
161

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету

УДК 657.1.336

Кручак Л.В.,
аспірант,

Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація. Досліджено аспекти методики аналізу де-
біторської заборгованості підприємства. Розглянуто різ-
ні думки науковців-фахівців щодо методики здійснення 
аналізу дебіторської заборгованості. Узагальнено систе-
му показників для «якісного» аналізу дебіторської забор-
гованості підприємства. Обґрунтовано шляхи вирішення 
проблем щодо повернення боргів підприємству.
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Постановка проблеми. Стратегічне значення для 
суб’єкта господарювання у будь-якій галузі має організація 
обліку і аналізу розрахунків з дебіторами. Результати цього 
процесу вливають на фінансову стійкість, конкурентоспро-
можність та прибутковість господарської діяльності. Ана-
лізуючи фінансовий стан підприємства доцільно вивчати 
динаміку, склад, структуру, а також причини, строки існу-
вання і давності створення дебіторської заборгованості. При 
проведенні такого аналізу доцільно враховувати специфіку 
підприємств, організацій, фірм, сезонність їх роботи, зв’язки 
з покупцями та постачальниками, конкретну виробничу 
ситуацію на підприємстві, тощо.

Одним із найбільш складних і дискусійних питань є мето-
дика проведення економічного аналізу дебіторської заборго-
ваності в підприємствах. Це пов’язано з проблемою неплате-
жів. Для вирішення цього питання – недоотримання коштів по 
дебіторській заборгованості, необхідно проводити різноманітні 
заходи, а саме: юридичні, економічні, психологічні, фізичні. 
Вміле управління дебіторською заборгованістю є невід’ємною 
умовою ефективного господарювання підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні 
питання обліку і аналізу дебіторської заборгованості у своїх 
працях висвітлюють вітчизняні науковці за багатьма напря-
мами, зокрема:

• аспекти сутності поняття «дебіторської заборговано-
сті» у своїх працях розглядають М.Д. Білик, Є.В. Дубровська;

• проблемам управління дебіторською заборгованістю в 
сучасних умовах господарювання приділяють увагу фахівці-е-
кономісти О.М. Кияшко, О.Г. Лищенко, Т. Мамонт, М.М. Наш-
керська, В.П. Савчук;

• щодо методики здійснення економічного аналізу дебі-
торської заборгованості висвітлювали свої думки Є.П. Гна-
тенко, Т.С. Єдинак, П.Я. Попович, Г.В. Савицька;

• питання обліку і аналізу розрахунків, зобов’язань та 
заборгованості розглядали у своїх працях як вітчизняні так і 
зарубіжні вчені, зокрема: Ф.Ф. Бутинець, О.М. Головащенко, 
М.Ю. Медведєв, М.С. Пушкар, Ю.Д. Чацкіс, В.О. Шевчук, 
Д. Стоун, Дж. Ван.Хорн, Боді Зві, Мертон, К. Роберт та інші. 

Незважаючи на значну кількість праць щодо обліку і ана-
лізу дебіторської заборгованості в підприємствах проблемні 

питання у цій сфері залишаються актуальними і потребують 
подальших досліджень.

Мета статті. Дослідження методики аналізу дебіторської 
заборгованості та процесу управління нею на підприємстві з 
метою забезпечення ефективного господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною складовою 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання 
є дебіторська заборгованість. Для функціонування підприєм-
ства досить важливого значення має управління дебіторською 
заборгованістю та аналіз її стану. Дебіторська заборгованість 
виникає внаслідок розрахунків підприємства з покупцями, 
постачальниками, фінорганами, замовниками, працівниками. 
Значна її частка в загальній структурі оборотних активів зни-
жує фінансову стійкість, ліквідність підприємства та підвищує 
ризик фінансових збитків. На думку науковця Ф.Ф. Бутинця, 
наявність великих обсягів дебіторської заборгованості спричи-
няє низьку платоспроможність підприємства [1, с. 351]. Недо-
отримання коштів по дебіторській заборгованості є однією із 
проблем управління нею. Адже через таке управління можна 
впливати на обсяг прибутку підприємства і на ризики, що 
пов’язані з ним.

У процесі прийняття управлінських рішень виявлена ціла 
низка невирішених питань щодо аналізу дебіторської забор-
гованості. Це свідчить про те, що методика аналізу потребує 
подальшого розвитку та вдосконалення. В умовах інфляції для 
покупців дебіторська заборгованість є джерелом кредитування 
їх діяльності на дуже вигідній основі, тому, що виступає як 
безвідсотковий кредит. Внаслідок цього необхідно застосову-
вати ефективні управлінські дії спрямовані на регулювання її 
величини. Методика проведення аналізу деяких фахівців-нау-
ковців подано у таблиці 1.

Наукове товариство висловлює різні думки щодо прове-
дення аналізу дебіторської заборгованості у процесі прийняття 
управлінських рішень. Недоліки які нами зазначені свідчать 
про відсутність єдиного підходу щодо методики аналізу дебі-
торської заборгованості та потребує подальшого розвитку і 
вдосконалення.

Величина дебіторської заборгованості та динаміка визна-
чають характер управлінських рішень у виробничо-господар-
ській діяльності. Дебіторська заборгованість відноситься до 
високоліквідних активів. Недостатнє оцінювання фактичного 
стану розрахунків з дебіторами може негативно вплинути на 
реальну оцінку платоспроможності та кредитоспроможності 
підприємства.

Для ефективного управління діяльності суб’єкта госпо-
дарювання не тільки потрібно здійснювати кількісний аналіз 
показників оцінки поточного стану та стратегічно важливих 
перспектив управління активами підприємства. Доцільно 
застосовувати якісний аналіз. Основне його завдання – це 
виявлення видів продукції за якими виникає найбільша дебі-
торська заборгованість за товари, роботи, послуги найбільш 
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Таблиця 1
Трактування методики аналізу дебіторської заборгованості різними науковцями

Автор Методика проведення аналізу  
дебіторської заборгованості Виявлені недоліки

Є.П. Гнатенко [2]
Аналіз динаміки, структури за термінами і видами 
виникнення для виявлення прострочених та безнадійних 
боргів, порівняльний аналіз з кредиторською 
заборгованістю.

Проблема вивчення причин виникнення кожного 
виду дебіторської заборгованості, виходячи із 
конкретної ситуації на підприємстві.

Т.С. Єдинак [3]
Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості, 
класифікація видів заборгованості для її ефективного 
управління, визначення суми резерву сумнівних боргів.

Проблема диверсифікації покупців продукції, 
суворого планування заборгованості, постійного 
її моніторингу та застосування сучасних форм її 
рефінансування

М.М.М. Нашкерська

Аналіз дебіторської заборгованості за термінами давності. 
Аналіз фактичних термінів, впродовж яких здійснюється 
повернення заборгованості шляхом визначення середнього 
терміну отримання платежів, середнього рівня інвестування 
фінансових ресурсів у дебіторську заборгованість.

Не знайдено шляхи збалансування кредитної 
політики підприємства та інкасації дебіторської 
заборгованості.

П.Я. Попович [5]
Аналіз стану дебіторської заборгованості: динаміка, 
величина, склад і рух. Розглядається сумнівна і безнадійна 
заборгованість. Аналіз кредиторської заборгованості.

Проблема розробки узгодження кредитної 
політики підприємства стосовно управління 
дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Г.В. Савицька [6]
Аналіз причин зміни дебіторської заборгованості. Оцінка 
її якості та ліквідності. Швидкість інкасації дебіторської 
заборгованості. Збитки від невчасного її погашення.

Відсутній аналіз кредиторської заборгованості, 
та розробка узгодження кредитної політики 
суб’єкта господарювання відносно управління 
заборгованістю.

Таблиця 2
Система показників для проведення якісного аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві

Показники Одиниця виміру Формула розрахунку Умовні позначення Економічний зміст

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 

заборгованості (Кодз)

кількість оборотів, 
швидкість обороту, 

(рази)
Кодз = ЧДр/Дз

ЧДр – чистий дохід від 
реалізації продукції;
Дз – дебіторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Наведений показник визначає 
ефективність кредитного 
контролю. Він показує, 
скільки разів впродовж 
періоду, що аналізується, 
обсяги надходжень від 
реалізації можуть вмістити 
в собі середній залишок 
дебіторів. Показує 
розширення, або зниження 
комерційного кредиту 
наданого підприємства.

Тривалість періоду 
погашення дебіторської 
заборгованості (Тпдз)

кількість днів Тпдз =Т/ Кодз

Т – звітній період у днях 
(360,90,30);
Кодз – коефіцієнт 
оборотності дебіторської 
заборгованості.

Таким чином розраховується, 
скільки в середньому днів 
потрібно підприємству 
для отримання оплати за 
виконанні роботи (надані 
послуги). Чим триваліший 
період погашення, тим 
вищий ризик неповернення 
дебіторської заборгованості.

Питома вага дебіторської 
заборгованості в 

загальному обсязі 
оборотних активів 

(ПВдз)

у відсотках (ПВдз) = Дз/ОА *100%

Дз – дебіторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період);
ОА – оборотні активи 
(середні за аналізований 
період).

Показує питому вагу 
діяльності дебіторської 
заборгованості в загальному 
обсязі оборотних активів. 
Чим вищий цей показник, 
тим менш мобільна структура 
майна підприємства.

Питома вага сумнівної 
заборгованості в 

складі дебіторської 
заборгованості (ПВсдз) 

 у відсотках (ПВсдз) = Сз/Дз *100%

Сз – сумнівна 
заборгованість;
Дз – дебіторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Цей показник характеризує 
«якість» дебіторської 
заборгованості підприємства. 
Тенденція його зростання 
свідчить про зниження 
ліквідності.
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важливих клієнтів (споживачів, посередників, постачальни-
ків) підприємства, основних видів продукції, за якими най-
частіше виникає дебіторська заборгованість. 

Отже, аналіз стану дебіторської заборгованості в системі 
управління підприємством потребує зовнішній і внутріш-
ній аналіз, виявлення ризиків і загроз щодо неповернення, 
визначення середньої величини дебіторської заборгованості, 
її частку у загальній сумі оборотних активів підприємства, 
оцінку дебіторської заборгованості за строками погашення 
тощо.

Систему показників для оцінки стану та якості дебіторської 
заборгованості наведено у таблиці 2. 

Аналіз розрахунків на основі цих коефіцієнтів покаже стан 
дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання за дослі-
джуваний період, а також дасть можливість визначити основні 
завдання політики управління дебіторською заборгованістю. 
Однією із проблем управління дебіторською заборгованістю 
підприємства є недоотримання коштів по дебіторській заборго-
ваності. Професор О.А. Сарапіна у своїй праці пропонує шляхи 
вирішення цієї проблеми (рис. 1) [7, с. 886].

Діяльність суб’єктів господарювання потребує сучасних 
підходів щодо платіжно-розрахункових взаємозв’язків між 
підприємствами, правильне здійснення обліку та проведення 
ефективного аналізу дебіторської заборгованості для при-

Коефіцієнт 
співвідношення 
дебіторської та 
кредиторської 

заборгованості (Кдкз)

коефіцієнт Кдкз = Дз/Кз

Дз – дебіторська 
заборгованість;
Кз –кредиторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Характеризує здатність 
розраховуватися з 
кредиторами за рахунок 
дебіторської заборгованості

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 

заборгованості (Кокз)

кількість оборотів, 
швидкість обороту, 

(рази)
Кокз=ЧДр/Кз

ЧДр – чистий дохід від 
реалізації продукції;
Кз –кредиторська 
заборгованість (середня 
за аналізований період).

Показує кількість оборотів 
кредиторської заборгованості 
за аналізований період, або 
у скільки разів виручка 
перевищує середню 
кредиторську заборгованість 
підприємства. Тенденція його 
зростання показує позитивні 
зміни.

Тривалість обороту 
кредиторської 

заборгованості (Тпкз)
кількість днів Тпдз =Т/ Кокз

Т – звітній період у днях 
(360, 90, 30);
Кокз – коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості.

Таким чином, розраховується 
середній період в днях 
використання кредиторської 
заборгованості в обороті 
підприємства. Напрямок 
позитивних змін цього 
коефіцієнта спостерігається 
при його зменшені

.

Закінчення таблиці 2

 

Шляхи вирішення проблем по недоотриманню коштів  
по дебіторській заборгованості 

Проведення моніторингу 
стану дебіторської 

заборгованості шляхом 
залучення до нього 

оперативної облікової 
інформації 

Підвищення рівня достовірності 
інформації про стан роботи з дебіторами, 

що знижує ризик непогашення 

Розрахунок економічного 
ефекту від застосування 

факторингу для 
рефінансування дебіторської 

заборгованості 

Зменшення ризику втрати 
платоспроможності та мінімізації 

податкових наслідків 

Розрахунок планового 
показника допустимого 
залишку дебіторської 

заборгованості за продукцію, 
що реалізується з 

відстрочкою платежу 

Достовірна оцінка найбільш 
оптимальних термінів надання 
відстрочки платежу дебіторам з 

урахуванням обсягів реалізації готової 
продукції та тривалості її обороту 

Рис. 1. Шляхи вирішення проблем по недоотриманню коштів  
по дебіторській заборгованості [7]
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йняття управлінських рішень. Сьогодні, в умовах фінансо-
во-економічної кризи, щоб не втратити свої кошти необхідно 
проводити постійний моніторинг заборгованості, своєчасно 
висувати претензії щодо боргів та запобігати безнадійним бор-
гам на підприємстві. 

Зростання дебіторської заборгованості не завжди оціню-
ється негативно, а зниження позитивно. Необхідно розрізняти 
нормальну і прострочену заборгованість. Наявність простроче-
ної створює фінансові труднощі, тому, що підприємство буде 
відчувати нестачу фінансових ресурсів для придбання вироб-
ничих запасів, виплат заробітної плати. Крім того, заморо-
жування коштів у дебіторській заборгованості призводить до 
уповільнення оборотності капіталу. Прострочена дебіторська 
заборгованість означає також зростання ризику непогашення 
боргів і зменшення прибутку. Тому кожен суб’єкт господарю-
вання зацікавлений у скороченні термінів погашення належних 
йому платежів.

Важливе значення має давність утворення дебіторської 
заборгованості, необхідно встановити, чи немає в її складі 
сум не реальних для стягнення, або таких, за якими минають 
строки позовної давності. Якщо такі виявлені, то необхідно 
терміново вжити заходів для їх стягнення ( оформлення вексе-
лів, звернення в господарський суд, тощо). 

На величину дебіторської заборгованості підприємства 
впливає стан договірної та розрахункової дисципліни. Недо-
тримання договірної та розрахункової дисципліни, несвоєчасне 
пред’явлення претензій за борги, які виникають, призводять 
до значного зростання невиправданої дебіторської заборго-
ваності, створення фінансових труднощів, нестачі ресурсів. 
Тому доцільно провести аналіз дебіторської заборгованості за 
строками утворення, тому, що тривалі неплатежі відволікають 

засоби з господарського обороту. Аналітик, який займається 
управлінням дебіторською заборгованістю, повинен зосередити 
увагу на найдавніших боргах і приділити більше уваги великим 
сумам заборгованості. Важливим є здійснення заходів щодо 
прискорення погашення дебіторської заборгованості, зокрема: 
ознайомлення з фінансовим станом замовників, покупців та 
вивчення можливостей покращення їх платоспроможності на 
перспективу; своєчасне оформлення розрахункових докумен-
тів; застосування попередньої оплати; застосування вексельної 
форми оплати; вдосконалення фінансово-розрахункових опера-
цій підприємства.

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства дає мож-
ливість оцінити можливу величину доходів, які можна отримати 
у вигляді штрафів, пені, неустойок від дебіторів, які простро-
чили оплату. Для управління дебіторською заборгованістю є 
розробка заходів щодо скорочення або стягнення простроченої 
чи сумнівної дебіторської заборгованості. При цьому можуть 
використовуватися різноманітні методи управління дебітор-
ською заборгованістю, які можна класифікувати на такі групи:

• юридичні – претензійна робота, подача позову до суду;
• економічні – фінансові санкції (штраф пеня неустойка), 

передача в заставу майна і майнових прав, призупинення поста-
чання продукції;

• психологічні – нагадування по телефону, факсу, вико-
ристання ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних поста-
чальників, що загрожує боржнику втратою іміджу;

• фізичні – арешт майна боржника, вироблений органами 
державної виконавчої служби [4, с. 24-29].

Важливе значення в управлінні дебіторською заборгова-
ністю мають планування, організація, та контроль роботи з 
дебіторами. Правильно проведений облік та аналіз зменшує 

величину дебіторської заборгованості в під-
приємствах. 

Сьогодні практичний досвід управління 
підприємствами показує, що доцільно здійс-
нювати як кількісний так і якісний аналіз 
показників щодо оцінки поточного стану 
дебіторської заборгованості. Це забезпечує 
ефективність відповідних процесів господа-
рювання. Тому, ми, рекомендуємо проводити 
комплексний аналіз дебіторської заборгова-
ності в підприємствах. Комплексний аналіз 
охоплює п’ять етапів аналізу, функціонально 
пов’язаних між собою (рис. 2). 

На першому етапі визначається об’єкт, 
мета та завдання аналізу. У нашому випадку 
об’єкт дослідження – це дебіторська забор-
гованість за товари, роботи, послуги. Мета 
аналізу – визначення повноти, своєчасності 
та правильності здійснення підприємством 
операцій з дебіторами, якість дебіторської 
заборгованості по узагальнюючих і частко-
вих показниках, виявлення факторів, а також 
встановлення причин їх зміни. Основними 
завданнями аналізу будуть:

• визначення причин появи дебіторської 
заборгованості;

• оцінка динаміки дебіторської заборгова-
ності в цілому та по її видах;

• аналіз якісного стану дебіторської 
заборгованості;

Рис. 2. Етапи комплексного аналізу  
дебіторської заборгованості в підприємствах

 

Етап 1 
Визначення об’єкта аналізу, мети та основних завдань аналізу  

дебіторської заборгованості на підприємстві 

Етап 2 
Збирання та опрацювання джерел інформації  

для аналізу дебіторської заборгованості 

Етап 3 
Аналіз дебіторської заборгованості на підприємстві:  

а) аналіз динаміки, складу і структури; 
б) аналіз якісного стану дебіторської заборгованості; 
в) аналіз простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості. 

Етап 4 
Оцінка результатів аналізу дебіторської заборгованості та формулювання 

аналітичних висновків 

Етап 5 
Прийняття управлінських рішень, які будуть сприяти підвищенню 

ефективності господарської діяльності підприємства і зниженню ризику 
неповернення боргів 
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• аналіз простроченої та безнадійної дебіторської забор-
гованості;

• вивчення покупців щодо їх важливості та надійності;
• прийняття управлінських рішень щодо поліпшення 

стану дебіторської заборгованості. 
На другому етапі аналізу дебіторської заборгованості під-

приємства збирають і опрацьовують джерела інформації. Необ-
хідна інформація для аналізу така: форма № 1 «Баланс» (Звіт 
про фінансовий стан); форма № 2 «Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід); форма № 5 «Примітки до річ-
ної фінансової звітності»; аналітична інформація відділу про-
дажів. Для здійснення аналізу дебіторської заборгованості та 
прийнятті управлінських рішень важливе значення має повнота 
і об’єктивність інформації.

Третій етап комплексного аналізу дебіторської заборгова-
ності найбільш об’ємний і трудомісткий. Оскільки тут про-
водиться горизонтальний і вертикальний аналіз, порівняння, 
побудова аналітичних таблиць, аналіз динаміки, складу і струк-
тури дебіторської заборгованості. Використовуючи систему 
коефіцієнтів що подано у таблиці 2 доцільно провести якісний 
аналіз дебіторської заборгованості. Рекомендується проаналі-
зувати прострочену та безнадійну дебіторську заборгованість 
підприємства. Визначити групи товарів, які становлять най-
більшу питому вагу в структурі дебіторської заборгованості. 
Виявити види продукції за якими виникає найбільша дебітор-
ська заборгованість за товари, роботи, послуги. Завдяки цьому 
є можливість визначити найбільш вигідних клієнтів підпри-
ємства. Це можуть бути основні постачальники, посередники, 
споживачі.

На четвертому етапі аналізу дебіторської заборгованості 
результати досліджень необхідно узагальнити та систематизу-
вати. Сформувати відповідні висновки щодо стану дебіторської 
заборгованості на підприємстві. А також накреслити заходи 
щодо прискорення погашення дебіторської заборгованості.

На завершальному етапі слід прийняти управлінські 
рішення, які будуть сприяти підвищенню ефективності госпо-
дарської діяльності підприємства і зниження ризику неповер-
нення боргів.

На нашу думку, такий комплексний аналіз дебіторської 
заборгованості в системі управління підприємством є опти-
мальним. Він дасть змогу оцінити реальний стан дебіторської 
заборгованості підприємства. Виявити «вузькі місця» щодо 
управління дебіторською заборгованістю. А також розробити 
заходи щодо скорочення або стягнення простроченої чи сумнів-
ної дебіторської заборгованості.

Висновки та пропозиції. Отже, аналізуючи дебіторську 
і кредиторську заборгованість, необхідно вивчити причини 
виникнення кожного виду заборгованості, враховуючи специ-
фіку підприємств, сезонність їх роботи, зв’язки з покупцями та 
постачальниками, конкретну виробничу ситуацію на підприєм-
стві, тощо. 

Аналіз стану дебіторської заборгованості в системі управ-
ління підприємством потребує зовнішній і внутрішній аналіз, 
кількісний і якісний, визначення середньої величини дебі-

торської заборгованості, її частки у загальній сумі оборотних 
активів підприємства, оцінки дебіторської заборгованості за 
строками погашення, виявлення ризиків і загроз щодо неповер-
нення. Правильна організація і методика аналізу дебіторської 
заборгованості підприємства дозволить приймати ефективні 
управлінські рішення щодо повернення боргів, дозволить спро-
гнозувати надходження коштів.

Література:
1. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Бухгалтерський фінансовий 

облік: Підручник /Ф.Ф. Бутинець, Ф.М. Герасимович / За ред. 
Ф.Ф. Бутинця. –7-е вид., доп. і перероб. – Ж.:Рута, 2006. – 832 с.

2. Гнатенко Є.П. Щодо аналізу стану дебіторської та кредиторської 
заборгованості на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: file//D:econof_2013_10(1).

3. Єдинак Т.С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю 
підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Т.С. Єди-
нак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//firearticles.com/ 
economika

4. Іванілов О.С., Смачило В.В., Дубровська Є.В. Механізм управ-
ління дебіторською заборгованістю підприємства // Актуальні 
проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 156-163.

5. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господа-
рювання: Підручник. – 3-тє вид. перероб. і доп. – Київ: «Знання», 
2008. – 630 с.

6. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. 
посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

7. Сапаріна О.Ф., Кірілкіна О.Є. Методологічні основи аналізу 
дебіторської заборгованості // Глобальні та національні пробле-
ми економіки / Миколаївський національний університет імені 
В.О. Сухомлинського. Випуск 3, 2015. – С. 865-868.

Кручак Л.В. Методика анализа дебиторской 
задолженности в системе управления предприятием

Аннотация. Исследованы аспекты методики ана-
лиза дебиторской задолженности предприятия. Рас-
смотрены различные мнения ученых-специалистов по 
методике проведения анализа дебиторской задолженно-
сти. Предложено систему показателей для «качествен-
ного» анализа дебиторской задолженности предпри-
ятия. Обоснованы пути решения проблем по возврату 
долгов предприятию.
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Kruchak L.V. The method of analysis of receivables 
in the enterprise management system

Summary. The methods of analysis of aspects of re-
ceivables of the enterprise are studied. Different opinions 
of scientists-experts on the methodology of the analysis 
of receivables are reviewed. The system of indicators for 
«high quality» analysis of receivables of the enterprise is 
generalized. The ways of solving problems of the company 
debt repayment are grounded.
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