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3
ВСТУП
Актуальність теми. У процесі фінансового-господарської діяльності кожне
підприємство вступає в певні економічні взаємовідносини з іншими суб’єктами
господарювання, в результаті цього відбуваються господарські операції, які, з
погляду фінансової стабільності підприємства, є дебіторською заборгованістю.
Актуальність теми полягає в тому, що дебіторська заборгованість як показник, є не
лише індикатором, що визначає рівень заборгованості, а і економічним явищем, що
впливає на діяльність підприємства в цілому. Однак аналізу і оцінці дебіторської
заборгованості не приділяється належна увага, що призводить до негативних
наслідків – прискореного зростання заборгованості перед підприємством, не
повернення боргів, втрачання власних коштів.
Сучасні умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду облікових
проблем. Зокрема, це є теоретичні і методичні аспекти класифікації та відображення
заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку, невизначеність обліку
простроченої і безнадійної дебіторської заборгованості та її рефінансування, аналіз
заборгованості та автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків.
Необхідність

теоретичного

обґрунтування

і

розробки

практичних

рекомендації щодо обліку заборгованості обумовили вибір теми дипломної роботи
та її актуальність.
У країнах з розвиненою економікою підприємства не залежать від своєчасного
перерахунку грошових коштів покупцями. Вони мають змогу безпосередньо
перетворювати грошові вимоги на гроші під заставу боргових вимог. А в
українській практиці даний механізм управління дебіторською заборгованістю не
налагоджено і доки це не буде зроблено, проблема неплатежів не буде вирішена.
Актуальність теми дослідження визначається важливістю удосконалення
організації розрахунків, у розв'язанні глобальних економічних проблем України, і
необхідністю трансформації бухгалтерського обліку відповідно до економічних
відносин ринкового спрямування.
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Саме ефективна організація розрахунків повинна активно сприяти зміцненню
договірної дисципліни, підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і в
повному обсязі здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню обороту
коштів; ефективному використанню тимчасово вільних коштів.
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження
теоретичних і практичних основ обліку, контролю та аналізу дебіторської
заборгованості, також обов’язково є розробка шляхів удосконалення.
З поставленої мети випливають такі завдання даної дипломної роботи:
- розкрити поняття «дебіторської заборгованості»;
- описати

теоретичні

та

методичні

аспекти

обліку

дебіторської

заборгованості;
- розкрити методику контролю та аналізу дебіторської заборгованості,
- вивчити організаційно-правову характеристику ТОВ «Корпорація АЛГРІ»;
- розглянути організацію бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості
на ТОВ «Корпорація АЛГРІ»;
- провести аналіз стану дебіторської заборгованості на підприємстві;
- провести кореляційно-регресійний аналіз дебіторської заборгованості на
підприємстві;
- розробити рекомендації щодо удосконалення обліку, управління і
контролю

за

дебіторською

заборгованістю

на

досліджуваному

підприємстві.
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження у дипломній роботі
виступають процеси, що забезпечують ефективність системи обліку та контролю
дебіторської заборгованості.
Предметом дослідження є методика організації обліку, контролю та аналізу
дебіторської заборгованості на ТОВ «Корпорація АЛГРІ».
Методи дослідження. При написанні дипломної роботи та для достовірності
висновків і результатів, були застосовані такі методи: системний підхід – для
визначення сутності і змісту соціально-економічних категорій «дебіторська
заборгованість», «розрахунки», «дебітори», «контроль» та інше, метод економічного
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аналізу – виявлення тенденцій протікання різних видів діяльності підприємства,
аналіз особливого впливу дебіторської заборгованості на підприємство, а також
аналіз наслідків, що випливають з порушення нормального обороту коштів на
підприємстві, метод спостереження – дослідження процесу організації обліку
виникнення, сплати або списання дебіторської заборгованості, документальне
оформлення всіх операцій стосовно дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги.
Інформаційна база дослідження дипломної роботи – це вся спеціальна
література, нормативно-правові джерела (закони України, положення, акти), які
носять законодавчий характер, економічна література, конкретна література з
бухгалтерського обліку тощо.
Практична

частина

дипломної

роботи

виконана

на базі

внутрішніх

нормативних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, фінансової,
податкової звітності та іншої документації підприємства ТОВ «Корпорація АЛГРІ».
Дипломна робота містить три розділи, висновки і пропозиції, список
використаних літературних джерел і додатки.
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ВИСНОВКИ
На сучасному етапі розвитку своєчасне і повне виконання платіжних
зобов'язань є умовами стійкого функціонування підприємства в розвиненій ринковій
економіці. На сьогодні, коли Україна знаходиться в нестабільному стані,
спостерігається зворотна тенденція – криза неплатежів. Тому однією з важливих
задач є вивчення, керування і аналіз дебіторської заборгованості, оскільки недбале
ставлення до дебіторської заборгованості приводить до уповільнення розрахунків,
затримання виплат по заробітній платі і взагалі до погіршення фінансового стану
підприємства.
У зв'язку з цим, саме питання організації обліку, контролю та аналізу
дебіторської заборгованості, а також його вдосконалення на сьогоднішній день є
надзвичайно актуальним. Вивчення теоретичних аспектів обліку і контролю
дебіторської заборгованості, аналіз законодавчої і нормативної бази, дозволяє
стверджувати, що виникнення дебіторської заборгованості в певних межах є
нормальною ознакою діяльності підприємства, але не в тих випадках, коли
відбувається її безконтрольне зростання і систематичне несвоєчасне погашення
(оскільки створення великих обсягів дебіторської заборгованості викликає низьку
платоспроможність підприємства); а класифікація дебіторської заборгованості має
важливе значення для правильної організації обліку, достовірного аналізу.
В результаті дослідження визначено, що дебіторська заборгованість – це
частина оборотного капіталу, а також вимоги на його отримання у вигляді готівки,
матеріальних та інших ресурсів від господарюючих суб’єктів. Тому найбільш точне
її трактування наступне: «Дебіторська заборгованість – це матеріальні ресурси, що
не оплачені контрагентами, або готівка, що вилучена з кругообігу грошових
коштів». Наведене визначення дає уявлення про економічну природу дебіторської
заборгованості і визначає її місце в бухгалтерському обліку.
Аналіз основних показників, що характеризують фінансово-економічний стан
діяльності підприємства ТОВ «Корпорація АЛГРІ» показує, що підприємство є
фінансове

нестійке,

рентабельність

діяльності

підприємства

свідчить

про
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підвищення ефективності господарської діяльності, пов'язаної з отриманням
прибутку.

Окремо

було

наведено

розрахунок

показників

дебіторської

заборгованості. Виходячи з розрахунків, можна сказати, що відбулося зростання
дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів. Можна зробити
висновок про незначне збільшення рівня ліквідності поточних активів у цілому, а
отже, певне поліпшення фінансового стану підприємства, але все одно, дані
показники не відповідають нормативним значенням. Зростання частки дебіторської
заборгованості в активах підприємства за останній рік свідчить про те, що
підприємству слід вжити відповідних заходів щодо її управління.
Аналіз даних щодо стану , слід зазначити, що дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги має найбільш питому вагу в загальній сумі дебіторської
заборгованості і з кожним роком вона зростає – з 300 тис. грн. у 2013 році до 804
тис. грн. у 2015 році, загалом зросла на 500 тис. грн. Період погашення дебіторської
заборгованості значно зріс у 2015 році до 69 днів, порівняно з 2013 роком, де він
становив 13 днів, що негативно для підприємства. Загалом показник зріс на 56 днів,
тобто зріс період погашення заборгованості.
За даними аналізу стану дебіторської заборгованості ТОВ «Корпорація
АЛГРІ» можемо зробити висновок, що 269 тис. грн. (33,54 % загальної суми
дебіторської заборгованості) виникло менше ніж за три місяці. На період від 3 до 6
місяців припадає 126 тис. грн. або 15,71 % загальної заборгованості. Разом з тим,
борг в сумі 238 тис. грн., що виник за продукцію, дебітори не сплачують
підприємству більше ніж півроку, а 169 тис. грн. (21,07 % загальної суми) – це
заборгованість більше 1 року.
Загалом підприємство має незадовільний майновий стан, оскільки основні
засоби зношуються з кожним роком все більше та й більше, але їх не відновлюють
та не замінюють на новіші основні засоби, тобто коефіцієнт оновлення та вибуття
дорівнює 0. Підприємство має кризове становище, але спостерігається деяке її
покращення, що підкреслює покращення платоспроможності, зниження питомої
ваги залучених джерел фінансування, підвищення ступеня мобільного використання
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власного капіталу, але на даному етапі підприємство не в змозі самостійно
покривати свої витрати
Розглянутий стан організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку
на підприємстві свідчить, що в цілому він відповідає вимогам чинного
законодавства з цього питання і ведеться із застосуванням типових форм первинних
документів зі складанням відповідних бухгалтерських проведень, проте існують
певні недоліки, такі як: відсутність резерву сумнівних боргів, облікової політики
підприємства, відсутність відділу контролю.
Після проведеного кореляційно-регресійного аналізу на ТОВ «Корпорація
АЛГРІ», підприємству рекомендовано складати аналітичну таблицю за формою, яка
допоможе визначати суму дебіторської заборгованості та оперативно відстежувати
дебіторська заборгованість, яка понад рік. Також потрібно знайти критерій, за якого
темпи зростання дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги не будуть
випереджати темпи зростання чистої виручки від реалізації наданих послуг. За
таких умов господарювання товариство буде зберігати свою платоспроможність
Запропоновано використання у розрахунках із замовниками попередньої
оплати за продукцію, або передбачити договором передплату у розмірі не менше
20% вартості.
З метою ефективної організації обліку на підприємстві необхідно розробити та
затвердити: наказ про облікову політику, графік документообігу щодо обліку
розрахунків за дебіторською заборгованістю, претензіями та відшкодування
завданих збитків, інструкції по заповненню первинних документів, наказ про
ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві тощо та створити резерв
сумнівних боргів.
З метою усунення виявлених недоліків і підвищення ефективності організації
обліку і контролю дебіторської заборгованості та його подальшого вдосконалення в
роботі було запропоновано ввести певні заходи.
З метою управління дебіторською заборгованістю на даному підприємстві слід
використовувати систему управління дебіторською заборгованістю, яка буде
включати такі заходи як кредитна політика та методи управління своєчасністю
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оплати. Запровадження на ТОВ «Корпорація АЛГРІ» системи управління
дебіторською заборгованістю, дасть змогу ефективно управляти поточною
дебіторською заборгованістю, не допускаючи при цьому ті перетворення в інші
види дебіторської заборгованості. які призводять до погіршення фінансового стану
підприємства.
В умовах сьогодення актуальним є проведення внутрішнього контролю на
підприємстві. З метою підвищення достовірності обліку дебіторської заборгованості
і фінансової звітності на підприємстві необхідно організувати систематичне
проведення контролю, для чого доцільно створити спеціальну службу контролю або
посаду ревізора.
В рамках проведення внутрішнього контролю можна проводити звірку
розрахунків. На сьогодні чинним законодавством не визначено типову форму акта
звірик взаєморозрахунків між контрагентами, тому він складається в довільній
формі, але з дотриманням основних вимог, які висуваються до первинних
документів. Проведення внутрішнього контролю контролером на підприємстві
сприятиме підвищенню ефективності організації обліку дебіторської заборгованості
та бухгалтерському обліку в цілому. Відповідно до вищесказаного, було
запропоновано

створити

резерв

сумнівних

боргів,

для

його

розрахунку

використовувати метод питомої ваги. Оскільки метод класифікації та метод
платоспроможності є трудомістким у розрахунках та потребує попереднього аналізу
та класифікації, а отже для нашого підприємства даний метод питомої ваги буде
найпростішим у розрахунках.
Відповідно до наданих пропозицій зі створення та обліку резерву сумнівних
боргів необхідно створити наказ про облікову політику, в якому буде зазначено
створення та метод резерву сумнівних боргів. Таким чином, запровадження у
практичну діяльність запропонованих рекомендацій сприятиме подальшому
вдосконаленню організації обліку дебіторської заборгованості на ТОВ «Корпорація
АЛГРІ», а також позитивно вплине на загальний стан підприємства в цілому.
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