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УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Проаналізовано особливості структури дебіторської 

заборгованості підприємств житлово-комунальної галузі України в 

розрізі окремих дебіторів в сучасних умовах господарювання. 

Structural features of receivable debts of the Ukrainian enterprises of  

housing and communal services in the context of individual debtors are 

analysed in the modern economic conditions. 

Визначення підходів до управління дебіторською заборгованістю – 

проблема, обґрунтування якої залежить від специфіки діяльності 

підприємства й вирішення якої набуває актуальності в сучасних умовах. 

Поставлене питання досліджували такі вчені, як Єдинак Т.С., 

Бражникова Л.М., Дубровська Є.В., Басюк Т.П., Новікова Н.М., Хрущ Н.  

Метою дослідження є визначення особливостей структури 

дебіторської заборгованості підприємств житлово-комунального 

господарства в сучасних умовах. 

На основі проведеного аналізу поняття «управління дебіторською 

заборгованістю» [1, с. 16-17], пропонуємо розглянути  «управління 

дебіторською заборгованістю на підприємствах ЖКГ» як процес 

планування, організації та контролю обсягів дебіторської заборгованості, 

що включає впровадження заходів недопущення утворення 

заборгованості, досягнення керованого стану заборгованості поточного 

періоду та недопущення виникнення некерованої дебіторської 

заборгованості у майбутніх періодах функціонування підприємств. 

З метою вдосконалення підходів до управління дебіторською 

заборгованістю галузі, доцільно проаналізувати структуру заборгованості 

в розрізі окремих дебіторів (табл. 1). 



Таблиця 1 

Структура дебіторської заборгованості підприємств житлово-

комунального господарства в розрізі окремих дебіторів, 2009-2010 рр., [2] 

Дебіторська 

заборгованість, 

млн. грн. 

4 квартал 

2009 

1 квартал 

2010 

2 квартал 

2010 

3 квартал 

2010 

4 квартал 

2010 

10579,0 13417,4 13107,4 11397,2 11614,8 

в т.ч.: населення 7341,7 8923,7 8808,6 8038,0 8353,0 

пільги 312,2 479,2 393,1 298,1 269,1 

субсидії 82,0 130,3 110,7 63,0 75,0 

місцеві бюджетні 

установи 
284,4 728,4 700,7 248,3 238,8 

державний рівень 165,0 390,8 385,6 260,8 176,9 

інші споживачі 2393,7 2765,1 2708,7 2489,0 2501,9 

 

Таким чином, обсяг дебіторської заборгованості суттєво 

збільшується протягом першого кварталу 2010 р. (13417,4 млн. грн.) й 

починає поступово спадати на кінець 2010 р. (11614,8 млн. грн.). 

Найбільшу частку в загальному обсязі заборгованості займає 

заборгованість населення за надані послуги, яка збільшується від 66,51% у 

першому кварталі 2010 р. до 71,92% на кінець 2010 р. Суттєву частку 

займає загальна заборгованість інших споживачів, доля котрої несуттєво 

змінюється від 20,67% до 21,54% на кінець 2010 р. Доля інших складових 

елементів,  саме – пільг, субсидій, місцевих бюджетних установ, 

державного рівня, суттєво не змінюється протягом періоду. В рамках 

подальших досліджень, основну увагу необхідно приділити вивченню 

причин виникнення заборгованості населення, аналізу структури та  

динаміки, обґрунтуванню та впровадженню ефективних заходів 

зменшення обсягів дебіторської заборгованості населення. 
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