,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 40,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
12371,17 6330,88 12113,12 2195,41 11445,40 6883,69 4154,02 4177,72 632,91 21510,10 18130,30 16440,45 2989,03 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 
діяльн., % 

55,94 9,22 10,87 2,50 8,47 11,17 10,63 7,30 1,81 18,59 29,79 18,94 2,99 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 20,34 0,00 0,00 2633,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2835,57 0,00 0,00 74,97 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,04 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,10 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

55,94 9,17 10,87 2,50 6,07 11,17 10,63 7,30 1,81 15,29 29,79 18,94 2,89 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

2537,48 11109,28 5818,42 5150,00 7768,20 5545,72 2904,48 5071,92 543,49 8735,04 5960,02 5416,08 5791,86 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 

операція не була б 

здійснена 

2537,48 11129,62 5818,42 5150,00 10401,79 5545,72 2904,48 5071,92 543,49 11570,61 5960,02 5416,08 5866,83 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

18,76 24,00 6,97 7,48 9,49 12,84 11,52 13,71 2,51 13,47 15,17 8,65 7,67 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 

випадок), % 

37,17 -14,79 3,90 -4,98 -1,02 -1,67 -0,89 -6,40 -0,70 5,11 14,61 10,29 -4,68 

Четвертий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  
фактична діяльн, грн. 

183925,0 402360,0 861000,0 492650,0 715400,0 331704,0 175113,0 464708,0 186323,0 417889,0 608196,0 401098,0 384978,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 
20231,75 56330,40 146370,0 98530,0 143080,0 63023,76 42027,12 65059,12 42854,29 100293,36 66901,56 96263,52 88544,94 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

128924,0 310445,0 556409,0 390238,0 490053,0 247280,0 94181,0 318925,0 135960,0 358907,0 333450,0 282169,0 307044,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

14181,64 43462,30 94589,53 78047,60 98010,60 46983,20 22603,44 44649,50 31270,80 86137,68 36679,50 67720,56 70620,12 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

55001,0 91915,0 304591,0 102412,0 225347,0 84424,0 80932,0 145783,0 50363,0 58982,0 274746,0 118929,0 77934,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 

грн. 

2326,00 5601,00 6687,00 4327,00 7222,00 2764,00 1870,00 3299,00 6200,00 11078,00 5546,00 6356,00 1387,00 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

2326,00 5601,00 6687,00 4327,00 7222,00 2764,00 1870,00 3299,00 6200,00 11078,00 5546,00 6356,00 1387,00 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 
діяльність, грн. 

374,08 620,96 3186,22 878,50 2576,85 851,59 701,03 1375,58 651,05 612,65 2843,50 1144,50 734,02 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

     57,74   91,98   19,30 112,03 

Скорочення ПДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-
делюван.),грн. 

374,08 620,96 3186,22 878,50 2576,85 793,85 701,03 1375,58 559,07 612,65 2843,50 1125,20 621,99 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
210,00 264,00 1239,00 551,00 822,00 481,00 355,00 732,00 292,00 288,00 961,00 847,00 616,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 19,00 73,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
2700,08 6221,96 9873,22 5205,50 9798,85 3615,59 2571,03 4674,58 6851,05 11690,65 8389,50 7500,50 2121,02 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльн., % 

13,35 11,05 6,75 5,28 6,85 5,74 6,12 7,19 15,99 11,66 12,54 7,79 2,40 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,74 0,00 0,00 91,98 0,00 0,00 19,30 112,03 

Частка  втрат від 
валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,03 0,16 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

13,35 11,05 6,75 5,28 6,85 5,61 6,12 7,19 15,69 11,66 12,54 7,76 2,24 

Своєчасно сплачений 
ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

2206,49 5712,70 9792,85 6620,00 5248,20 3745,28 5149,68 3469,06 1426,00 4516,08 7004,91 5233,68 5923,42 

Втрати, у разі якщо при 
відмові в наданні ТК 

операція не була б 

здійснена 

2206,49 5712,70 9792,85 6620,00 5248,20 3803,02 5149,68 3469,06 1517,98 4516,08 7004,91 5252,98 6035,45 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

15,56 13,14 10,35 8,48 5,35 8,09 22,78 7,77 4,85 5,24 19,10 7,76 8,55 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 

випадок), % 

-2,21 -2,10 -3,61 -3,20 1,49 -2,36 -16,67 -0,58 11,13 6,41 -6,56 0,03 -6,15 

П’ятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

205671,0 575329,0 692042,0 524222,0 623915,0 286629,0 151638,0 400691,0 172243,0 446474,0 577534,0 461196,0 493512,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

22623,81 80546,06 117647,14 104844,4 124783,0 54459,51 36393,12 56096,74 39615,89 107153,76 63528,74 110687,04 113507,76 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

145195,0 394081,0 441718,0 356272,0 468373,0 196973,0 117575,0 312101,0 138209,0 287942,0 357136,0 309620,0 359766,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 
15971,45 55171,34 75092,06 71254,40 93674,60 37424,87 28218,00 43694,14 31788,07 69106,08 39284,96 74308,80 82746,18 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 
моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

60476,0 181248,0 250324,0 167950,0 155542,0 89656,0 34063,0 88590,0 34034,0 158532,0 220398,0 151576,0 133746,0 

БДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 

грн. 

3352,00 16432,00 26824,00 5238,00 3278,00 8200,00 0,00 2584,00 2371,00 14333,00 5130,00 9445,00 0,00 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

3352,00 16432,00 26824,00 5238,00 3278,00 8200,00 0,00 2584,00 2371,00 14333,00 5130,00 9445,00 0,00 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 

діяльність, грн. 

467,95 1551,14 2061,01 1846,26 2064,15 911,19 168,06 823,77 340,83 1742,27 2747,49 1553,91 1242,15 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

 37,87  98,57 50,50        23,47 

Скорочення ПДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

467,95 1513,27 2061,01 1747,69 2013,65 911,19 168,06 823,77 340,83 1742,27 2747,49 1553,91 1218,68 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
246,00 545,00 834,00 809,00 838,00 508,00 93,00 479,00 207,00 775,00 958,00 944,00 680,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 10,00 0,00 38,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
3819,95 17983,14 28885,01 7084,26 5342,15 9111,19 168,06 3407,77 2711,83 16075,27 7877,49 10998,91 1242,15 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 
діяльн., % 

16,88 22,33 24,55 6,76 4,28 16,73 0,46 6,07 6,85 15,00 12,40 9,94 1,09 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 37,87 0,00 98,57 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,47 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 
умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,07 0,00 0,14 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Різниця втрат при 
факт.діяльн.і моделюв, 

% 

16,88 22,26 24,55 6,62 4,23 16,73 0,46 6,07 6,85 15,00 12,40 9,94 1,07 

Своєчасно сплачений 
ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

2305,05 8306,76 13570,25 4647,00 3613,20 3612,28 5096,40 3808,42 1048,80 5554,08 2411,31 4732,56 8825,10 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 
операція не була б 

здійснена 

2305,05 8344,63 13570,25 4745,57 3663,70 3612,28 5096,40 3808,42 1048,80 5554,08 2411,31 4732,56 8848,57 

Частка  втрат від  
валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

14,43 15,12 18,07 6,66 3,91 9,65 18,06 8,72 3,30 8,04 6,14 6,37 10,69 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 

випадок), % 

2,45 7,20 6,48 0,10 0,37 7,08 -17,60 -2,64 3,55 6,97 6,26 3,57 -9,60 

Шостий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

195834,0 487035,0 741257,0 545368,0 814268,0 307080,0 108833,0 427744,0 152793,0 513027,0 590023,0 352559,0 422652,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

21541,74 68184,90 126013,69 109073,6 162853,6 58345,20 26119,92 59884,16 35142,39 123126,48 64902,53 84614,16 97209,96 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

104509,0 351396,0 492639,0 398971,0 645676,0 232309,0 75795,0 270139,0 118777,0 337469,0 417747,0 250542,0 308986,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

11495,99 49195,44 83748,63 79794,20 129135,2 44138,71 18190,80 37819,46 27318,71 80992,56 45952,17 60130,08 71066,78 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

91325,0 135639,0 248618,0 146397,0 168592,0 74771,00 33038,00 157605,0 34016,0 175558,0 172276,0 102017,0 113666,0 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 
місяці, фактична діяльн. 

грн. 

7660,0 5480,0 15664,0 6264,0 16598,0 5008,0 1496,0 9547,0 2007,0 11145,0 0,0 6942,0 1378,0 

БДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2728,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

7660,00 5480,00 15664,00 6264,00 16598,00 5008,00 1496,00 9547,00 2007,00 8417,00 0,00 6942,00 1378,00 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 

діяльність, грн. 

856,53 958,34 2145,54 1638,27 1823,12 651,71 251,86 1779,33 370,14 1888,77 1444,65 988,79 1186,14 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

50,94  77,47 42,85 114,35     23,11 35,55 17,80 75,50 

Скорочення ПДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

805,59 958,34 2068,07 1595,43 1708,77 651,71 251,86 1779,33 370,14 1865,66 1409,10 970,99 1110,64 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
368,00 395,00 990,00 622,00 637,00 434,00 109,00 996,00 276,00 883,00 629,00 653,00 767,00 

Термін прострочки 
ДЗ,моделюв., дн. 

18,00 0,00 46,00 16,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 10,00 52,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
8516,53 6438,34 17809,54 7902,27 18421,12 5659,71 1747,86 11326,33 2377,14 13033,77 1444,65 7930,79 2564,14 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльн., % 

39,53 9,44 14,13 7,24 11,31 9,70 6,69 18,91 6,76 10,59 2,23 9,37 2,64 

Втрати, моделюв., грн. 50,94 0,00 77,47 42,85 114,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2751,11 35,55 17,80 75,50 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,44 0,00 0,09 0,05 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 0,08 0,03 0,11 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 
% 

39,09 9,44 14,04 7,19 11,22 9,70 6,69 18,91 6,76 7,19 2,15 9,34 2,53 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 
(моделювання) 

2063,16 7673,12 12795,56 3271,60 7847,60 5334,82 3114,72 3024,98 1167,02 5693,28 7177,28 6182,88 4551,01 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 
операція не була б 

здійснена 

2114,10 7673,12 12873,03 3314,45 7961,95 5334,82 3114,72 3024,98 1167,02 8444,39 7212,83 6200,68 4626,51 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 
умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

18,39 15,60 15,37 4,15 6,17 12,09 17,12 8,00 4,27 10,43 15,70 10,31 6,51 

Різниця втрат 
при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 

випадок), % 

21,15 -6,15 -1,24 3,09 5,15 -2,39 -10,43 10,92 2,49 0,16 -13,47 -0,94 -3,87 

Сьомий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

158930,0 375570,0 666711,0 617226,0 783356,0 315176,0 180877,0 444000,0 159188,0 510560,0 519467,0 474098,0 475998,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

17482,30 52579,80 113340,87 123445,2 156671,2 59883,44 43410,48 62160,00 36613,24 122534,40 57141,37 113783,52 109479,54 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

110324,0 322147,0 487878,0 409806,0 554951,0 206639,0 112011,0 343611,0 104358,0 368349,0 328781,0 314743,0 296268,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

12135,64 45100,58 82939,26 81961,20 110990,2 39261,41 26882,64 48105,54 24002,34 88403,76 36165,91 75538,32 68141,64 

Різниця чистого доходу 
при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

48606,0 53423,0 178833,0 207420,0 228405,0 108537,0 68866,0 100389,0 54830,0 142211,0 190686,0 159355,0 179730,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 

грн. 

0,00 5057,00 27100,00 30748,00 13053,00 2349,00 0,00 2839,00 0,00 17705,00 6082,00 16493,00 10321,00 
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Продовження табл. В1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 
місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2570,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 
моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

0,00 5057,00 27100,00 30748,00 13053,00 2349,00 0,00 2839,00 0,00 17705,00 6082,00 13923,00 10321,00 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 

діяльність, грн. 

397,62 34,42 1595,26 2001,32 2299,20 1100,05 609,29 943,62 837,69 1270,87 1785,33 1754,44 1725,79 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

   88,62  28,25  35,49 125,76  59,07 153,34 43,96 

Скорочення ПДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

397,62 34,42 1595,26 1912,70 2299,20 1071,80 609,29 908,13 711,94 1270,87 1726,26 1601,10 1681,83 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
230,00 21,00 657,00 639,00 874,00 697,00 314,00 537,00 539,00 501,00 750,00 955,00 1155,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 16,00 0,00 18,00 66,00 0,00 21,00 89,00 21,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
397,62 5091,42 28695,26 32749,32 15352,20 3449,05 609,29 3782,62 837,69 18975,87 7867,33 18247,44 12046,79 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльн., % 

2,27 9,68 25,32 26,53 9,80 5,76 1,40 6,09 2,29 15,49 13,77 16,04 11,00 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 88,62 0,00 28,25 0,00 35,49 125,76 0,00 59,07 2723,34 43,96 

Частка  втрат від 
валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,07 0,00 0,07 0,52 0,00 0,16 3,61 0,06 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

2,27 9,68 25,32 26,42 9,80 5,69 1,40 6,01 1,76 15,49 13,60 12,43 10,94 

Своєчасно сплачений 
ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

1084,38 7117,32 10220,74 12594,40 7236,80 5212,84 4577,28 4499,04 688,85 8058,96 4231,04 4253,76 13972,27 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 

операція не була б 
здійснена 

1084,38 7117,32 10220,74 12683,02 7236,80 5241,09 4577,28 4534,53 814,61 8058,96 4290,11 6977,10 14016,23 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 
умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

8,94 15,78 12,32 15,47 6,52 13,35 17,03 9,43 3,39 9,12 11,86 9,24 20,57 

Різниця втрат 
при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 

випадок), % 

-6,66 -6,10 12,99 11,06 3,28 -7,59 -15,62 -3,34 -1,11 6,37 1,91 6,80 -9,57 

Восьмий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 
реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

190131,0 452173,0 700764,0 430110,0 848015,0 306383,0 144574,0 506975,0 172997,0 641424,0 460986,0 312809,0 495126,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

20914,41 63304,22 119129,88 86022,0 169603,0 58212,77 34697,76 70976,50 39789,31 153941,76 50708,46 75074,16 113878,98 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

128715,0 339050,0 467977,0 337655,0 568404,0 233097,0 107767,0 333800,0 99630,0 393506,0 268444,0 217067,0 360056,0 

Валовий прибуток (на 
умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

14158,65 47467,00 79556,09 67531,00 113680,8 44288,43 25864,08 46732,00 22914,90 94441,44 29528,84 52096,08 82812,88 

Різниця чистого доходу 
при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

61416,0 113123,0 232787,0 92455,0 279611,0 73286,0 36807,0 173175,0 73367,0 247918,0 192542,0 95742,0 135070,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 

грн. 

13438,00 4552,00 25133,00 5410,00 13388,00 0,00 1371,00 14254,00 1900,00 17218,00 7545,00 11528,00 5208,00 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 2932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

13438,00 4552,00 22201,00 5410,00 13388,00 0,00 1371,00 14254,00 1900,00 17218,00 7545,00 11528,00 5208,00 



 

 

2
5
6

 

Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 
діяльність, грн. 

163,72 783,05 2263,38 809,18 3389,86 767,05 194,19 1712,90 754,63 2904,39 1984,26 984,16 1332,03 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 
місяці, моделюван., грн. 

 108,72   119,70 30,50    73,98   26,10 

Скорочення ПДЗ за 

рахунок запропон. 
моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

163,72 674,32 2263,38 809,18 3270,16 736,54 194,19 1712,90 754,63 2830,41 1984,26 984,16 1305,94 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
102,00 350,00 892,00 291,00 1137,00 433,00 116,00 1168,00 391,00 1029,00 775,00 799,00 856,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 35,00 0,00 0,00 41,00 25,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 12,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
13601,72 5335,05 27396,38 6219,18 16777,86 767,05 1565,19 15966,90 2654,63 20122,39 9529,26 12512,16 6540,03 

Частка  втрат від 
валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльн., % 

65,04 8,43 23,00 7,23 9,89 1,32 4,51 22,50 6,67 13,07 18,79 16,67 5,74 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 108,72 2932,00 0,00 119,70 30,50 0,00 0,00 0,00 73,98 0,00 0,00 26,10 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 
умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,23 3,69 0,00 0,11 0,07 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,03 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 
% 

65,04 8,20 19,31 7,23 9,79 1,25 4,51 22,50 6,67 12,99 18,79 16,67 5,71 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 
(моделювання) 

4243,80 6701,80 11490,47 4303,80 6006,80 2897,88 4919,04 5400,78 1350,33 8223,60 4660,48 5947,68 8162,47 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 
операція не була б 

здійснена 

4243,80 6810,52 14422,47 4303,80 6126,50 2928,38 4919,04 5400,78 1350,33 8297,58 4660,48 5947,68 8188,57 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 
умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

29,97 14,35 18,13 6,37 5,39 6,61 19,02 11,56 5,89 8,79 15,78 11,42 9,89 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 
випадок), % 

35,06 -5,92 4,87 0,86 4,50 -5,29 -14,51 10,94 0,78 4,29 3,01 5,25 -4,15 

Дев’ятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 
ТК),  

фактична діяльн, грн. 

162956,0 483125,0 734089,0 566269,0 715005,0 259748,0 189923,0 444399,0 159178,0 383611,0 582747,0 405721,0 463225,0 

Валовий прибуток (на 
умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

17925,16 67637,50 124795,13 113253,8 143001,0 49352,12 45581,52 62215,86 36610,94 92066,64 64102,17 97373,04 106541,75 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 
ТК),моделюв., грн. 

117726,0 351390,0 547952,0 385055,0 561132,0 215906,0 130389,0 305573,0 107326,0 332019,0 340055,0 310661,0 312316,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 
грн. 

12949,86 49194,60 93151,84 77011,00 112226,4 41022,14 31293,36 42780,22 24684,98 79684,56 37406,05 74558,64 71832,68 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 
моделюв. на умовах ТК 

(не надані ТК), грн. 

45230,0 131735,0 186137,0 181214,0 153873,0 43842,0 59534,0 138826,0 51852,0 51592,0 242692,0 95060,0 150909,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 
місяці, фактична діяльн. 

грн. 

6025,00 10014,00 27814,00 18430,00 6346,00 0,00 5546,00 5665,00 0,00 0,00 14633,00 7726,00 8474,00 

БДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відпов. 

місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

6025,00 10014,00 27814,00 18430,00 6346,00 0,00 5546,00 5665,00 0,00 0,00 14633,00 7726,00 8474,00 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 

діяльність, грн. 

330,43 834,51 1170,28 1819,52 2015,44 278,72 411,80 1365,58 807,09 344,50 2215,28 983,38 1511,97 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

    71,86   55,44    65,89  
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Продовження табл. В1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Скорочення ПДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

330,43 834,51 1170,28 1819,52 1943,58 278,72 411,80 1310,14 807,09 344,50 2215,28 917,50 1511,97 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
157,00 436,00 502,00 731,00 890,00 161,00 244,00 709,00 313,00 162,00 904,00 674,00 755,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
6355,43 10848,51 28984,28 20249,52 8361,44 278,72 5957,80 7030,58 807,09 344,50 16848,28 8709,38 9985,97 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльн., % 

35,46 16,04 23,23 17,88 5,85 0,56 13,07 11,30 2,20 0,37 26,28 8,94 9,37 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 71,86 0,00 0,00 55,44 0,00 0,00 0,00 65,89 0,00 

Частка  втрат від 
валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

35,46 16,04 23,23 17,88 5,78 0,56 13,07 11,17 2,20 0,37 26,28 8,86 9,37 

Своєчасно сплачений 
ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

1261,81 9207,94 12096,69 7774,80 3338,00 3391,12 5683,20 5806,64 831,45 5723,04 9846,87 5772,72 7410,60 

Втрати, у разі якщо при 
відмові в наданні ТК 

операція не була б 

здійснена 

1261,81 9207,94 12096,69 7774,80 3409,86 3391,12 5683,20 5862,08 831,45 5723,04 9846,87 5838,61 7410,60 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

9,74 18,72 12,99 10,10 3,04 8,27 18,16 13,70 3,37 7,18 26,32 7,83 10,32 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 

випадок), % 

25,71 -2,68 10,24 7,78 2,81 -7,70 -5,09 -2,40 -1,16 -6,81 -0,04 1,11 -0,94 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Десятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  
фактична діяльн, грн. 

178343,0 475252,0 764421,0 639696,0 708857,0 325668,0 126009,0 537342,0 145009,0 556770,0 545894,0 405602,0 604569,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 
діяльність, грн. 

19617,73 66535,28 129951,57 127939,2 141771,4 61876,92 30242,16 75227,88 33352,07 133624,80 60048,34 97344,48 139050,87 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 
ТК),моделюв., грн. 

143350,0 294923,0 538467,0 423720,0 517549,0 226522,0 95621,0 332174,0 117649,0 346443,0 341641,0 301288,0 418045,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

15768,50 41289,22 91539,39 84744,00 103509,8 43039,18 22949,04 46504,36 27059,27 83146,32 37580,51 72309,12 96150,35 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 
(не надані ТК), грн. 

34993,0 180329,0 225954,0 215976,0 191308,0 99146,0 30388,0 205168,0 27360,0 210327,0 204253,0 104314,0 186524,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 
місяці, фактична діяльн. 

грн. 

3370,00 5991,00 13179,00 1260,00 9196,00 0,00 3402,00 15246,00 3307,00 26193,00 10850,00 9428,00 17235,00 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 
місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3307,00 0,00 0,00 0,00 5844,00 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 
моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

3370,00 5991,00 13179,00 1260,00 9196,00 0,00 3402,00 15246,00 0,00 26193,00 10850,00 9428,00 11391,00 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, фактична 

діяльність, грн. 

183,98 1595,97 2295,88 2153,58 1895,07 1117,65 178,43 1944,16 265,33 2275,77 2214,89 1131,88 2119,93 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

   42,42   30,86 57,03   109,43 4,21 251,15 

Скорочення ПДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

183,98 1595,97 2295,88 2111,16 1895,07 1117,65 147,57 1887,13 265,33 2275,77 2105,46 1127,67 1868,78 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Термін прострочки ДЗ, 

факт. діяльн.), дн. 
119,00 675,00 1186,00 820,00 653,00 537,00 146,00 1008,00 186,00 865,00 837,00 679,00 1021,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 14,00 38,00 0,00 0,00 54,00 4,00 124,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
3553,98 7586,97 15474,88 3413,58 11091,07 1117,65 3580,43 17190,16 3572,33 28468,77 13064,89 10559,88 19354,93 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 
умовах  ТК), фактична 

діяльн., % 

18,12 11,40 11,91 2,67 7,82 1,81 11,84 22,85 10,71 21,31 21,76 10,85 13,92 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 42,42 0,00 0,00 30,86 57,03 3307,00 0,00 109,43 4,21 6095,15 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  
ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,13 0,12 12,22 0,00 0,29 0,01 6,34 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

18,12 11,40 11,91 2,62 7,82 1,81 11,70 22,73 -1,51 21,31 21,47 10,84 7,58 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

2304,83 7864,64 9897,06 7299,00 9218,00 4010,52 3791,76 8750,00 0,00 9034,32 5411,89 3896,40 9664,14 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 

операція не була б 
здійснена 

2304,83 7864,64 9897,06 7341,42 9218,00 4010,52 3822,62 8807,03 3307,00 9034,32 5521,32 3900,61 15759,29 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 
(гірший випадок) 

14,62 19,05 10,81 8,66 8,91 9,32 16,66 18,94 12,22 10,87 14,69 5,39 16,39 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 
моделюв., (гірший 

випадок), % 

3,50 -7,64 1,10 -5,99 -1,08 -7,51 -4,82 3,91 -1,51 10,44 7,07 5,45 -2,47 

Одинадцятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 
реалізації (на умовах 

ТК),  

фактична діяльн, грн. 

269610,0 496700,0 651038,0 514791,0 635364,0 378619,0 144136,0 461934,0 154425,0 358110,0 669058,0 424140,0 454085,0 

Валовий прибуток (на 
умовах  ТК), фактична 

діяльність, грн. 

29657,10 69538,00 110676,46 102958,2 127072,8 71937,61 34592,64 64670,76 35517,75 85946,4 73596,38 101793,6 104439,55 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

161901,0 352152,0 425994,0 337130,0 502440,0 276074,0 102080,0 307961,0 116713,0 282322,0 404410,0 257942,0 358107,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

17809,11 49301,28 72418,98 67426,00 100488,0 52454,06 24499,20 43114,54 26843,99 67757,28 44485,10 61906,08 82364,61 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 
(не надані ТК), грн. 

107709,0 144548,0 225044,0 177661,0 132924,0 102545,0 42056,0 153973,0 37712,0 75788,0 264648,0 166198,0 95978,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 
грн. 

2782,00 12537,00 20269,00 10844,00 1989,00 6136,00 0,00 6598,00 2553,00 8790,00 7892,00 16033,00 4772,00 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 
місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 
моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

2782,00 12537,00 20269,00 10844,00 1989,00 6136,00 0,00 6598,00 2553,00 8790,00 7892,00 16033,00 4772,00 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 
місяці, фактична 

діяльність, грн. 

847,43 698,44 1741,11 1308,09 1341,92 893,15 414,97 1455,38 356,04 716,08 2096,27 1873,71 923,23 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

   27,43  35,26       45,51 

Скорочення ПДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

847,43 698,44 1741,11 1280,66 1341,92 857,89 414,97 1455,38 356,04 716,08 2096,27 1873,71 877,71 

Термін прострочки ДЗ, 
факт. діяльн.), дн. 

448,00 242,00 794,00 490,00 664,00 459,00 210,00 880,00 274,00 418,00 770,00 1170,00 534,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
3629,43 13235,44 22010,11 12152,09 3330,92 7029,15 414,97 8053,38 2909,04 9506,08 9988,27 17906,71 5695,23 

Частка  втрат від вало-

вого прибутку (на умо-

вах  ТК), факт діяльн.,% 

12,24 19,03 19,89 11,80 2,62 9,77 1,20 12,45 8,19 11,06 13,57 17,59 5,45 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 27,43 0,00 35,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,51 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

Різниця втрат при 

факт.діяльн.і моделюв, 

% 

12,24 19,03 19,89 11,76 2,62 9,70 1,20 12,45 8,19 11,06 13,57 17,59 5,40 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

2673,33 11293,24 12709,20 11589,80 4134,80 5905,58 3948,72 4683,98 587,19 4922,88 8070,04 5358,24 8677,67 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 

операція не була б 

здійснена 

2673,33 11293,24 12709,20 11617,23 4134,80 5940,84 3948,72 4683,98 587,19 4922,88 8070,04 5358,24 8723,18 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 

умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

15,01 22,91 17,55 17,23 4,11 11,33 16,12 10,86 2,19 7,27 18,14 8,66 10,59 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 

моделюв., (гірший 

випадок), % 

-2,77 -3,87 2,34 -5,43 -1,49 -1,55 -14,92 1,59 6,00 3,80 -4,57 8,94 -5,14 

Дванадцятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),  
фактична діяльн, грн. 

162946,0 419864,0 837639,0 735811,0 651203,0 293630,0 170088,0 433296,0 163934,0 374002,0 638026,0 414673,0 515922,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК), фактична 
діяльність, грн. 

17924,06 58780,96 142398,63 147162,2 130240,6 55789,7 40821,12 60661,44 37704,82 89760,48 70182,86 99521,52 118662,06 

Чистий дохід від 

реалізації (на умовах 

ТК),моделюв., грн. 

125564,0 251442,0 548796,00 424276,0 452072,0 228449,0 126200,0 263989,0 96168,0 265507,0 384295,0 261982,0 291942,0 

Валовий прибуток (на 

умовах  ТК),моделюв., 

грн. 

13812,04 35201,88 93295,32 84855,20 90414,40 43405,31 30288,00 36958,46 22118,64 63721,68 42272,45 62875,68 67146,66 

Різниця чистого доходу 

при факт. діяльн. та 

моделюв. на умовах ТК 
(не надані ТК), грн. 

37382,0 168422,0 288843,0 311535,0 199131,0 65181,0 43888,0 169307,0 67766,0 108495,0 253731,0 152691,0 223980,0 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 

місяці, фактична діяльн. 
грн. 

2375,0 8799,0 33082,0 6006,0 10372,0 2086,0 0,00 16814,0 0,00 2377,0 0,00 25514,0 8246,0 

БДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відпов. 
місяці, моделюван., грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2086,00 0,00 3136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за 

рахунок запропон. 
моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

2375,00 8799,00 33082,00 6006,00 10372,00 0,00 0,00 13678,00 0,00 2377,00 0,00 25514,00 8246,00 

ПДЗ, зумовлена 

наданням ТК у відповід. 
місяці, фактична 

діяльність, грн. 

378,44 1578,62 2802,53 2878,92 1603,04 675,50 324,44 1807,93 951,11 1121,30 2574,38 1684,57 2202,12 

ПДЗ, зумовлена 
наданням ТК у відповід. 

місяці, моделюван., грн. 

  14,34 55,80 57,70 63,50 11,88 22,91  61,47 11,08 65,57 27,44 

Скорочення ПДЗ за 
рахунок запропон. 

моделі (факт. діял.- мо-

делюван.),грн. 

378,44 1578,62 2788,19 2823,13 1545,34 612,00 312,56 1785,01 951,11 1059,83 2563,30 1619,00 2174,68 

Термін прострочки ДЗ, 
факт. діяльн.), дн. 

218,00 518,00 939,00 743,00 528,00 373,00 194,00 977,00 617,00 538,00 1089,00 961,00 1192,00 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 11,00 21,00 22,00 30,00 15,00 12,00 0,00 30,00 7,00 49,00 29,00 

Втрати, фактич. 

діяльність, грн. 
2753,44 10377,62 35884,53 8884,92 11975,04 2761,50 324,44 18621,93 951,11 3498,30 2574,38 27198,57 10448,12 

Частка  втрат від 

валового прибутку (на 

умовах  ТК), фактична 

діяльн., % 

15,36 17,65 25,20 6,04 9,19 4,95 0,79 30,70 2,52 3,90 3,67 27,33 8,80 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 14,34 55,80 57,70 2149,50 11,88 3158,91 0,00 61,47 11,08 65,57 27,44 

Частка  втрат від 
валового прибутку (на 

умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,02 0,07 0,06 4,95 0,04 8,55 0,00 0,10 0,03 0,10 0,04 

Різниця втрат при 
факт.діяльн.і моделюв, 

% 

15,36 17,65 25,18 5,97 9,13 0,00 0,76 22,15 2,52 3,80 3,64 27,23 8,76 
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Продовження табл. В1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Своєчасно сплачений 

ТК при "Ні" рішенні 

(моделювання) 

831,27 6595,12 14184,97 12395,60 11887,40 2823,21 4542,24 4367,86 0,00 4076,64 5040,97 7650,96 12933,82 

Втрати, у разі якщо при 

відмові в наданні ТК 

операція не була б 
здійснена 

831,27 6595,12 14199,31 12451,40 11945,10 4972,71 4554,12 7526,77 0,00 4138,11 5052,05 7716,53 12961,26 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на 
умовах  ТК), моделюв. 

(гірший випадок) 

6,02 18,74 15,22 14,67 13,21 11,46 15,04 20,37 0,00 6,49 11,95 12,27 19,30 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і 
моделюв., (гірший 

випадок), % 

9,34 -1,08 9,98 -8,64 -4,02 -6,51 -14,24 10,33 2,52 -2,60 -8,28 15,06 -10,50 
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Таблиця В2 

Аналіз ефективності запропонованої моделі управління товарним кредитом (підприємства 14-25) 

Показник 
Підприємство 

№14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Перший місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  
фактична діяльн, грн. 

298901 184183 278608 320617 156724 438936 364964 176705 225314 138172 144301 464579 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
56791,19 25785,62 39005,12 80154,25 18806,88 52672,32 36496,4 24738,7 40556,52 26252,68 15873,11 69686,85 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
172707 136803 196839 257407 106982 316460 257481 130969 144016 108132 88570 366223 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
32814,33 19152,42 27557,46 64351,75 12837,84 37975,2 25748,1 18335,66 25922,88 20545,08 9742,7 54933,45 

Різниця чистого доходу при 
факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

126194 47380 81769 63210 49742 122476 107483 45736 81298 30040 55731 98356 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 
відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

10526 5593 9811 8363 0 6986 7879 7187 5452 2908 1171 15489 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 
відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 
мо-делюван.),грн. 

10526 5593 9811 8363 0 6986 7879 7187 5452 2908 1171 15489 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 
діяльність, грн. 

1280,57 413,00 671,81 623,32 672,66 1269,90 1176,31 371,52 709,25 359,74 324,09 641,24 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 
грн. 

   89,21        151,90 

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1280,57 413,00 671,81 534,11 672,66 1269,90 1176,31 371,52 709,25 359,74 324,09 489,33 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
774 153 564 271 363 598 623 206 244 189 246 318 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 45 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
11806,57 6006,00 10482,81 8986,32 672,66 8255,90 9055,31 7558,52 6161,25 3267,74 1495,09 16130,24 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

20,79 23,29 26,88 11,21 3,58 15,67 24,81 30,55 15,19 12,45 9,42 23,15 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 89,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,90 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
20,79 23,29 26,88 11,07 3,58 15,67 24,81 30,55 15,19 12,45 9,42 22,87 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
3812,35 2064,3 3623,48 5479,75 0 2983,68 1857,6 3104,22 4674,06 552,52 2934,03 7763,7 

Втрати, у разі якщо при відмові 
в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

3812,35 2064,30 3623,48 5568,96 0,00 2983,68 1857,60 3104,22 4674,06 552,52 2934,03 7915,60 

Частка  втрат від  
валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

11,62 10,78 13,15 8,65 0,00 7,86 7,21 16,93 18,03 2,69 30,12 14,41 

Різниця втрат 
при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

9,17 12,51 13,73 2,56 3,58 7,82 17,60 13,62 -2,84 9,76 -20,70 8,74 

Другий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 
умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

246967 186664 415702 455291 89934 532978 365814 171223 230966 122094 163453 619646 

Валовий прибуток (на умовах  
ТК), фактична діяльність, грн. 

46923,73 26132,96 58198,28 113822,75 10792,08 63957,36 36581,4 23971,22 41573,88 23197,86 17979,83 92946,9 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
226631 144693 267355 302410 77195 408763 279105 131141 134897 72243 93886 497030 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
43059,89 20257,02 37429,7 75602,5 9263,4 49051,56 27910,5 18359,74 24281,46 13726,17 10327,46 74554,5 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

20336 41971 148347 152881 12739 124215 86709 40082 96069 49851 69567 122616 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 
відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

1056 3018 6388 2520 0 7148 2697 1907 4220 3247 4682 2578 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1056 3018 6388 2520 0 7148 2697 1907 4220 3247 4682 2578 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

214,24 149,24 1706,49 1775,26 151,44 1443,19 903,28 328,68 955,06 531,77 763,06 1039,50 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

  58,88 10,00       29,61 154,06 

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

214,24 149,24 1647,61 1765,26 151,44 1443,19 903,28 328,68 955,06 531,77 733,45 885,44 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
277 66 924 833 89 870 536 154 450 352 476 435 

Термін прострочки 
ДЗ,моделюв., дн. 

0 0 34 9 0 0 0 0 0 0 24 88 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
1270,24 3167,24 8094,49 8465,18 8602,95 8740,72 8878,49 9016,26 9154,03 9291,80 9429,57 9567,34 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

2,71 12,12 13,91 11,56 12,00 12,44 12,88 13,32 13,75 14,19 14,63 15,07 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 58,88 26,79 28,53 30,28 32,03 33,78 35,52 37,27 39,02 40,76 

Частка  втрат від валового 
прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,16 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 
моделюв, % 

2,71 12,12 13,75 11,50 11,94 12,37 12,81 13,24 13,68 14,11 14,55 14,99 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
595,84 4359,74 4089,82 4886,93 4854,89 4822,85 4790,80 4758,76 4726,72 4694,68 4662,64 4630,60 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

595,84 4359,74 4148,70 4913,72 4883,42 4853,13 4822,83 4792,54 4762,24 4731,95 4701,66 4671,36 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірш. випадок) 

1,38 21,52 11,08 11,21 11,37 11,54 11,70 11,86 12,02 12,18 12,34 12,50 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

1,32 -9,40 2,82 0,34 0,62 0,90 1,18 1,46 1,74 2,02 2,30 2,57 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Третій місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

294695,0 211496,0 401583,0 328378,53 321060,36 313742,19 306424,03 299105,86 291787,69 284469,53 277151,36 269833,20 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
55992,05 29609,44 56221,62 62323,71 61396,72 60469,73 59542,74 58615,76 57688,77 56761,78 55834,79 54907,80 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
194310,0 168310,0 248115,00 223186,95 216744,07 210301,19 203858,31 197415,43 190972,55 184529,66 178086,78 171643,90 

Валовий прибуток (на умовах  
ТК),моделюв., грн. 

36918,90 23563,40 34736,10 42978,38 42091,04 41203,70 40316,36 39429,02 38541,68 37654,34 36767,00 35879,66 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 
умовах ТК (не надані ТК), грн. 

100385,0 43186,0 153468,00 105191,58 104316,29 103441,00 102565,72 101690,43 100815,15 99939,86 99064,58 98189,29 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 
діяльн. грн. 

11236,00 0,00 11192,00 8919,03 9027,31 9135,60 9243,89 9352,18 9460,47 9568,76 9677,05 9785,34 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0,00 0,00 0,00 216,88 202,68 188,49 174,30 160,11 145,92 131,73 117,54 103,35 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

11236,00 0,00 11192,00 8702,15 8824,63 8947,11 9069,59 9192,07 9314,55 9437,04 9559,52 9682,00 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

1167,24 349,64 1830,40 1178,67 1191,07 1203,47 1215,87 1228,26 1240,66 1253,06 1265,46 1277,86 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

    61,63   71,10     

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1167,24 349,64 1830,40 1166,74 1178,95 1191,15 1203,36 1215,56 1227,76 1239,97 1252,17 1264,38 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
822,00 168,00 1060,00 737,25 760,12 782,99 805,85 828,72 851,59 874,46 897,32 920,19 

Термін прострочки 
ДЗ,моделюв., дн. 

0,00 0,00 0,00 6,63 6,82 7,02 7,22 7,42 7,62 7,82 8,01 8,21 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
12403,24 349,64 13022,40 10097,69 10218,38 10339,07 10459,76 10580,45 10701,14 10821,83 10942,51 11063,20 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

22,15 1,18 23,16 11,13 10,72 10,30 9,89 9,47 9,05 8,64 8,22 7,81 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 228,80 214,81 200,81 186,81 172,81 158,82 144,82 130,82 116,83 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
22,15 1,18 23,16 10,85 10,44 10,04 9,63 9,23 8,82 8,41 8,01 7,60 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
2459,74 1060,50 2611,00 2878,57 2640,15 2401,72 2163,29 1924,87 1686,44 1448,01 1209,59 971,16 

Втрати, у разі якщо при відмові 
в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

2459,74 1060,50 2611,00 3107,38 2854,95 2602,53 2350,11 2097,68 1845,26 1592,83 1340,41 1087,99 

Частка  втрат від  
валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

6,66 4,50 7,52 5,39 4,77 4,14 3,52 2,90 2,28 1,65 1,03 0,41 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

15,49 -3,32 15,65 5,74 5,95 6,16 6,36 6,57 6,78 6,98 7,19 7,40 

Четвертий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 
умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

263923,0 189296,0 322031,0 292501,53 279850,28 267199,03 254547,78 241896,54 229245,29 216594,04 203942,80 191291,55 

Валовий прибуток (на умовах  
ТК), фактична діяльність, грн. 

50145,37 26501,44 45084,34 55464,35 53524,56 51584,78 49644,99 47705,20 45765,41 43825,62 41885,83 39946,04 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
191828,0 131239,0 233033,0 207626,50 198890,76 190155,01 181419,27 172683,53 163947,79 155212,04 146476,30 137740,56 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
36447,32 18373,46 32624,62 40872,03 39633,44 38394,84 37156,24 35917,64 34679,04 33440,45 32201,85 30963,25 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

72095,00 58057,00 88998,00 84875,03 80959,52 77044,02 73128,51 69213,01 65297,50 61382,00 57466,49 53550,99 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

4045,00 4426,00 5785,00 5175,70 5204,32 5232,94 5261,56 5290,18 5318,80 5347,41 5376,03 5404,65 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 
відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за рахунок 
запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

4045,00 4426,00 5785,00 5175,70 5204,32 5232,94 5261,56 5290,18 5318,80 5347,41 5376,03 5404,65 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

833,59 515,74 585,12 824,83 785,95 747,08 708,20 669,32 630,44 591,56 552,68 513,80 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

39,33        59,45   56,14 

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

794,25 515,74 585,12 787,57 746,66 705,75 664,84 623,93 583,03 542,12 501,21 460,30 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
714,00 183,00 300,00 516,45 512,10 507,75 503,40 499,04 494,69 490,34 485,99 481,64 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
26,00 0,00 0,00 24,88 26,24 27,60 28,96 30,32 31,68 33,04 34,40 35,76 

Втрати, фактич. діяльність, 
грн. 

4878,59 4941,74 6370,12 6000,53 5990,27 5980,01 5969,75 5959,49 5949,23 5938,97 5928,71 5918,45 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

9,73 18,65 14,13 11,99 12,26 12,53 12,80 13,07 13,34 13,61 13,88 14,15 

Втрати, моделюв., грн. 39,33 0,00 0,00 37,27 39,30 41,32 43,35 45,38 47,41 49,44 51,47 53,50 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,11 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 
моделюв, % 

9,62 18,65 14,13 11,92 12,18 12,45 12,71 12,98 13,25 13,51 13,78 14,05 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
1909,12 3008,46 5183,78 3868,94 3764,18 3659,43 3554,67 3449,92 3345,16 3240,41 3135,66 3030,90 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

1948,45 3008,46 5183,78 3906,21 3803,48 3700,75 3598,03 3495,30 3392,57 3289,85 3187,12 3084,40 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

5,35 16,37 15,89 11,02 11,04 11,05 11,06 11,08 11,09 11,10 11,11 11,13 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

4,38 2,27 -1,76 0,97 1,22 1,48 1,74 1,99 2,25 2,51 2,77 3,02 

П’ятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

342981,0 214743,0 309632,0 326494,35 317269,77 308045,20 298820,62 289596,04 280371,47 271146,89 261922,31 252697,74 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
65166,39 30064,02 43348,48 64376,13 63343,42 62310,72 61278,02 60245,31 59212,61 58179,90 57147,20 56114,49 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
251589,0 142899,0 210964,0 226750,18 220408,92 214067,67 207726,42 201385,17 195043,92 188702,67 182361,41 176020,16 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
47801,91 20005,86 29534,96 45117,78 44432,53 43747,29 43062,04 42376,80 41691,56 41006,31 40321,07 39635,82 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 
умовах ТК (не надані ТК), грн. 

91392,00 71844,00 98668,00 99744,18 96860,85 93977,53 91094,20 88210,88 85327,55 82444,23 79560,90 76677,58 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 
діяльн. грн. 

8295,00 3679,00 8118,00 3896,75 3492,85 3088,94 2685,04 2281,13 1877,23 1473,32 1069,42 665,51 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 
грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

8295,00 3679,00 8118,00 3896,75 3492,85 3088,94 2685,04 2281,13 1877,23 1473,32 1069,42 665,51 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

952,57 578,04 926,85 1079,26 1059,34 1039,42 1019,50 999,57 979,65 959,73 939,81 919,88 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

34,74  6,39  13,14  5,94 2,35     

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

917,82 578,04 920,46 1076,59 1058,20 1039,81 1021,43 1003,04 984,65 966,26 947,88 929,49 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
489,00 253,00 654,00 608,68 611,81 614,95 618,09 621,23 624,37 627,50 630,64 633,78 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
24,00 0,00 7,00 6,40 6,26 6,13 5,99 5,85 5,72 5,58 5,44 5,31 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
9247,57 4257,04 9044,85 4976,01 4552,19 4128,36 3704,53 3280,71 2856,88 2433,05 2009,23 1585,40 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

14,19 14,16 20,87 10,17 9,95 9,73 9,51 9,30 9,08 8,86 8,64 8,42 

Втрати, моделюв., грн. 34,74 0,00 6,39 2,67 1,14 -0,39 -1,93 -3,46 -5,00 -6,53 -8,07 -9,60 

Частка  втрат від валового 
прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,07 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
14,12 14,16 20,84 10,16 9,94 9,73 9,51 9,29 9,07 8,86 8,64 8,42 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
3219,17 3867,08 3879,26 3532,08 3370,43 3208,79 3047,14 2885,50 2723,86 2562,21 2400,57 2238,93 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

3253,91 3867,08 3885,65 3534,75 3371,57 3208,39 3045,21 2882,04 2718,86 2555,68 2392,50 2229,32 

Частка  втрат від  
валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

6,81 19,33 13,16 9,43 9,30 9,17 9,04 8,91 8,78 8,65 8,52 8,39 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

7,38 -5,17 7,71 0,74 0,65 0,56 0,47 0,38 0,29 0,20 0,11 0,02 

Шостий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

352823,0

0 

190330,0

0 
268574,00 291601,25 278332,28 265063,31 251794,34 238525,37 225256,40 211987,43 198718,46 185449,49 

Валовий прибуток (на умовах  
ТК), фактична діяльність, грн. 

67036,37 26646,20 37600,36 56727,72 54811,16 52894,61 50978,05 49061,49 47144,94 45228,38 43311,82 41395,27 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 

214795,0

0 

132454,0

0 
210227,00 206005,53 196694,18 187382,84 178071,50 168760,15 159448,81 150137,47 140826,13 131514,78 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
40811,05 18543,56 29431,78 39530,80 38094,97 36659,15 35223,32 33787,49 32351,67 30915,84 29480,02 28044,19 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

138028,0

0 
57876,00 58347,00 85595,73 81638,10 77680,47 73722,84 69765,21 65807,59 61849,96 57892,33 53934,70 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

9845,00 2309,00 6712,00 3820,30 3475,23 3130,15 2785,08 2440,00 2094,93 1749,85 1404,78 1059,70 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0,00 0,00 0,00 272,80 284,84 296,87 308,91 320,94 332,98 345,01 357,05 369,08 

Скорочення БДЗ за рахунок 
запропон. моделі (факт. діял.- 

моделюван.),грн. 

9845,00 2309,00 6712,00 3547,50 3190,39 2833,28 2476,17 2119,06 1761,95 1404,84 1047,73 690,62 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 
відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

1436,78 600,87 419,75 884,56 853,03 821,50 789,98 758,45 726,92 695,40 663,87 632,34 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

  15,92 23,08  16,78 13,63 10,48     

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1436,78 600,87 403,83 875,12 845,81 816,51 787,21 757,91 728,60 699,30 670,00 640,69 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
959,00 296,00 280,00 593,95 595,49 597,03 598,56 600,10 601,64 603,18 604,72 606,26 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 17,00 11,65 11,29 10,92 10,56 10,19 9,83 9,46 9,10 8,73 

Втрати, фактич. діяльність, 
грн. 

11281,78 2909,87 7131,75 4704,86 4328,26 3951,65 3575,05 3198,45 2821,85 2445,25 2068,64 1692,04 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 
фактична діяльн., % 

16,83 10,92 18,97 7,80 7,28 6,76 6,24 5,72 5,21 4,69 4,17 3,65 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 15,92 282,24 292,05 301,86 311,67 321,49 331,30 341,11 350,92 360,73 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,05 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
16,83 10,92 18,91 7,48 6,96 6,43 5,91 5,38 4,86 4,34 3,81 3,29 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
2709,59 682,64 2865,10 2574,13 2317,01 2059,89 1802,78 1545,66 1288,54 1031,42 774,30 517,18 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

2709,59 682,64 2881,02 2856,37 2609,07 2361,76 2114,45 1867,14 1619,83 1372,53 1125,22 877,91 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 
випадок) 

6,64 3,68 9,79 6,07 5,58 5,08 4,59 4,10 3,60 3,11 2,62 2,12 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

10,19 7,24 9,18 1,73 1,70 1,68 1,65 1,63 1,60 1,58 1,55 1,53 

Сьомий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

300746,0 201529,0 293272,00 330004,20 321205,40 312406,60 303607,80 294809,00 286010,20 277211,40 268412,60 259613,80 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
57141,74 28214,06 41058,08 64569,97 63380,12 62190,27 61000,42 59810,57 58620,72 57430,87 56241,02 55051,17 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
219550,0 145871,0 197978,0 214063,90 205988,59 197913,27 189837,96 181762,65 173687,33 165612,02 157536,71 149461,39 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
41714,50 20421,94 27716,92 42240,96 41111,36 39981,75 38852,14 37722,54 36592,93 35463,33 34333,72 33204,11 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

81196,00 55658,00 95294,00 115940,30 115216,81 114493,33 113769,84 113046,35 112322,87 111599,38 110875,89 110152,41 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

8859,00 0,00 3444,00 5183,70 4734,36 4285,01 3835,67 3386,32 2936,98 2487,64 2038,29 1588,95 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

2004,00 0,00 0,00 786,30 845,17 904,05 962,92 1021,79 1080,67 1139,54 1198,41 1257,29 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

6855,00 0,00 3444,00 4397,40 3889,18 3380,96 2872,75 2364,53 1856,31 1348,09 839,88 331,66 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

934,05 636,94 927,79 1272,41 1283,47 1294,54 1305,60 1316,67 1327,73 1338,80 1349,86 1360,93 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 
відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

      91,25  97,21  103,17 106,15 

Скорочення ПДЗ за рахунок 
запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

934,05 636,94 927,79 1227,55 1237,27 1246,99 1256,71 1266,42 1276,14 1285,86 1295,58 1305,30 

Термін прострочки ДЗ, факт. 
діяльн.), дн. 

657,00 293,00 665,00 794,00 817,68 841,35 865,03 888,71 912,38 936,06 959,74 983,41 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
0,00 0,00 0,00 23,85 24,71 25,58 26,44 27,31 28,17 29,04 29,90 30,77 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
9793,05 636,94 4371,79 6456,11 6017,83 5579,55 5141,27 4702,99 4264,71 3826,43 3388,15 2949,87 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

17,14 2,26 10,65 9,99 9,87 9,76 9,64 9,52 9,41 9,29 9,18 9,06 

Втрати, моделюв., грн. 2004,00 0,00 0,00 831,15 891,37 951,59 1011,82 1072,04 1132,26 1192,48 1252,70 1312,92 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

4,80 0,00 0,00 1,57 1,69 1,80 1,92 2,03 2,15 2,26 2,38 2,50 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
12,33 2,26 10,65 8,42 8,18 7,95 7,72 7,49 7,26 7,03 6,80 6,57 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
2476,46 384,86 2911,44 3694,31 3470,69 3247,08 3023,46 2799,85 2576,23 2352,62 2129,01 1905,39 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

4480,46 384,86 2911,44 4525,46 4362,07 4198,67 4035,28 3871,88 3708,49 3545,10 3381,70 3218,31 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

10,74 1,88 10,50 9,17 8,96 8,74 8,53 8,31 8,09 7,88 7,66 7,45 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

6,40 0,37 0,14 0,81 0,91 1,01 1,11 1,22 1,32 1,42 1,52 1,62 

Восьмий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

287470,0

0 

171515,0

0 
238187,00 288656,70 275854,26 263051,82 250249,38 237446,94 224644,50 211842,06 199039,62 186237,18 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
54619,30 24012,10 33346,18 58565,63 56865,78 55165,92 53466,06 51766,20 50066,35 48366,49 46666,63 44966,77 

Чистий дохід від реалізації (на 
умовах ТК),моделюв., грн. 

145780,0 140385,0 211067,00 192656,25 183318,75 173981,25 164643,75 155306,25 145968,75 136631,25 127293,75 117956,25 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
27698,20 19653,90 29549,38 38791,04 37487,24 36183,44 34879,63 33575,83 32272,03 30968,23 29664,43 28360,62 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

141690,0

0 
31130,00 27120,00 96000,45 92535,51 89070,57 85605,63 82140,69 78675,75 75210,81 71745,87 68280,93 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

8624,00 0,00 2684,00 3965,68 3459,78 2953,88 2447,98 1942,08 1436,18 930,28 424,39 -81,51 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0,00 0,00 0,00 -219,90 -267,33 -314,76 -362,19 -409,62 -457,05 -504,48 -551,91 -599,34 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

8624,00 0,00 2684,00 4185,58 3727,11 3268,64 2810,17 2351,70 1893,23 1434,76 976,29 517,82 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

1514,48 287,99 157,45 1079,62 1059,56 1039,50 1019,43 999,37 979,30 959,24 939,17 919,11 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

10,33    11,26   -11,38 -18,93    
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1504,14 287,99 157,45 1079,46 1062,09 1044,72 1027,35 1009,99 992,62 975,25 957,88 940,51 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
999,00 105,00 86,00 647,35 653,44 659,54 665,63 671,72 677,81 683,91 690,00 696,09 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
21,00 0,00 0,00 7,08 6,53 5,99 5,45 4,90 4,36 3,82 3,28 2,73 

Втрати, фактич. діяльність, 
грн. 

10138,48 287,99 2841,45 5045,30 4519,34 3993,37 3467,41 2941,45 2415,49 1889,52 1363,56 837,60 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 
фактична діяльн., % 

18,56 1,20 8,52 3,71 2,44 1,18 -0,08 -1,35 -2,61 -3,88 -5,14 -6,40 

Втрати, моделюв., грн. 10,33 0,00 0,00 -219,73 -269,86 -319,98 -370,11 -420,24 -470,36 -520,49 -570,61 -620,74 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,04 0,00 0,00 -0,28 -0,35 -0,41 -0,47 -0,54 -0,60 -0,67 -0,73 -0,79 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
18,52 1,20 8,52 3,99 2,79 1,59 0,39 -0,81 -2,01 -3,21 -4,41 -5,61 

Своєчасно сплачений ТК при 
"Ні" рішенні (моделювання) 

3178,70 836,92 1840,16 3076,08 2848,53 2620,97 2393,42 2165,86 1938,31 1710,75 1483,20 1255,64 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

3189,03 836,92 1840,16 2856,35 2578,67 2300,99 2023,31 1745,63 1467,95 1190,27 912,59 634,91 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 
випадок) 

11,51 4,26 6,23 5,61 4,91 4,21 3,51 2,81 2,11 1,41 0,70 0,00 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 
(гірший випадок), % 

7,05 -3,06 2,29 -1,91 -2,47 -3,03 -3,59 -4,16 -4,72 -5,28 -5,84 -6,41 

Дев’ятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

252183,0 231384,0 321222,0 304909,63 294054,99 283200,35 272345,71 261491,07 250636,43 239781,79 228927,15 218072,51 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
47914,77 32393,76 44971,08 57978,92 56375,44 54771,96 53168,48 51565,00 49961,52 48358,04 46754,56 45151,07 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
200876,0 169935,0 205039,0 208989,18 199801,50 190613,83 181426,16 172238,49 163050,82 153863,15 144675,48 135487,81 

Валовий прибуток (на умовах  
ТК),моделюв., грн. 

38166,44 23790,90 28705,46 41153,26 39829,68 38506,10 37182,52 35858,94 34535,36 33211,78 31888,20 30564,62 
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Продовження табл. В2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

51307,00 61449,00 116183,00 95920,45 94253,48 92586,51 90919,54 89252,57 87585,60 85918,64 84251,67 82584,70 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

4775,00 0,00 2703,00 1602,90 922,72 242,54 -437,64 -1117,82 -1798,00 -2478,19 -3158,37 -3838,55 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

4775,00 0,00 2703,00 1602,90 922,72 242,54 -437,64 -1117,82 -1798,00 -2478,19 -3158,37 -3838,55 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

590,62 634,56 1149,28 1056,90 1060,19 1063,48 1066,77 1070,06 1073,35 1076,64 1079,93 1083,22 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

       61,29   59,30  

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

590,62 634,56 1149,28 1046,04 1049,48 1052,91 1056,34 1059,77 1063,21 1066,64 1070,07 1073,51 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
287,00 249,00 551,00 518,95 523,20 527,45 531,70 535,96 540,21 544,46 548,71 552,96 

Термін прострочки 
ДЗ,моделюв., дн. 

0,00 0,00 0,00 7,88 8,03 8,18 8,34 8,49 8,65 8,80 8,96 9,11 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
5365,62 634,56 3852,28 2659,80 1982,91 1306,02 629,13 -47,76 -724,65 -1401,54 -2078,43 -2755,32 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

11,20 1,96 8,57 3,37 2,35 1,33 0,31 -0,71 -1,72 -2,74 -3,76 -4,78 

Втрати, моделюв., грн. 0,00 0,00 0,00 10,86 10,72 10,57 10,43 10,29 10,14 10,00 9,86 9,72 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  
ТК),моделювання, % 

0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
11,20 1,96 8,57 3,35 2,33 1,31 0,29 -0,72 -1,74 -2,76 -3,78 -4,80 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
907,25 0,00 3496,22 3058,24 2811,06 2563,88 2316,70 2069,52 1822,34 1575,16 1327,98 1080,80 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

907,25 0,00 3496,22 3069,10 2821,78 2574,45 2327,13 2079,81 1832,48 1585,16 1337,84 1090,51 
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Продовження табл. В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 
випадок) 

2,38 0,00 12,18 7,26 6,90 6,55 6,19 5,84 5,48 5,13 4,78 4,42 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 
(гірший випадок), % 

8,82 1,96 -3,61 -3,89 -4,55 -5,22 -5,88 -6,54 -7,21 -7,87 -8,54 -9,20 

Десятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  
фактична діяльн, грн. 

250836,0 211036,0 376637,0 346400,30 336771,36 327142,41 317513,47 307884,53 298255,59 288626,64 278997,70 269368,76 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
47658,84 29545,04 52729,18 67391,29 66154,12 64916,95 63679,78 62442,61 61205,44 59968,27 58731,10 57493,93 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
195407,0 152819,0 237712,0 234496,27 227647,82 220799,37 213950,92 207102,46 200254,01 193405,56 186557,10 179708,65 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
37127,33 21394,66 33279,68 46382,07 45534,43 44686,80 43839,17 42991,54 42143,91 41296,28 40448,65 39601,02 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 
умовах ТК (не надані ТК), грн. 

55429,00 58217,00 138925,00 111904,03 109123,54 106343,05 103562,56 100782,07 98001,58 95221,09 92440,60 89660,11 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 
діяльн. грн. 

1401,00 0,00 15617,00 11384,03 11725,71 12067,40 12409,09 12750,77 13092,46 13434,15 13775,83 14117,52 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 
грн. 

0,00 0,00 0,00 1270,73 1352,94 1435,15 1517,36 1599,57 1681,78 1763,99 1846,20 1928,41 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1401,00 0,00 15617,00 10113,30 10372,78 10632,25 10891,73 11151,21 11410,68 11670,16 11929,64 12189,11 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

595,25 585,56 1572,06 1300,75 1291,09 1281,43 1271,78 1262,12 1252,46 1242,81 1233,15 1223,49 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

50,68 31,08     97,98   112,09 116,80  

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

моделюван.),грн. 

544,57 554,47 1572,06 1223,86 1209,39 1194,93 1180,47 1166,01 1151,55 1137,08 1122,62 1108,16 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
591,00 237,00 870,00 700,03 705,69 711,35 717,02 722,68 728,35 734,01 739,68 745,34 
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Продовження табл. В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
33,00 17,00 0,00 39,93 42,27 44,61 46,96 49,30 51,65 53,99 56,33 58,68 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
1996,25 585,56 17189,06 12684,77 13016,80 13348,83 13680,86 14012,89 14344,92 14676,95 15008,98 15341,01 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

4,19 1,98 32,60 15,96 16,33 16,69 17,06 17,42 17,79 18,15 18,52 18,88 

Втрати, моделюв., грн. 50,68 31,08 0,00 1347,62 1434,63 1521,65 1608,66 1695,68 1782,69 1869,71 1956,72 2043,74 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,14 0,15 0,00 2,13 2,24 2,35 2,45 2,56 2,67 2,78 2,88 2,99 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
4,05 1,84 32,60 13,83 14,09 14,35 14,60 14,86 15,12 15,38 15,63 15,89 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
2011,53 1263,64 4367,44 3754,13 3542,97 3331,80 3120,63 2909,46 2698,29 2487,12 2275,95 2064,78 

Втрати, у разі якщо при відмові 
в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

2062,21 1294,72 4367,44 5101,75 4977,60 4853,44 4729,29 4605,14 4480,98 4356,83 4232,67 4108,52 

Частка  втрат від  
валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

5,55 6,05 13,12 9,44 9,14 8,84 8,55 8,25 7,95 7,66 7,36 7,07 

Різниця втрат 
при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

-1,37 -4,07 19,48 6,53 7,19 7,85 8,51 9,17 9,83 10,49 11,16 11,82 

Одинадцятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 
умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

302903,0 146379,0 353258,00 308818,73 297984,53 287150,34 276316,14 265481,95 254647,75 243813,56 232979,37 222145,17 

Валовий прибуток (на умовах  
ТК), фактична діяльність, грн. 

57551,57 20493,06 49456,12 59301,21 57896,23 56491,24 55086,25 53681,26 52276,27 50871,28 49466,29 48061,30 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
199498,0 89055,0 252143,0 212999,85 205515,11 198030,37 190545,64 183060,90 175576,16 168091,42 160606,68 153121,94 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК),моделюв., грн. 
37904,62 12467,70 35300,02 41557,56 40589,77 39621,98 38654,19 37686,40 36718,61 35750,82 34783,02 33815,23 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 

умовах ТК (не надані ТК), грн. 

103405,0 57324,0 101115,0 95818,87 92469,42 89119,96 85770,51 82421,05 79071,60 75722,14 72372,68 69023,23 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 
відпов. місяці, фактична 

діяльн. грн. 

0,00 6821,00 10252,00 6011,10 5848,67 5686,24 5523,81 5361,38 5198,95 5036,52 4874,09 4711,66 
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Продовження табл. В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюв., грн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

0,00 6821,00 10252,00 6011,10 5848,67 5686,24 5523,81 5361,38 5198,95 5036,52 4874,09 4711,66 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

1390,61 409,33 1039,43 1110,88 1112,85 1114,83 1116,81 1118,78 1120,76 1122,74 1124,71 1126,69 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

19,68 50,76     40,82  42,64    

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1370,93 358,57 1039,43 1088,93 1089,63 1090,34 1091,05 1091,76 1092,47 1093,17 1093,88 1094,59 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
859,00 198,00 685,00 683,55 697,09 710,64 724,18 737,72 751,26 764,81 778,35 791,89 

Термін прострочки 

ДЗ,моделюв., дн. 
38,00 22,00 0,00 17,25 18,26 19,26 20,27 21,28 22,29 23,29 24,30 25,31 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
1390,61 7230,33 11291,43 7121,98 6961,52 6801,07 6640,62 6480,17 6319,71 6159,26 5998,81 5838,36 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

2,42 35,28 22,83 16,21 16,61 17,01 17,40 17,80 18,20 18,59 18,99 19,39 

Втрати, моделюв., грн. 19,68 50,76 0,00 21,95 23,22 24,49 25,76 27,03 28,29 29,56 30,83 32,10 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  
ТК),моделювання, % 

0,05 0,41 0,00 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
2,36 34,87 22,83 16,10 16,49 16,88 17,27 17,66 18,05 18,43 18,82 19,21 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
459,04 3469,34 3484,88 2844,42 2502,82 2161,22 1819,62 1478,03 1136,43 794,83 453,23 111,64 

Втрати, у разі якщо при відмові 

в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

478,72 3520,10 3484,88 2866,37 2526,04 2185,71 1845,38 1505,05 1164,72 824,40 484,07 143,74 

Частка  втрат від  

валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

1,26 28,23 9,87 9,88 9,56 9,25 8,93 8,61 8,29 7,97 7,66 7,34 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

1,15 7,05 12,96 6,33 7,04 7,76 8,47 9,19 9,90 10,62 11,33 12,05 
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Продовження табл. В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дванадцятий місяць прийняття рішення про надання товарного кредиту 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),  

фактична діяльн, грн. 

300992,0 158307,0 271236,0 293231,08 279629,08 266027,08 252425,08 238823,08 225221,08 211619,08 198017,09 184415,09 

Валовий прибуток (на умовах  

ТК), фактична діяльність, грн. 
57188,48 22162,98 37973,04 56829,46 54787,81 52746,17 50704,52 48662,88 46621,23 44579,59 42537,94 40496,30 

Чистий дохід від реалізації (на 

умовах ТК),моделюв., грн. 
191715,0 108359,0 203471,0 187618,30 178630,55 169642,80 160655,05 151667,29 142679,54 133691,79 124704,04 115716,29 

Валовий прибуток (на умовах  
ТК),моделюв., грн. 

36425,85 15170,26 28485,94 36175,26 34795,53 33415,80 32036,07 30656,34 29276,60 27896,87 26517,14 25137,41 

Різниця чистого доходу при 

факт. діяльн. та моделюв. на 
умовах ТК (не надані ТК), грн. 

109277,0 49948,0 67765,0 105612,78 100998,53 96384,28 91770,03 87155,79 82541,54 77927,29 73313,05 68698,80 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, фактична 
діяльн. грн. 

9870,00 0,00 2419,00 4709,78 4322,98 3936,19 3549,40 3162,61 2775,82 2389,03 2002,24 1615,45 

БДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відпов. місяці, моделюван., 

грн. 

0,00 0,00 0,00 156,80 136,85 116,90 96,95 77,00 57,05 37,10 17,15 -2,80 

Скорочення БДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

9870,00 0,00 2419,00 4552,98 4186,13 3819,29 3452,45 3085,61 2718,77 2351,93 1985,09 1618,25 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, фактична 

діяльність, грн. 

1245,61 369,21 618,69 1129,31 1094,40 1059,50 1024,59 989,68 954,77 919,87 884,96 850,05 

ПДЗ, зумовлена наданням ТК у 

відповід. місяці, моделюван., 

грн. 

49,82  18,25   34,07 33,54 33,00 32,47 31,93 31,40  

Скорочення ПДЗ за рахунок 

запропон. моделі (факт. діял.- 

мо-делюван.),грн. 

1195,79 369,21 600,44 1096,48 1061,09 1025,70 990,31 954,92 919,53 884,14 848,75 813,37 

Термін прострочки ДЗ, факт. 

діяльн.), дн. 
755,00 148,00 400,00 727,13 737,74 748,36 758,98 769,60 780,21 790,83 801,45 812,07 

Термін прострочки 
ДЗ,моделюв., дн. 

40,00 0,00 18,00 27,35 28,48 29,61 30,74 31,87 33,00 34,13 35,26 36,39 

Втрати, фактич. діяльність, 

грн. 
11115,61 369,21 3037,69 5839,09 5417,39 4995,69 4573,99 4152,29 3730,59 3308,89 2887,20 2465,50 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  ТК), 

фактична діяльн., % 

19,44 1,67 8,00 8,39 8,01 7,64 7,26 6,89 6,51 6,14 5,76 5,39 

Втрати, моделюв., грн. 49,82 0,00 18,25 189,63 170,16 150,69 131,23 111,76 92,29 72,82 53,35 33,89 
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Продовження табл.В2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Частка  втрат від валового 

прибутку (на умовах  

ТК),моделювання, % 

0,14 0,00 0,06 0,50 0,46 0,41 0,37 0,32 0,28 0,23 0,19 0,14 

Різниця втрат при факт.діяльн.і 

моделюв, % 
19,30 1,67 7,94 7,89 7,56 7,23 6,90 6,57 6,24 5,91 5,58 5,25 

Своєчасно сплачений ТК при 

"Ні" рішенні (моделювання) 
3985,25 2831,50 2634,80 4129,38 3903,56 3677,73 3451,91 3226,09 3000,27 2774,45 2548,63 2322,81 

Втрати, у разі якщо при відмові 
в наданні ТК операція не була 

б здійснена 

4035,07 2831,50 2653,05 4319,01 4073,72 3828,43 3583,14 3337,85 3092,56 2847,27 2601,99 2356,70 

Частка  втрат від  
валового прибутку (на умовах  

ТК), моделюв. (гірший 

випадок) 

11,08 18,66 9,31 12,67 12,66 12,65 12,64 12,64 12,63 12,62 12,61 12,60 

Різниця втрат 

при факт.діяльн.і моделюв., 

(гірший випадок), % 

8,36 -17,00 -1,31 -4,28 -4,65 -5,02 -5,38 -5,75 -6,12 -6,48 -6,85 -7,22 
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Додаток Г 

Таблиця Г1 

Аналіз ефективності запропонованої моделі управління резервом сумнівних боргів (підприємства 1–13) 

Показник 
Підприємство 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Перший місяць  

БДЗ, грн 0,00 5228,00 22312,00 8547,00 24737,00 0,00 6150,00 12293,00 3269,00 5273,00 7796,00 12210,00 15449,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
16056,53 11901,93 38395,88 22185,41 24499,45 15560,31 6263,41 18593,38 3284,39 23566,05 18147,99 23927,73 13531,08 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
0,00 5698,52 20750,16 8119,65 24737,00 0,00 6703,50 11186,63 3072,86 5378,46 8185,80 12820,50 16839,41 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 99,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,59 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

100,00 100,00 93,00 95,00 100,00 100,00 100,00 91,00 94,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Точніше на % 0,00 91,00 65,09 95,00 0,96 0,00 -7,16 42,25 -5,53 98,00 95,00 90,97 3,41 

Другий місяць 

БДЗ, грн 0,00 1890,00 7626,00 13064,00 8051,00 11300,00 965,00 6930,00 9757,00 6810,00 0,00 8774,00 6616,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
16056,53 6673,93 16083,88 13638,41 0,00 15560,31 113,41 6300,38 15,39 18293,05 10351,99 11717,73 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
0,00 1946,70 7092,18 11365,68 7406,92 11526,00 1022,90 6514,20 9269,15 7218,60 0,00 8510,78 6351,36 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 11,75 90,91 0,16 100,00 100,00 100,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

100,00 100,00 93,00 87,00 92,00 100,00 100,00 94,00 95,00 100,00 100,00 97,00 96,00 

Точніше на % 0,00 97,00 93,00 -8,60 92,00 35,70 82,25 3,09 94,84 94,00 0,00 30,55 96,00 
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Продовження табл. Г1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Третій місяць 

БДЗ, грн 2143,00 7860,00 16507,00 11818,00 11922,00 4836,00 2893,00 7583,00 0,00 8141,00 22245,00 11721,00 14934,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
16056,53 4783,93 8457,88 574,41 0,00 4260,31 0,00 0,00 0,00 11483,05 10351,99 2943,73 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
2271,58 7231,20 17167,28 12527,08 12875,76 4594,20 2950,86 7810,49 0,00 8141,00 23802,15 12307,05 16427,40 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

100,00 60,86 51,24 4,86 0,00 88,10 0,00 0,00 100,00 100,00 46,54 25,11 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

100,00 92,00 100,00 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Точніше на % 94,00 31,14 44,76 89,14 92,00 6,90 98,00 97,00 0,00 41,05 46,46 69,89 90,00 

Четвертий місяць 

БДЗ, грн 7048,00 0,00 17452,00 15117,00 3179,00 8003,00 0,00 1338,00 0,00 8665,00 11857,00 7252,00 5923,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
13913,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3342,05 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
6202,24 0,00 16404,88 16175,19 3210,79 7442,79 0,00 1311,24 0,00 7625,20 10315,59 8049,72 5923,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 38,57 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

88,00 100,00 94,00 100,00 100,00 93,00 100,00 98,00 100,00 88,00 87,00 100,00 100,00 

Точнее на % 85,41 0,00 94,00 93,00 99,00 93,00 0,00 98,00 0,00 49,43 87,00 89,00 100,00 

П’ятий місяць 

БДЗ, грн 3212,00 3939,00 21436,00 5042,00 15121,00 9513,00 0,00 16388,00 3730,00 12582,00 5118,00 16009,00 9143,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
6865,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
2922,92 3702,66 20792,92 5243,68 15121,00 8656,83 0,00 14749,20 3319,70 11323,80 5425,08 15848,91 9234,43 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження табл. Г1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

91,00 94,00 97,00 100,00 100,00 91,00 100,00 90,00 89,00 90,00 100,00 99,00 100,00 

Точніше на % 91,00 94,00 97,00 96,00 100,00 91,00 0,00 90,00 89,00 90,00 94,00 99,00 99,00 

Шостий місяць 

БДЗ, грн 2239,00 3722,00 10240,00 0,00 18679,00 4392,00 4537,00 1608,00 4716,00 12437,00 15963,00 6688,00 13541,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
3653,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
2283,78 3461,46 10342,40 0,00 16624,31 4304,16 4128,67 1624,08 5093,28 11939,52 17080,41 6152,96 12863,95 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

100,00 93,00 100,00 100,00 89,00 98,00 91,00 100,00 100,00 96,00 100,00 92,00 95,00 

Точніше на % 61,18 93,00 99,00 0,00 89,00 98,00 91,00 99,00 92,00 96,00 93,00 92,00 95,00 

Сьомий місяць 

БДЗ, грн 3127,00 4263,00 29497,00 7350,00 5064,00 2702,00 0,00 6639,00 1970,00 12595,00 11900,00 6361,00 5919,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
1414,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
3001,92 4518,78 28612,09 7791,00 4912,08 2674,98 0,00 7103,73 1851,80 12720,95 12495,00 6424,61 6806,85 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

45,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

96,00 100,00 97,00 100,00 97,00 99,00 100,00 100,00 94,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Точніше на % 50,76 94,00 97,00 94,00 97,00 99,00 0,00 93,00 94,00 99,00 95,00 99,00 85,00 

Восьмий місяць 

БДЗ, грн 7003,00 3557,00 35134,00 5746,00 12534,00 5363,00 6066,00 12890,00 0,00 6310,00 16869,00 5576,00 10476,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження табл. Г1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
7003,00 3521,43 35134,00 5975,84 11531,28 5363,00 6672,60 12761,10 0,00 6751,70 17881,14 5129,92 10580,76 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

100,00 99,00 100,00 100,00 92,00 100,00 100,00 99,00 100,00 100,00 100,00 92,00 100,00 

Точніше на % 100,00 99,00 100,00 96,00 92,00 100,00 90,00 99,00 0,00 93,00 94,00 92,00 99,00 

Дев’ятий місяць 

БДЗ, грн 3904,00 5906,00 32511,00 1501,00 12715,00 5749,00 0,00 14153,00 2415,00 7259,00 6347,00 12147,00 5776,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
3552,64 6555,66 34136,55 1531,02 13477,90 6323,90 0,00 14294,53 2511,60 6460,51 6537,41 12511,41 5256,16 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

91,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,00 100,00 100,00 91,00 

Точніше на % 91,00 89,00 95,00 98,00 94,00 90,00 0,00 99,00 96,00 89,00 97,00 97,00 91,00 

Десятий місяць 

БДЗ, грн 3306,00 8152,00 19943,00 9402,00 7939,00 0,00 0,00 2685,00 3535,00 24647,00 9828,00 0,00 5160,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
3471,30 7744,40 21139,58 10154,16 7462,66 0,00 0,00 2765,55 3782,45 24893,47 10417,68 0,00 5211,60 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

100,00 95,00 100,00 100,00 94,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продовження табл. Г1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Точніше на % 95,00 95,00 94,00 92,00 94,00 0,00 0,00 97,00 93,00 99,00 94,00 0,00 99,00 

Одинадцятий місяць 

БДЗ, грн 4333,00 0,00 9458,00 3953,00 13632,00 1901,00 1858,00 4710,00 1575,00 10818,00 744,00 15763,00 11316,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
3943,03 0,00 10782,12 3636,76 12814,08 1881,99 1932,32 4757,10 1480,50 10601,64 810,96 14974,85 11429,16 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

91,00 100,00 100,00 92,00 94,00 99,00 100,00 100,00 94,00 98,00 100,00 95,00 100,00 

Точніше на % 91,00 0,00 86,00 92,00 94,00 99,00 96,00 99,00 94,00 98,00 91,00 95,00 99,00 

Дванадцятий місяць 

БДЗ, грн 11400,00 0,00 16940,00 22432,00 8935,00 9758,00 6337,00 16112,00 0,00 11811,00 18986,00 7728,00 14063,00 

Фактич. значення 

РСБ, грн. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрах. значення 

РСБ, грн. 
11970,00 0,00 18295,20 21310,40 8666,95 8489,46 6146,89 15467,52 0,00 11456,67 21264,32 7882,56 13922,37 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

факт. резервом, % 

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат 

по безнад. боргам 

розрахованим 

резервом, % 

100,00 100,00 100,00 95,00 97,00 87,00 97,00 96,00 100,00 97,00 100,00 100,00 99,00 

Точніше на % 95,00 0,00 92,00 95,00 97,00 87,00 97,00 96,00 0,00 97,00 88,00 98,00 99,00 
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Таблиця Г2 

Аналіз ефективності запропонованої моделі управління резервом сумнівних боргів (підприємства 14–25) 

Показник 
Підприємство 

№14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Перший місяць 

БДЗ, грн 8333,00 0,00 6688,00 8869,00 2368,00 15940,00 1791,00 1501,00 6625,00 0,00 8546,00 4478,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 8112,61 4857,43 13961,50 10358,77 8780,91 43702,27 11298,07 13757,01 8800,37 7790,42 5715,75 16537,24 

Розрахов.значення РСБ, грн. 8666,32 0,00 6621,12 8780,31 2178,56 15940,00 1593,99 1501,00 6956,25 0,00 9486,06 4119,76 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
97,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,88 100,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 100,00 99,00 99,00 92,00 100,00 89,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,00 

Точніше на % -1,36 0,00 99,00 15,80 92,00 100,00 89,00 100,00 27,84 0,00 22,12 92,00 

Другий місяць 

БДЗ, грн 8700,00 4201,00 7079,00 10230,00 2368,00 16421,00 4717,00 3403,00 0,00 0,00 3153,00 0,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 4857,43 7273,50 1489,77 6412,91 27762,27 9507,07 12256,01 2175,37 7790,42 0,00 12059,24 

Розрахов.значення РСБ, грн. 9048,00 3990,95 6725,05 11355,30 2581,12 16749,42 5047,19 3437,03 0,00 0,00 3468,30 0,00 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 100,00 100,00 14,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Точніше на % 96,00 10,63 -2,25 74,44 91,00 67,07 93,00 99,00 0,00 0,00 90,00 0,00 

Третій місяць 

БДЗ, грн 7900,00 0,00 0,00 3121,00 2035,00 10346,00 4342,00 5063,00 5520,00 3775,00 5549,00 6023,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 656,43 194,50 0,00 4044,91 11341,27 4790,07 8853,01 2175,37 7790,42 0,00 12059,24 

Розрахов.значення РСБ, грн. 8295,00 0,00 0,00 2964,95 2157,10 9311,40 3864,38 4607,33 5575,20 3284,25 4827,63 5541,16 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 39,41 100,00 0,00 100,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 100,00 100,00 95,00 100,00 90,00 89,00 91,00 100,00 87,00 87,00 92,00 

Точніше на % 95,00 0,00 0,00 95,00 92,77 -0,38 -0,68 65,86 59,59 87,00 87,00 92,00 
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Продовження табл. Г2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Четвертий місяць 

БДЗ, грн 8505,00 2402,00 3672,00 9758,00 7487,00 14984,00 3523,00 0,00 2230,00 0,00 11636,00 5256,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 656,43 194,50 0,00 2009,91 995,27 448,07 3790,01 0,00 4015,42 0,00 6036,24 

Розрахов.значення РСБ, грн. 8760,15 2666,22 4075,92 8587,04 7412,13 15283,68 3558,23 0,00 2341,50 0,00 11752,36 5203,44 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 27,33 5,30 0,00 26,85 6,64 12,72 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 100,00 100,00 88,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,00 

Точніше на % 97,00 61,67 83,70 88,00 72,15 91,36 86,28 0,00 95,00 0,00 99,00 13,84 

П’ятий місяць 

БДЗ, грн 22644,00 0,00 5616,00 4981,00 0,00 7288,00 9334,00 8012,00 0,00 0,00 0,00 5325,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3790,01 0,00 4015,42 0,00 780,24 

Розрахов.значення РСБ, грн. 22870,44 0,00 6065,28 4532,71 0,00 6850,72 9240,66 8973,44 0,00 0,00 0,00 5431,50 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 47,30 100,00 100,00 100,00 14,65 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 100,00 100,00 91,00 100,00 94,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Точніше на % 99,00 0,00 92,00 91,00 0,00 94,00 99,00 40,70 0,00 0,00 0,00 83,35 

Шостий місяць 

БДЗ, грн 0,00 0,00 9571,00 8580,00 1862,00 12750,00 2253,00 3592,00 0,00 4711,00 3468,00 6555,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4015,42 0,00 0,00 

Розрахов.значення РСБ, грн. 0,00 0,00 8996,74 9523,80 1992,34 13387,50 2072,76 3556,08 0,00 4522,56 3745,44 6227,25 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 85,24 0,00 0,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 100,00 94,00 100,00 100,00 100,00 92,00 99,00 100,00 96,00 100,00 95,00 

Точніше на % 0,00 0,00 94,00 89,00 93,00 95,00 92,00 99,00 0,00 10,76 92,00 95,00 

Сьомий місяць 

БДЗ, грн 9871,00 2636,00 6156,00 1898,00 4788,00 18966,00 5793,00 6938,00 5615,00 0,00 0,00 10774,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрахов.значення РСБ, грн. 9180,03 2794,16 6586,92 1898,00 4644,36 19155,66 6604,02 7701,18 6457,25 0,00 0,00 9373,38 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
93,00 100,00 100,00 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,00 

Точніше на % 93,00 94,00 93,00 100,00 97,00 99,00 86,00 89,00 85,00 0,00 0,00 87,00 



 

 

2
9
1

 

Продовження табл. Г2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Восьмий місяць 

БДЗ, грн 5860,00 0,00 0,00 1627,00 5579,00 23025,00 15838,00 4260,00 5465,00 2173,00 2793,00 0,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрахов.значення РСБ, грн. 6035,80 0,00 0,00 1773,43 5244,26 21643,50 14570,96 4004,40 5683,60 2064,35 2820,93 0,00 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 100,00 100,00 100,00 94,00 94,00 92,00 94,00 100,00 95,00 100,00 100,00 

Точніше на % 97,00 0,00 0,00 91,00 94,00 94,00 92,00 94,00 96,00 95,00 99,00 0,00 

Дев’ятий місяць 

БДЗ, грн 13099,00 4440,00 10430,00 6095,00 1956,00 6472,00 8108,00 2736,00 6284,00 0,00 4872,00 12181,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрахов.значення РСБ, грн. 12444,05 4484,40 9595,60 6582,60 1838,64 6083,68 7864,76 2954,88 6221,16 0,00 5066,88 11084,71 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
95,00 100,00 92,00 100,00 94,00 94,00 97,00 100,00 99,00 100,00 100,00 91,00 

Точніше на % 95,00 99,00 92,00 92,00 94,00 94,00 97,00 92,00 99,00 0,00 96,00 91,00 

Десятий місяць 

БДЗ, грн 7265,00 5025,00 6772,00 8470,00 4730,00 15975,00 2835,00 7335,00 3178,00 5386,00 6206,00 10283,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрахов.значення РСБ, грн. 7700,90 4824,00 6636,56 9062,90 4777,30 17412,75 2891,70 7481,70 3368,68 4847,40 6826,60 10591,49 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 96,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 

Точніше на % 94,00 96,00 98,00 93,00 99,00 91,00 98,00 98,00 94,00 90,00 90,00 97,00 

Одинадцятий місяць 

БДЗ, грн 10698,00 0,00 2567,00 0,00 6679,00 14001,00 3257,00 8766,00 9385,00 6598,00 1687,00 10998,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрахов.значення РСБ, грн. 11232,90 0,00 2746,69 0,00 6345,05 14701,05 3289,57 8152,38 10041,95 6993,88 1889,44 11107,98 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продовження табл. Г2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 100,00 100,00 93,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Точніше на % 95,00 0,00 93,00 0,00 95,00 95,00 99,00 93,00 93,00 94,00 88,00 99,00 

Дванадцятий місяць 

БДЗ, грн 1737,00 0,00 8820,00 14663,00 10662,00 10378,00 6761,00 6951,00 0,00 2804,00 0,00 5443,00 

Фактич. значення РСБ, грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Розрахов.значення РСБ, грн. 1702,26 0,00 8114,40 15542,78 9275,94 11312,02 6896,22 6464,43 0,00 3084,40 0,00 5824,01 

Покриття витрат по боргам 

фактичним резервом, % 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

Покриття витрат по боргам 

розрахованим резервом, % 
98,00 100,00 92,00 100,00 87,00 100,00 100,00 93,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Точніше на % 98,00 0,00 92,00 94,00 87,00 91,00 98,00 93,00 0,00 90,00 0,00 93,00 
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