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Актуальність теми 

 Питанню підвищення ефективності контролю 

дебіторської заборгованості підприємств приділяється значна 

увага. Це зумовлене тим, що: 

- банкрутство певного суб’єкта господарювання 

призводить до порушення його економічної рівноваги; 

- від того, на скільки підприємство буде платоспроможне. 

-  його ефективність у роботі 

Таким чином, оцінка потенційного банкрутства підприємства є 

досить актуальною в Україні. 
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є дебіторська заборгованість у компанії «Джей Дабл-Ю Ті». 

      Предмет дослідження: 

предметом – система планування, моніторингу та роботи з дебіторською заборгованістю з позицій 

контролінгу. 

      Мета роботи: 

розробка конкретної політики управління дебіторською заборгованістю, яка включатиме як основні 

аспекти роботи з різними групами покупців, так і заходи на випадок повторного погіршення 

загальноекономічної ситуації 

 
 
 
 
 

Об'єкт дослідження: 
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- вивчити методичні аспекти планування та моніторингу дебіторської заборгованості для 
забезпечення оптимального співвідношення прибутковості та ризику втрати ліквідності 
підприємства; 

- розглянути процес бюджетування продажів як інструмент контролінгу у сфері управління 
дебіторською заборгованістю; 

- здійснити дослідження чинників формування структури та якісного складу дебіторської 
заборгованості; 

- провести аналіз кредитної політики та процесу бюджетування продажів; 

- проаналізувати ефективність системи управління дебіторською заборгованістю та її 
впливу на платоспроможність та рентабельність підприємства; 

- дослідити основні фінансово економічні показники діяльності ТОВ « ДЖЕЙ ДАБЛ-Ю.ТІ» 
за 2012-2014 рр.; 

- проаналізувати організаційну структуру підприємства ТОВ «ДЖЕЙ ДАБЛ.-Ю ТІ»; 

- здійснити планування параметрів дебіторської заборгованості для створення передумов 
підвищення прибутковості за прийнятного рівня ризику втрати ліквідності підприємства; 

- обґрунтувати доцільність впровадження нових форм рефінансування дебіторської 
заборгованості для ТОВ «ДЖЕЙ ДАБЛ.-Ю ТІ»; 

- здійснити удосконалення інформаційної системи підприємства. 

 



Означення дебіторської 
заборгованості 

 Основними нормативно-правовими документами, які регламентують 

відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська 

заборгованість" та № 13 "Фінансові інструменти". Так у П(С)БО №10 

"Дебіторська заборгованість" дебіторська заборгованість визначається як 

сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату . При цьому 

дебіторами є всі юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів. 
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Рекламне агентство «Джей Дабл-ю Ті»,було засноване у 

1877  році у місті Нью Йорк, де містер Томсон купив 2 

кімнати за 1300$ і створив там свій перший офіс.  На 

даний час у компанії працює біля 10000 людей у 90 

країнах світу. Розпочиналось все з того, що розмістив 

першу рекламу «надпис» на телефонні будці. У 1923 

році реклама уже мала фото із надписом. Починаючи з 

1964 року компанія розміщує  рекламу по 

радіо,телебаченню,газетах, а також постерах міста. 

Найбільшої популярності набула в 1995 році, коли 

розповсюджувала рекламу в інтернеті, тобто( 

фейсбук,ютуб).  На даний момент «Джей Дабл-ю Ті», є 

однією із провідних рекламних компаній світу,яка 

розповсюджує рекламу у всіх джерелах інформації. 
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Торгові марки які представляє ТОВ « ДЖЕЙ ДАБЛ.Ю-Ті» 
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