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Глава 16 
Управління дебіторською 
заборгованістю і запасами 

 
Підприємства, як правило, проводять щодо споживачів політи-

ку продажу з відстрочкою платежу. Це формує дебіторську заборго-
ваність. Фактично дебіторська заборгованість означає іммобілізацію 
обігових коштів. Втрати від іммобілізації компенсуються зростанням 
обсягів реалізації, а з ними й прибутку. Фінансовому менеджеру важ-
ливо не тільки розуміти переваги й загрози розширення кредитування 
споживачів, а й володіти методами обгрунтування рішень щодо 
структури та розміру дебіторської заборгованості. Окреме місце 
посідають знижки, що є ефективним інструментом реалізації цінової 
політики підприємства. Такою ж мірою важливою є раціоналізація 
обсягів коштів, іммобілізованих у запасах.  

 
 
 

16.1. Кредитна політика: 
нормативи кредитоспроможності 

 
Політика надання кредиту покупцям (кредитна політика) знач-

ною мірою впливає на обсяги реалізації. Теоретично фірмі слід знижу-
вати нормативи кредитоспроможності18 для покупців. Це має тривати 
доти, доки отриманий внаслідок цього прибуток від реалізації не буде 
вищим за додаткові витрати по дебіторській заборгованості. Такі ви-
трати, практично, пов’язуються з іммобілізацією оборотних коштів і 
зростанням ймовірності виникнення безнадійних боргів.  

Припустимо, що фірма має наступні показники діяльності      
(табл. 88): 

 
 
 
 
 

                                                           
18 

Нормативи кредитоспроможності (credit standards) – мінімальна характери-
стика кредитної заявки, яку приймає фірма. 
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Таблиця 88 
 

Розрахунок прибутку від послаблення нормативів 
кредитоспроможності 

 

Зміна нормативів кредитоспроможності 
Ціна одиниці продукції, грн. 10  
– змінні витрати 
до оподаткування 

8  

– граничний прибуток 2 (10-2), грн. 
Продаж у кредит (річний), 
тис. грн. 

2400  

Період інкасації (збільшено до), 
міс. 

2  

Очікуване зростання реалізації, 
% 

25 (або 2400⋅25%=600), тис. грн.

Зростання витрат, % 29 (від зростання дебіторської 
заборгованості) 

Оборот дебіторської 
заборгованості 

6 12 міс./2 міс.=6 разів 

Додаткова дебіторська 
заборгованість 

100 (600/6=100), тис. грн 

Додаткові витрати, пов’язані 
зі зростанням дебіторської 
заборгованості 

80 (0,8 грн. з кожної гривні 
обсягів продажу) 
100 тис. грн.=80 тис. грн. 

Прибуток від збільшення 
реалізації 

120 (2 грн.⋅600⋅1000/10)/1000= 
=120 тис. грн. 

Прибуток, необхідний для по-
криття витрат на зростання дебі-
торської заборгованості 

16 2/1000⋅80=16 тис. грн 

 

Очевидно, що у даному випадку фірма отримує від послаблення 
нормативів кредитоспроможності додатковий прибуток у розмірі 120 
тис. грн. У той же час сума прибутку, що він є необхідним для покрит-
тя витрат, пов’язаних із зростанням дебіторської заборгованості, скла-
дає 16 тис. грн. Отже, оптимальною політикою буде подальше розши-
рення комерційного кредиту, що надається фірмою своїм покупцям. 
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16.2. Умови надання кредиту 
 
Один з факторів, за рахунок яких фірма може впливати на попит 

на свою продукцію, – тривалість кредиту. 
Нехай фірма змінює тривалість надання кредиту з 30 до 60 днів. 

Аналіз варіантів прийняття рішення щодо надання кредиту у даному 
випадку виглядатиме таким чином (табл. 89): 

 
Таблиця 89 

 

Аналіз варіантів прийняття рішення щодо надання кредиту 
 

Зміна тривалості кредиту 
Тривалість кредиту: 
 – у звітному році, днів 

30  

 – у новому році, днів 60  
Очікуване зростання реалізації, 
тис. грн. 

360  

(1) Додаткова дебіторська забо-
ргованість, що пов’язана зі зрос-
танням реалізації: 

  

 – сума, тис. грн. 60 (360 тис. грн/6 оборотів на рік)
 – додаткові витрати, тис. грн. 48 змінні витрати у додатковій 

дебіторській заборгованості 
8/10*60 

(2) Додаткова дебіторська 
заборгованість, що пов’язана 
з інкасацією початкових 
продажів: 

  

 – сума, тис. грн. 200 2400тис.грн/12 разів на 
рік=200 тис. грн. 

Прибуток від зростання 
реалізації, тис. грн. 

72 2грн.⋅36000 шт.= 72 тис. грн. 

Новий обсяг дебіторської забор-
гованості 

400 2400/6 разів на рік=400 тис. 
грн. 

Загалом додаткових вкладень 
у дебіторську заборгованість, 
тис. грн. 

248 (400-200)+48=248 тис. грн. 

Накладні витрати додаткових 
вкладень 

49,6 248⋅2/10=49,6 тис. грн. прибу-
тку, що не отримано 
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Прибуток від додаткового продажу перевищує накладні витрати 
додаткових вкладень, тож зміна тривалості кредиту має сенс. 

Для розрахунків на практиці можна використовувати наступні 
показники і формули: 

ACP (average collection period) – середній термін отримання пла-
тежу. 

ADS (average day sales) – середній обсяг продажу на день. 
DOS (deferred ordering sales) – тривалість заборгованості з про-

дажу, середня тривалість часу, що необхідний клієнтам для оплати 
придбаних у кредит товарів.  

.
360360

pQRADS
⋅

==  

(Дебіторська заборгованість)=ADS⋅ACP. 
ACP=(дебіторська заборгованість)/(R/360). 
 
 
 

16.3. Цінові знижки 
 
На практиці балансування між прагненням скоротити дебітор-

ську заборгованість і створити для покупців привабливі умови шляхом 
надання комерційного кредиту реалізується за рахунок використання 
знижок.  

За умов, наприклад, надання кредиту на термін 30 днів фірма 
може пропонувати клієнтам, що сплачують рахунки протягом 10 днів, 
знижку у 2-3% ціни. 

Припустимо, що річний обсяг реалізації становить 3000 тис. 
грн. і середній період інкасації (тривалість дебіторської заборгованос-
ті) – 45 днів без надання знижок. Отже, середні залишки дебіторської 
заборгованості складають: 

 
(Дебіторська заборгованість)=ADS*ACP=3000⋅45/360=375 тис. грн. 

 
За умов 2/10, чистих 45 (тобто коли надається знижка у 2%, як-

що клієнт сплачує рахунок протягом 10 днів), частина клієнтів (припу-
стимо, 60%) скористається знижкою.  

Альтернативні витрати у зв’язку із використанням знижки ста-
новитимуть:  

 
(0,2 грн. прибутку у кожній гривні реалізації)⋅(3000⋅60%)= 

=6 тис. грн. щороку. 
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У такому випадку АСР скоротиться на (0,6⋅10+0,4⋅45)=24 дні. Кі-
лькість оборотів – 15 замість 8. Отже, дебіторська заборгованість змен-
шиться з 375 тис. грн. до 200 тис. грн. Вартість грошових коштів, що 
звільнюються, дорівнює альтернативним витратам їх іммобілізації. Як-
що норма прибутковості – 21%, то економія на альтернативних витратах 
буде: (375-200)⋅21%=36,75 тис. грн. Як видно, прийнятий варіант задо-
вольняє умовам балансування витрат у зв’язку з застосуванням знижок і 
економії від звільнення іммобілізованих грошових коштів. 

Аналогічно оцінюються варіанти політики, виходячи з враху-
вання безнадійних боргів. 

 
 
 

16.4. Стандарти кредитоспроможності покупців 
 
Стандарти кредитоспроможності – нормативи, що свідчать про 

мінімальний ступінь фінансової стабільності, яку має продемонструва-
ти фірма, що бажає купувати продукцію у кредит. 

Кожна фірма-продавець має свій власний досвід роботи з клієн-
тами. Між тим у світовій практиці використовуються певні стандартні 
підходи й методи, що дозволяють уніфікувати оцінку кредитоспромо-
жності фірм. 

Серед методів такого аналізу – метод MDA (multiple discriminant 
analysis). Методика не зупиняється на визначених певних детермінан-
тах кредитоспроможності, і в кожному випадку можна застосовувати 
особливий набір оцінок, але існує й уніфікована формула: 

 
Рівень кредитоспроможності = 3,5 TIE+10 QR-25 D/А+1,3 T,  
 
де: TIE – показник покриття процентів; 
QR – показник швидкої ліквідності;  
D/A – боргове відношення;  
T – кількість років роботи на даній посаді та у даній галузі (від-

носиться до менеджера). 
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16.5. Управління запасами 
 
Товарно-матеріальні цінності є зв’язуючим ланцюгом між виро-

бником і покупцем. Їх призначення – забезпечувати безперервність 
діяльності виробника. Тому запаси створюються впродовж усього лан-
цюга – від отримання сировини до реалізації. Крім поточних запасів, 
фірми створюють і страховий запас, що призначений для забезпечення 
діяльності у разі непередбачених обставин.  

Мінімально необхідний рівень запасів, що є безпечним з огляду 
на підтримання безперервності виробничого процесу, визначається 
виходячи з економічного розміру замовлення (EOQ – economic order 
quantity). 

Якщо розмір певного запасу є незмінним протягом даного пері-
оду часу і немає страхового або резервного запасу, то середній запас 
буде дорівнювати половині обсягу замовлення. 

Загальні витрати на відтворення запасів складаються з (1) ви-
трат на утримання запасів –витрати по зберіганню, транспортуванню і 
страхуванню разом із рівнем прибутку, втраченого від інвестування у 
іммобілізовані активи, і (2) вартості виконання замовлень.  

 

 EOQ буде дорівнювати:  .2
PC

SFEOQ
⋅
⋅⋅

=  

 
A (average inventory) – середній фізичний запас:  

 

,2
n
SA =  

 
де S – фізичний обсяг продажу за рік, шт.; 
 n – число замовлень від постачальників. 

 
,ApcTCC ⋅⋅=  

 
де TСС (total carrying cost) – сумарний річний показник поточ-

них витрат; 
с – відсоток витрат на утримання запасів у ціні продукції, що 

постачається; 
р – ціна за одиницю. 
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,nfTOC ⋅=  
 

де TOC (total ordering costs) – витрати на отримання замовлення 
– ведення документації, поштово-телеграфні витрати тощо; 

f – фіксовані витрати на одне замовлення. 
 

,
22 A
SfQpcTCCTOCTIC ⋅+

⋅⋅
=+=  

 
де TIC (total inventory costs) – сумарні витрати на товарно-

матеріальні запаси.  
Рішення цього рівняння щодо мінімізації витрат і дає формулу 

для розрахунку показника EOQ. 
Додатково: 
 
Момент наступного замовлення = (тривалість виробничого 

циклу)*(обсяг продажу за день) – (товари в дорозі). 
 
 
 
Терміни 

 
Кредитна та інкасаційна політика Знижки 
Нормативи кредитоспроможності Метод MDA 
Стандарти кредитоспроможності Запаси 
Продаж у кредит Економічний розмір замовлен-

ня 
Оборот дебіторської 
заборгованості 

Середній фізичний запас 

Умови надання кредиту Витрати на отримання 
замовлення 

Середній термін отримання 
платежу 

Витрати на утримання запасів 

Середній обсяг продажу на день Момент наступного замовлення 
Тривалість дебіторської 
заборгованості 
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Питання для перевірки 
 

1. В чому полягає сутність кредитної політики підприємства? 
2. Розкрийте значення терміну “нормативи кредитоспроможності”. 
3. Як розрахувати показник середнього терміну отримання плате-

жу? 
4. З якою метою підприємства використовують знижки? 
5. Виходячи з яких принципів визначається розмір знижок? 
6. Які стандарти використовуються при формуванні кредитної по-

літики? 
7. В чому полягають задачі управління запасами? 
8. Як визначається економічний розмір замовлення? 

 
 
 
Задачі 

 
Задача 139 
Менеджер компанії “Карт” визначив, що послаблення вимог 

щодо розрахунків клієнтів принесе додатково 14 тис. грн. прибутку. 
Але тоді з обороту фірми вилучається у середньому 20 тис. грн. за ра-
хунок дебіторів. Передбачається, що від послаблення розрахункових 
вимог безнадійні борги зростуть з 5 тис. грн. до 13 тис. грн. Необхідна 
ставка доходу на інвестиції становить 24%. Чи варто рекомендувати 
послаблення розрахункових умов?  

 
Задача 140 
Компанії “Март” треба визначити: чи взяти позику під 35% і од-

разу сплатити рахунок-фактуру на суму 100 тис. грн. та одержати зни-
жку у 3%, чи отримати товар і сплатити рахунок через 90 днів.  

 
Задача 141 
Компанія “Навіки разом” щомісяця купує 10 тис. упаковок па-

тентованого клею за ціною 3,50 грн. Витрати на зберігання однієї туби 
становлять 80 коп. на місяць, а витрати на замовлення – 0,1 грн. на шт. 
Визначте: (1) оптимальний рівень замовлення, (2) середній рівень за-
пасів і (3) кількість замовлень на місяць.  
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Задача 142 
Чи виграє щось компанія “Геркулес”, якщо вона відмовиться від 

знижки за умов “3/10, чистих 40”, а кошти, що вивільняться, інвестує у 
високонадійні ОВДП з доходністю 29,5%?  

 
Задача 143 
Для компанії “Пиво-води” дуже привабливим є послаблення 

вимог щодо розрахунків з покупцями, оскільки це, як вважається, при-
несе ще 18 тис. грн. прибутку. Хоча з обороту фірми вилучається у 
середньому 52 тис. грн. у формі рахунків дебіторів. Передбачається 
також, що від зміни кредитної політики безнадійні борги зростуть з 6,5 
тис. грн. до 16 тис. грн. Необхідна ставка доходу на інвестиції стано-
вить 18,5%. Чи варто впровадити нову кредитну політику?  

 
Задача 144 
Фінансовий менеджер компанії АТ “Тільки мрії” для підтри-

мання зростання попиту на свою продукцію готовий відмовитися від 
знижки, що надається виробниками за умов “2,5/10, чистих 30”? Яки-
ми будуть у такому випадку втрати компанії, якщо прибутковість її 
операцій не перевищувала у минулих роках 36%?  

 
Задача 145 
Компанія “Ліза” щомісяця купує 12 тис. упаковок жувальної гу-

мки “Пародонт” за ціною 2,4 грн. за упаковку. Щомісячно на зберіган-
ня упаковки у середньому витрачається 78 коп., а витрати на замов-
лення – 150 грн. Визначте: (1) оптимальний рівень замовлення, (2) се-
редній рівень запасів і (3) кількість замовлень на місяць. 

 
Задача 146 
Менеджер компанії “Рухоме майно” просить поради, чи варто 

йому: одразу сплатити поставку на 122 тис. грн. за рахунок кредиту, 
отриманого під 25%, що дасть змогу скористатися знижкою у 3,5%, що 
її пропонує постачальник; сплатити рахунок через 60 днів.  

 
Задача 147 
Менеджер фірми “Просто так” відмовився від знижки у 2%, що 

надається постачальником, якщо товар було оплачено протягом пер-
ших 10 днів. Загальний термін відстрочки – 45 днів. Якими будуть у 
такому випадку втрати компанії?  
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Задача 148 
Кожного місяця фірма “Житомирські ласощі” купує 12 тис. упа-

ковок жувальної гумки “Жумка” за ціною 5,0 грн. за упаковку. Щомі-
сячно на зберігання упаковки у середньому витрачається 1,98 грн., а 
витрати на замовлення партії – 250 грн. Визначте: (1) оптимальний 
рівень замовлення, (2) середній рівень запасів і (3) кількість замовлень 
на місяць.  

 
Задача 149 
Менеджер компанії “Трубник” просить поради, чи варто йому: 

одразу сплатити поставку на 202 тис. грн. за рахунок кредиту, отрима-
ного під 45%, що дасть змогу скористатися знижкою у 4%, що її про-
понує постачальник; сплатити рахунок через 60 днів.  

 
Задача 150 
Фірма “Вадим” щороку закуповує 12 тис. автомобільних коліс 

за ціною 80 грн. за шт. Кожне замовлення коштує 660 грн., а средні 
витрати на зберігання запасів – 16 грн. на кожне колесо. Визначте: (1) 
оптимальний рівень замовлення, (2) середній рівень запасів і (3) кіль-
кість замовлень на місяць.  

 
Задача 151 
Компанія “Апокаліпсис” розглядає можливості збільшення від-

строчки клієнтам з 30 до 60 днів. Обсяг продажу зросте на 10%, або на 
100 тис. грн. У знову створеній дебіторській заборгованості 10% бу-
дуть сумнівними боргами. Додаткові витрати на обслуговування дебі-
торської заборгованості складуть 3% продажів. Витрати на виробницт-
во дорівнюють 85%.  

 
Задача 152 
Фінансовий менеджер компанії “Відпочинок” уклав угоду з по-

стачальником про відсточку сплати 115 тис. грн. по рахунку на 75 днів, 
але президент пропонує скористатися банківським кредитом під 20%, 
щоб сплатити поставку одразу, оскільки це дає можливість отримання 
знижки у 2%. Що треба було б зробити компанії?  

 
Задача 153 
Пан Едуард Соловейчик – директор власної фірми по виробниц-

тву дисплеїв. Він дуже обережно веде бізнес. Постачальники комплек-
туючих пропонують йому торгівельний кредит на умовах “3/10, чистих 
80”. Пан Едуард Соловейчик ніколи не користується такими знижка-
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ми, але він сплачує постачальникам через 70 днів, а не через 80, як 
пропонується. Таким чином, він повністю впевнений, що ніколи не 
запізниться з платежами. Якими є результати відмови пана Соловей-
чика від використання знижки?  

 
Задача 154 
Постачальники металобрухту для компанії “Металоремонт і 

Продукція” пропонують торгівельний кредит за умов “2,5/15, чистих 
60”. Менеджер компанії відмовляється від пропозиції, мотивуючи це 
тим, що, по-перше, і так все гаразд, по-друге, він вважає, що краще 
сплачувати рахунки своєчасно. Якими є результати відмови пана ме-
неджера від використання знижки?  

 
Задача 155 
Директор фірми, що випускає пристрої електрострумового за-

побігання несанкціонованого проникнення у приміщення, пані Спиця 
щойно відмовилася від пропозиції постачальників ізоляторів щодо 
знижки на умовах “3/14, чистих 45”. Головним аргументом було те, що 
вона не хоче вносити зміни у бізнес, який і так рухається чудово. Яки-
ми є результати відмови пані директора від використання знижки? 

 
Задача 156 
Оптовий магазин, що продає холодильники ВЕКО, намагається 

поліпшити систему управління запасами. Відомо, що план реалізації 
складає 6000 шт., по 2800 грн. за шт. Вартість організації замовлення – 
800 грн., а витрати на зберігання – 16 грн. Яким є економічний обсяг 
замовлення? Середній запас, якщо менеджер про всяк випадок тримає 
страховий запас у 10 холодильників?  

 
Задача 157 
Компанія “Іскра”, що виробляє зварювальне устаткування, очі-

кує у наступному році досягти обсягу реалізації 6230 шт. комплектів 
зварювальних побутових КЗП-2000. До комплекту входить трансфор-
матор ТТ. Витрати на організацію домовленості з постачальником про 
поставку трансформаторів складають кожного разу 170 грн. Трансфо-
рматори закоповуються за ціною 67 грн., а транспортні витрати – 2 
грн. на шт., крім того, фірма витрачає 6 грн. на зберігання кожного 
трансформатора. Яким є економічний обсяг замовлення? Середній за-
пас, якщо менеджер про всяк випадок тримає страховий запас у 18 
трансформаторів?  
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Задача 158 
Компанія “Бакс, Лтд”продає продукцію на умовах відстрочки 

платежу. За умов щорічного обсягу продажу в кредит (42 млн. грн.) 
середній показник DSO (термін заборгованості з продажу) складає 50 
днів. Фінансовий менеджер підрахував, що за умов більш жорсткої 
кредитної політики щорічні обсяги продажу знизяться на 6,6 млн. грн., 
але показник DSO впаде до 35 днів, а економія на інвестиціях в рахун-
ки покупців перевищить втрати прибутку від продажу. Чи слід зміню-
вати умови кредитування, якщо необхідна ставка процента на інвести-
ції складає 35%, коефіцієнт змінних витрат компанії – 72%, а ставка 
податку – 25%? Якою буде досягнута економія витрат на підтримку 
дебіторської заборгованості?  

 
Задача 159 
Фінансовий менеджер корпорації “Пиво на розлив” виявив, що 

корпорація продає продукцію на умовах “чисті 60” у той час, коли цей 
показник у галузі знизився у середньому до 30 днів. За умов щорічного 
обсягу продажу в кредит (32 млн. грн.) середній показник DSO (термін 
заборгованості з продажу) складає 58 днів. Фінансовий менеджер під-
рахував, що щорічні обсяги продажу знизяться на 4,6 млн. грн., але 
показник DSO впаде до 35 днів, а економія на інвестиціях в рахунки 
покупців перевищить втрати прибутку від продажу. Чи слід змінювати 
умови кредитування, якщо ставка процента на інвестиції складає 28%, 
коефіцієнт змінних витрат компанії – 60%, а ставка податку – 25%? 
Якою буде досягнута економія витрат на підтримку дебіторської забо-
ргованості? 

 
Задача 160 
Компанія 3T виробляє іграшки. Продажі 3T в минулому році 

склали 3000 млн. грн. Очікується їх зростання з темпом 5% за рік. 
Продажі сезонні, з піком в серпні кожного року. Прогноз продажів, що 
передбачаються протягом майбутнього року, представлені у табл. 90. 

 
Таблиця 90 

 

Річний графік продажів компанії 3Т, млн. грн. 
 

Місяць Обсяг продажів 
Лютий 150 
Березень 160 
Квітень 170 
Травень 230 
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Закінчення таблиці 90 
Червень 250 
Липень 380 
Серпень 450 
Вересень 370 
Жовтень 320 
Листопад 300 
Грудень 230 
Січень 140 

 
Продажі для грудня і січня минулого року складають 215 млн. 

грн. і 130 млн. грн., відповідно. Минулого року валовий прибуток та 
різниця між ціною та змінними витратами 30% і 40%, відповідно. Ні-
яких змін не очікується в майбутньому році. 

3T продає товари роздрібним магазинам у кредит, з умовами 
“4/30, чистих 90”. За поточними умовами надання кредиту 30% замов-
ників оплачують у межах 30 днів, 60% – у межах 60 днів і 10% – у ме-
жах 90 днів. Щоб стимулювати продажі, 3T розглядає зміну кредитної 
політики. 

Аналіз політики конкурентів показав: якщо вони змінюють по-
літику до “4/60, чистих 90”, можна очікувати збільшення продажів до 
10%, але оплата уповільниться: тільки 10% продажів у кредит буде 
сплачено в межах 30 днів, 80% – у межах 60 днів і 10% – у межах 90 
днів. 

Витрати управління дебіторською заборгованістю зростуть до 
200 тис. грн., оскільки збільшується кількість покупців та уповільню-
ються платежі. 

Альтернативна вартість дебіторської заборгованості складає 
20%. 
1. Оцініть ефект, що матиме зміна кредитної політики у щомісяч-

них продажах і дебіторській заборгованості. Побудуйте щоміся-
чні графіки продажів та динаміку дебіторської заборгованості 
для кожного місяця в наступному році. 

2. Підготуйте рекомендацію щодо змін у кредитній політиці. 
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