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Узагальнення дослідження визначень логістичної системи дає підставу 

для власного трактування цього поняття. Пропонуємо під логістичною 

системою молокопереробного підприємства розуміти складну організаційно 

завершену економічну систему зі зворотним зв'язком, що складається із 

взаємопов'язаних елементів, які мають внутрішні та зовнішні зв’язки, 

здатність змінювати свою структуру та визначати варіанти поведінки 

відповідно до нових цілей під впливом зовнішнього середовища. В такому 

трактуванні враховуються важливі властивості системи – складність, 

ієрархічність, цілісність, структурованість, рухливість, адаптивність, 

наявність зв’язків, організація, інтеграційні властивості. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 

ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективність управління дебіторською заборгованістю підприємства 

позначається на фінансових результатах його господарської діяльності, таких 

як виручка від реалізації, чистий прибуток, скорочення витрат та ін. 

Структура і розміри дебіторською заборгованістю мають вплив на показники 

фінансової стійкості й ліквідності підприємства і його позиціонування на 

ринку. Ефективність управління дебіторською заборгованістю доцільно 

виразити через відношення результату, під яким пропонуємо розуміти чистий 

прибуток підприємства або його приріст, отриманий за рахунок надання 

відстрочки платежу, до витрат або загального обсягу ресурсів.  

Згідно з Савицькою Г. В. оцінити вплив дебіторської заборгованості 

дозволяють такі показники, як оборотність обігових коштів, виручка, 

чистий прибуток, розмір кредиторської заборгованості підприємства. 
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Розглянемо зв'язок ДЗ із цими основними фінансовими показниками 

детальніше [1, с. 427]. 

Виходячи з приналежності ДЗ до оборотних активів, в своїй публікації 

науковці В.В. Зянько та Н.М. Філатова, концентруючи увагу переважно на 

аналізі таких показників ефективності використання оборотних активів, як 

коефіцієнт оборотності оборотних активів, термін оборотності оборотних 

активів та коефіцієнт рентабельності оборотних активів, окремо пропонують 

до аналізу коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості [2, с. 186-193].  

На відміну від цього, в своєму дослідженні Д.Л. Ящук пропонує 

використовувати показники ефективності управління дебіторською 

заборгованістю та коефіцієнт фінансової стійкості, не враховуючи показники 

ефективності управління оборотними активами в цілому [3, с. 254].  

Розглянемо більш часткові розрахункові показники, запропоновані 

різними дослідниками. В своїй науковій статті, присвяченій розробці 

механізму управління дебіторською заборгованістю на підприємстві,  

В.Ю. Сутягін пропонує обчислення показників, результати аналізу яких 

дозволять керівництву підприємства сформувати і в подальшому коригувати 

систему управління дебіторською заборгованістю: 

1. Коефіцієнт відволікання оборотних активів в поточну дебіторською 

заборгованістю (ДЗ) за товари, роботи, послуги (КВАдз): 

       
              

  
, 

де ДЗв – сума поточної ДЗ покупців, що оформлена векселями; 

ЧРВдз – сума чистої реалізаційної вартості ДЗ; 

РСБ – сума резерву сумнівних боргів; 

ОА – загальна сума оборотних активів. 

2. Коефіцієнт можливої інкасації поточної ДЗ за товари, роботи, послуги 

(КМІдз): 

       
         

             
 

3. Середній період інкасації поточної ДЗ за товари, роботи, послуги 

(ПІдз): 

      
         

  
 

де Ор – сума денного обороту по реалізації продукції у досліджуваному 

періоді [7, с. 180-181]. 

Бланк І.А. пропонує визначати загальний ефект від інвестування 

грошових коштів у дебіторську заборгованість можна визначити за 

формулою: 

                       , 

Пдз – додатковий прибуток підприємства, отриманий від збільшення 

обсягу реалізації продукції за рахунок надання кредитів; 

ПВдз – поточні витрати підприємства, пов’язані із організацією 

кредитування покупців та інкасацією боргу; 

ФЗдз – сума прямих фінансових збитків від неповернення боргів 

покупцями [8, с. 325-330]. 
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Базуючись на розробках таких науковців, як Є.В. Дубровська,  

А.Н. Тіщенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло, а також Новікова Н.М., яка 

займалася проблематикою дебіторської заборгованості
 

торговельних 

підприємств, для здійснення оцінки результатів управління ДЗ торговельного 

підприємства пропонується розрахунок інтегрального показника загальної 

ефективності управління дебіторською заборгованістю (ЗЕУдз): 

                 , де 

Екп – ефективність кредитної політики; 

Еіп – ефективність інвестиційної політики. 

Ефективність кредитної політики маємо визначати за наступною 

формулою: 

      
   

      
,  

де ДПв – додатковий прибуток підприємства, отриманий за рахунок 

надання відстрочки платежу; 

Вдз – витрати, пов’язані з обслуговуванням дебіторської заборгованості; 

Вб – фінансові втрати через неповернення боргу. 

Ефективність інкасаційної політики (Еіп) визначається за наступною 

формулою: 

      
   

  
, 

де ДЗі – сума боргу, яку було повернено в результаті впровадження 

заходів інкасації; 

Ві – витрати, пов’язані із впровадженням заходів щодо інкасації 

дебіторської заборгованості [8; 9; 11]. 

Таким чином, для здійснення постійної оцінки управління ДЗ необхідно 

контролювати цілий комплекс показників-індикаторів економічного стану 

підприємства, а також ряд показників, що говорять про тенденції розвитку та 

напрямки удосконалення існуючої на підприємстві системи управління 

боргами. В цілому науковцями наведено багато різноманітних показників, а 

відтак в подальшому доцільно зосередитися на виведенні універсального 

інтегрального показника для оцінки ефективності управління ДЗ. 
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«ВНУТРІШНІ ЗВИЧКИ КОМПАНІЇ»  

ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ 

ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуальною проблемою для багатьох вітчизняних підприємств є 

збалансування внутрішньої структури задля досягнення консенсусу між 

задоволенням бажань працівників та власників підприємства. Досить часто 

саме розбалансованість системи та постійне невдоволення 

«обох полярностей» призводить до падіння ефективності в геометричній 

прогресії. Саме покращення корпоративної культури та збалансування 

системи із мінімальним опором всіх її учасників є одним із ключових питань в 

розрізі підвищення ефективності діяльності промислових підприємств без 

залучення значних додаткових ресурсів та без явних змін, що можуть 

викликати опір однієї зі сторін. 

В ході розвитку філософії «Сучасного управління» та вивчення праць із 

різних напрямків, а також на основі власного практичного та управлінського 

досвіду було зроблено висновок про те, що одним із наймогутніших чинників, 

що будує корпоративну культуру та етику є «внутрішні звички компанії». 

«Внутрішні звички компанії» за своєю суттю є досить схожою до 

звичайної людської звички: вказівка – шаблон – винагорода [2, с. 38]; проте 

має одну важливу відмінність, а саме вищий рівень протистоянню змінам та 

набагато більшу дію (мається на увазі масштаб наслідків). Поясненням цієї 

позиції є те, що людські звички є індивідуальними та мають безліч комбінації 

і, щоб змінити індивідуальну звичку потрібно працювати із шаблоном 

поведінки людини, знаючи її особливості та найбільш ймовірні та ефективні 

альтернативні шаблони дій при виникненні вказівки на «запуск шаблону 

звички»; фактично звичка індивідуальної особи має вплив на саму особу або 

на обмежене коло людей. «Внутрішні ж звички» компанії виникають не так 


