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коефіцієнт аритмічності тільки у ті дні, коли план реалізації не виконувався.
Перевиконання плану з відвантаження готової продукції ми не вважаємо
порушенням ритмічності, адже збільшення обсягів реалізації продукції є
основною задачею підприємства.
Наступним етапом аналізу ритмічності реалізації продукції є аналіз
ритмічності отримання прибутку від реалізації продукції, який пропонуємо
здійснювати аналогічно аналізу ритмічності відвантаження продукції та
розраховувати коефіцієнт аритмічності отримання прибутку від реалізації.
[3].
При наведеному ефективному аналізі підприємство зможе чітко
регулювати відвантаження продукції, спостерігати за виконанням плану,
здійснювати напрями для підвищення ефективності роботи підприємства з
метою прогнозування дій на майбутню реалізацію готової продукції,
внесення змін щодо причин, які викликають недовиконання плану або не
стабільну роботу.
З вищесказаного можна зробити висновок, що у сучасних умовах
господарювання ритмічна робота підприємства є однією із важливих
складових його ефективної діяльності. Саме завдяки ритмічній роботі
досягається запланований обсяг випуску та реалізації продукції, а отже і
запланований рівень прибутку. У свою чергу, постійні збої у процесі
реалізації продукції, зумовлюють накопичення її на складах, призводять до
порушень договірних зобов’язань перед покупцями, що негативно впливає на
кінцеві фінансові результати підприємства.
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В зв'язку із загостреною проблемою кризи неплатежів в Україні,
підприємствам необхідно постійно стежити за дебіторською заборгованістю
та дотримуватися її оптимального рівня в активах. Сьогодні в період
глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства питання дебіторської
96

заборгованості є досить актуальним, адже фінансовий стан підприємства
значною мірою залежить саме від наявності та ефективного управління цим
видом заборгованості.
Актуальність дослідження підкреслюється тим, що методиці аналізу
дебіторської заборгованості підприємства приділили увагу наступні вчені, а
саме: Л.А. Лахтіонова, П.Ю. Буряк, Н.М. Дєєва, Є.В. Мних, Г.Г. Кірейцев,
К.В. Ізмайлова, Р.А. Слав'юк та ін. Проте, викладені ними результати
досліджень є недостатніми і потребують подальшого вивчення.
Аналіз по операціях з дебіторами дозволяє визначити повноту,
своєчасність та правильність здійснення підприємством і його структурними
підрозділами операцій з дебіторами, дати оцінку якості дебіторської
заборгованості по узагальнюючих і часткових показниках, виявити вплив
факторів, а також встановити причини їх зміни. Слід зауважити, що детально
аналізується дебіторська заборгованість для прийняття поточних
управлінських рішень, спрямованих на її скорочення й для застосування
своєчасних заходів по стягненню сумнівної дебіторської заборгованості.
Аналіз дебіторської заборгованості варто проводити в певній логічній
послідовності та розпочинати з проведення горизонтального аналізу, який
покаже розмір складових елементів дебіторської заборгованості, встановить
чи немає в складі дебіторської заборгованості сум, нереальних для стягнення,
чи таких, за якими минув термін позову, та вертикального аналізу, який
покаже частку дебіторської заборгованості в структурі статей балансу [2].
Далі слід розрахувати коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості, що визначається діленням суми чистого доходу від реалізації
продукції на середньорічну суму дебіторської заборгованості [3]. Він
показує, скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки.
Важливість цього показника пояснюється тим, що характеристики обороту
багато в чому визначають рівень прибутковості підприємства. Якщо із року в
рік цей коефіцієнт підвищується, то це означає, що підприємство швидше
одержує оплату по рахунках.
Також необхідно розрахувати коефіцієнт відволікання оборотних
активів у дебіторську заборгованість, який показує зниження чи підвищення
ліквідності поточних активів в цілому. Він визначається діленням суми
дебіторської заборгованості на загальний обсяг оборотних активів
підприємства. Якщо цей коефіцієнт скорочується в динаміці, то це є
позитивним в роботі підприємства.
Наступний показник – період погашення дебіторської заборгованості
розраховується як відношення тривалості звітного періоду до коефіцієнта
оборотності дебіторської заборгованості і показує середній період погашення
дебіторської заборгованості підприємства [4]. Чим швидше цей показник
скорочується, тим швидше дебіторська заборгованість переходить в кошти.
Також важливо контролювати співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованості. Значення коефіцієнта співвідношення
кредиторської та дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
повинно бути менше 1,0. Високе значення показує, що ресурси заморожені в
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оборотних коштах (розміри запасів надмірні, підприємство відпускає значну
частину продукції у кредит).
Для оцінки стану дебіторської заборгованості важливо знати
ймовірність виникнення та розмір безнадійних боргів. Тому необхідно
визначити відсоток частки сумнівної дебіторської заборгованості у
загальному обсязі заборгованості. Цей показник показує стан ліквідності
дебіторської заборгованості, ліквідності поточних активів та фінансовий стан
підприємства [5].
Результати проведеного аналізу можна застосувати для визначення
показника – оптимальна дебіторська заборгованості в майбутньому періоді
(Одз). Він визначається за формулою:
Одз = ПОк * Кс/ц * (Спо + СПП) / 360
де ПОк – плановий обсяг реалізації продукції з наданням комерційного
кредиту;
Кс/ц – коефіцієнт співвідношення собівартості і ціни продукції;
СПо – середній період обороту дебіторської заборгованості у минулому
періоді;
СПП – середній період прострочки платежів у минулому періоді [6].
Важливим етапом аналізу дебіторської заборгованості є факторний
аналіз, який визначає вплив кожного чинника на зміну результативного
показника дебіторської заборгованості.
Отже, керівники підприємств мають змогу різносторонньо
досліджувати обсяг дебіторської заборгованості, і не повинні нехтувати її
фінансовим аналізом, адже результати аналізу дебіторської заборгованості
підприємства дають змогу виявити недоліки в організації та здійсненні
розрахунків, намітити бажаний їх стан, визначити потрібні для цього шляхи
вдосконалення, відібрати з них найбільш прийнятні та доцільні для кожного
окремого підприємства і на цій основі розробити комплексну політику
управління розрахунками підприємства, яка визначає перспективи
поліпшення їхнього стану.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська
заборгованість": Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0725-99
2. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства: Підручник. / Р.А. Слав’юк Київ: " Центр навчальної літератури", 2004.
3. Різник І.В. Удосконалення методики аналізу дебіторської
заборгованості / І.В. Різник // Управління розвитком. – 2013.- №4. С. 187-190
4. Мних Є. В.Економічний аналіз: Підручник; М-во освіти і науки
України , ЛНУ ім. І.Франка. – К.: Центр навчальної літератури, 2003
5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання:
Монографія. – Київ: КНЕУ, 2001, 387 с.
6. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю.,
Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю. Буряка, М. В. Римара - К.:
ВД «Професіонал», 2004. - 528 с.
98

