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Методологія

дослідження.

Методологічною

основою

роботи

є:

діалектичний метод пізнання, методи і прийоми статистичного, економічного,
фінансового аналізу; законодавчі та нормативні документи, що регулюють облік
дебіторської

заборгованості

підприємства,

роботи

науковців

та

досвід

практиків.
Результати. Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві
включає процес планування в якості обов’язкового елементу. При плануванні
дебіторської заборгованості вихідними показниками

є термін, на який

покупцям надається кредит, а також обсяг відсотку за кредитування.
Вказано, що для покращення ефективності управління дебіторською
заборгованістю необхідно здійснювати класифікацію дебіторів за певними
категоріями та встановлювати окремі відсоткові ставки для кожної категорії
дебіторів. Для пришвидшення обігу дебіторської заборгованості запропоновано
застосовувати факторинг, а для удосконалення управлінського обліку автоматизувати базу дебіторської заборгованості учасників розрахунків. З
метою удосконалення внутрішнього аудиту доведено необхідність створення на
підприємстві спеціальної служби для взаємних перевірок окремих відділів
бухгалтерії, збуту та постачання.
Новизна.

Для

здійснення

аналізу

дебіторської

заборгованості

запропоновано використання показника ІРдз, який характеризує прогресивність
обертання дебіторської заборгованості, а також показника Кп, який відображає
попит на вироблену продукцію з боку ринків збуту. Переваги запропонованих
показників полягають у простоті їх обчислення, оскільки складовими
запропонованих формул є ті економічні показники роботи підприємства, які в
абсолютному вигляді наочно відображають його фактичний фінансовий стан.
Розраховане ж значення цих показників демонструє відносний фінансовий
стан роботи підприємства.
Практична значимість. Запропоновані заходи допоможуть прискорити
обертання дебіторської заборгованості підприємства, від якої безпосередньо

залежить прибуток підприємства,

виплати заробітної плати, можливість

погашення кредиторської заборгованості, формування сприятливих фінансових
умов для модернізації та технічного обслуговування виробничих потужностей,
масштаби закупівель сировини й матеріалів для подальшого розвитку
виробництва.
Ключові слова: аудит, аудиторський висновок, дебіторська заборгованість,
кредиторська заборгованість, облік, факторинг, фінансовий аналіз.
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