
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

 

Навчально - науковий інститут бізнесу і менеджменту  

 

Кафедра обліку та аудиту 

 

 

 

 

ПОДЛЕГАЄВА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЇВНА 
 

 

 

 

Реферат  

кваліфікаційної робота 

на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» 

 

«ОБЛІК ТА АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ 

(ЗА ДАНИМИ ПрАТ «БАЛАКЛІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО» м. БАЛАКЛІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)» 

 

 

 

 

 

Науковий керівник:  

доцент, кандидат економічних наук  

Крутько Маргарита Анатоліївна, 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 



 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день 

актуальність теоретичного забезпечення основних аспектів 

обліку дебіторської заборгованості підкріплюється тим, що 

діяльність будь-якого підприємства націлена на 

позитивний кінцевий результат та економічну вигоду, що 

залежать від чіткого та правильного узагальнення та 

врахування заборгованості як підприємства так і перед 

ним. Таким чином можна говорити про доцільність 

проведення даного дослідження та необхідність 

виокремлення основних тенденцій, які повністю можуть 

охарактеризувати формування та облік дебіторської 

заборгованості. 

Питанням обліку дебіторської заборгованості та 

розрахункових операцій присвячували свої праці провідні 

зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти. Значний внесок у 

розвиток методології обліку дебіторської заборгованості 

зробили В.В. Сопко, В.М. Жук, М.Ф. Огійчук, Т.Г. 

Маренич, Ф.Ф. Бутинець, В.О. Шевчук та ін. 

Досліджувалися методологія обліку розрахункових 

операцій, методика оцінки дебіторської заборгованості, 

облікова політика щодо дебіторської заборгованості, 

організація договірних відносин та можливості погашення 

заборгованості з використанням фінансових інструментів.  

У даній кваліфікаційній роботі проведено 

дослідження стану організації бухгалтерського обліку і 

контролю ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне 

підприємство» м. Балаклія Харківської області. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами. Кваліфікаційна робота здійснювалась відповідно 

до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та 

аудиту Харківського національного технічного 



 

університету сільського господарства імені П.Василенка за 

темою «Формування напрямів та механізмів підвищення 

ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації», державний реєстраційний номер 

0116U007411, згідно якої автором виконано опрацювання 

заходів з удосконалення обліку та контролю на 

підприємствах. 

Метою досліджень кваліфікаційної роботи є 

виявлення шляхів вдосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами в господарстві та 

генерація пропозицій щодо поліпшення стану такого 

обліку в країні у цілому, для налагодження дієвого 

механізму гармонізації обліку дебіторської заборгованості 

на всіх рівнях.  

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи 

вирішення наступних завдань: 

- дослідження теоретико-методологічного 

забезпечення обліку і та аудиту розрахунків з різними 

дебіторами на підприємстві; 

- проведення аналізу фінансового стану 

господарства за три роки та динаміки показників його 

ділової активності; 

- дослідження стану обліку розрахунків з різними 

дебіторами; 

- запропонувати пропозиції з удосконалення 

обліку та контролю дебіторської заборгованості; 

- розробка практичних методів та інструментів їх 

запровадження щодо покращення бухгалтерського обліку 

та аудиту розрахунків з різними дебіторами в ПрАТ 

«Балаклійське ХПП» м. Балаклія Харківської області.   

Об’єктом дослідження є процес вдосконалення 

бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з різними 

дебіторами на підприємстві ПрАТ «Балаклійське ХПП» м. 

Балаклія Харківської області. 



 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, 

методологічних та методичних питань бухгалтерського 

обліку та аудиту розрахунків з різними дебіторами на 

підприємстві. 

Методика дослідження для розкриття основних 

положень та вирішення поставлених завдань 

кваліфікаційної роботи широко використовувались 

загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, 

метод індукції і дедукції, аналіз і синтез. Поряд із 

загальнонауковими методами застосовувались специфічні 

методи, обумовлені сутністю самого предмета, 

технологією обліку, завданнями та вимогами 

(хронологічного і систематичного спостереження; 

інформаційного моделювання, порівняння, групувань, 

розрахунково-аналітичний, графічний, узагальнення 

інформації з метою складання звітності). 

Інформаційною базою досліджень були матеріали 

Державної служби статистики України та Харківського 

обласного управління статистики, нормативні акти 

України, спеціальна економіки література, літературні 

джерела з агробізнесу, менеджменту в сільському 

господарстві, звітні дані ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської 

області, матеріали періодичних видань, довідково-

інформаційні матеріали, результати власних спостережень 

здобувача. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в обґрунтуванні шляхів вдосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами на підприємстві. 

Зокрема: 

- запропоновано теоретико-методологічні 

інструменти по відображенню та фіксації сум дебіторської 

заборгованості в частині їх оперативного опрацювання та 



 

закріплення в регістрах синтетичного і аналітичного 

обліку та звітах;  

- встановлено певні недоліки та запропоновано 

шляхи їх ліквідації в системі внутрігосподарського 

облікового процесу та контролю над ним організації 

розрахунків з різними дебіторами; 

- в процесі дослідження встановлено, що чіткість 

відображення підзвітних сум та оперативність їх 

опрацювання в рамках чинного законодавства і внутрішніх 

положень з організації обліку дають можливість не 

накопичувати підзвітні суми та борги перед працівниками 

на підприємстві. 

Кваліфікаційна робота є самостійно виконаним 

науковим доробком де викладено авторський підхід до 

вирішення поставленого завдання, наукові положення, 

висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані 

автором самостійно в процесі дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів 
Кваліфікаційна робота виконана на замовлення ПРАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області. Висновки та пропозиції, одержані в 

процесі дослідження, спрямовані на удосконалення обліку 

та аудиту розрахунків з різними дебіторами на 

підприємстві, та на прийняття потрібних управлінських 

рішень щодо розробки шляхів вирішення питань ведення 

обліку. 

Апробація результатів дослідження. Результати 

виступили базисом практичних рекомендацій щодо 

здійснення бухгалтерського обліку та проведення аудиту 

розрахунків з різними дебіторами в частині проведення 

таких операцій та виникнення дебіторської заборгованості 

і процесу її відображення в облікових регістрах і звітах на 

ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. 

Балаклія Харківської області. Результати досліджень 



 

опубліковані в Віснику СНТ ННІ бізнесу і менеджменту 

ХНТУСГ, та в матеріалах Міжнародна науково-практична 

конференція «Перспективи розвитку обліку, контролю та 

фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних 

процесів» (2019 рік м. Харків). 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Вона виконана на 112 

сторінках комп’ютерного тексту, містить 14 таблиць та 8 

рисунків. Список використаних джерел налічує 100 

найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Основні положення обліку та 

аудиту розрахунків з різними дебіторами» розглянуто: 

визначення, визнання, оцінка та класифікація дебіторської 

заборгованості; зміст і принципи безготівкових 

розрахунків; форми безготівкових розрахунків; сутність, 

завдання та об’єкти аудиту; інформаційне забезпечення 

аудиту розрахунків з різними дебіторами. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами в ПрАТ «Балаклійське 

ХПП» м. Балаклія Харківської області розглянуто: 

організаційно-економічна характеристика підприємства; 

роль і завдання обліку розрахунків з різними дебіторами; 

облік розрахунків за виданими авансами та з підзвітними 

особами; облік розрахунків за претензіями та за 

відшкодуванням завданих збитків; облік розрахунків за 

нарахованими доходами та з іншими дебіторами; методика 

проведення аудиту розрахунків з різними дебіторами; 

оформлення підсумків аудиторського дослідження. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з різними дебіторами» запропоновано 



 

основні напрями удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами при діючій формі обліку, 

також розкрито основні напрями автоматизації обліку та 

аудиту розрахунків з різними дебіторами, та аудит в 

умовах застосування комп’ютерних технологій. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» здійснено теоретичне узагальнення 

аспектів обліку та аудиту розрахунків з різними 

дебіторами аграрного підприємства та запропоновані 

шляхи вдосконалення обліку ПрАТ «Балаклійське ХПП» 

м. Балаклія Харківської області. За результатами 

дослідження зроблені наступні висновки теоретичного, 

методичного та прикладного характеру: 

1. Загальні положення організації обліку в ПрАТ 

«Балаклійське ХПП» базуються правилах та принципах 

бухгалтерського обліку, які закріплені законодавчо, але на 

підприємстві залежно від його галузі господарювання, 

умов діяльності, кваліфікації персоналу, технічного 

забезпечення вони конкретизуються його обліковою 

політикою. Облікова політика ПрАТ «Балаклійське ХПП» 

розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової 

звітності.  

2. Дослідне господарство кваліфікаційної роботи 

ПрАТ «Балаклійське ХПП» – потужне багатопрофільне 

підприємство. До складу підприємства входять комплекси 

по рослинництву, по тваринництву, млиновий комплекс. 

Сучасне технологічне обладнання, власне вирощування 

зернових культур, зберігання зерна та власна переробка 

гарантують високу якість борошна та продукції 

хлібозаводу.  

3. У процесі господарської діяльності підприємства 



 

вступають у розрахункові відносини з дебіторами. 

Підприємства здійснюють різні розрахунки як 

безготівкового порядку, так і з використанням готівкових 

коштів, векселів, товарообмінних операцій. Щоб уникнути 

порушень і зловживань під час здійснення розрахункових 

операцій, потрібно проводити постійний контроль за їх 

проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку. 

Оскільки основну частину закуплених сировини, 

матеріалів, товарів підприємства отримують через 

підзвітних осіб. 

4. Головним завданням аудиту розрахунків є 

встановлення правильності ведення розрахунків з різними 

дебіторами, законності виникнення дебіторської і 

кредиторської заборгованості, її достовірності і реальності 

погашення на підставі показників фінансової звітності 

відповідно до чинного законодавства. Призначення аудиту 

дебіторської заборгованості – допомогти підприємству 

сформулювати рекомендації і визначити заходи по 

ліквідації заборгованості не лише як засобів покращення 

розрахункових операцій, але і фінансового стану 

підприємства. 

5. Для налагодження процесів контролю, пов’язаних 

з бухгалтерським обліком дебіторської заборгованості, 

можуть використовуватися функції для: перевірки 

контролю за доступом створення перевірних даних, 

перевірки цілісності бази даних, забезпечення доступу до 

бази даних та інше. 

6. Особливістю організації обліку розрахункових 

операцій із дебіторами є здійснення організаційних 

процедур у поєднанні та одночасному застосуванні 

методичних прийомів ведення обліку дебіторської 

заборгованості. Дебіторська заборгованість – це сума 

заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок 



 

минулих подій заборгували підприємству певні суми 

грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. 

7. Дослідження динаміка показників розмірів 

показує, що валова продукція в постійних цінах в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 16,1 % і 

склала 51285,3 тис. грн., товарна продукція за аналогічний 

період – зменшилася на 35,5 % і склала 106067,0 тис. грн. 

Площа сільськогосподарських угідь за 2016-2018 роки 

зменшилася на 9,6 % і склала 5431,83 га. 

8. Середньооблікова чисельність працівників в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 56,5 % і 

склала 127 чол., середньорічна вартість основних засобів 

збільшилася на 42,6 % і становила 89758,5 тис. грн., 

середньорічна вартість оборотних активів збільшилася на 

57,5 % і склала 156480,0 тис. грн.  

9. Чистий прибуток ПрАТ «Балаклiйське ХПП» в 

2017 році в порівнянні з 2016 роком зменшився на 99,7 % і 

становив 77,0 тис. грн. В 2018 році підприємство отримало 

збиток в сумі 43976,0 тис. грн. Рівень збитковості 

підприємства в 2018 році склав 4,1 %. Отже, підприємство 

має звужений тип відтворення. 

10. Загальна система організації бухгалтерського 

обліку розрахунків з дебіторами в єдиному механізмі, що 

базується на наборі  методичних та організаційних 

аспектів дають можливість забезпечити оперативність та 

повноту висвітлення та відшкодування іншої дебіторської 

заборгованості.  

11. Правильність ведення обліку дебіторської 

заборгованості є ключовим фактором в відображенні та 

узагальненні інформації та врахуванні її при прийнятті 

управлінських рішень. Ефективність таких рішень 

повністю впливає на позитивність кінцевого результату 

будь-якої господарської діяльності. 

12. Організація бухгалтерського обліку розрахунків 



 

із дебіторами потребує комплексного підходу 

управлінського персоналу підприємства до вирішення 

проблем забезпечення стабільності фінансових потоків, 

насамперед, унаслідок основної діяльності та реалізації 

продукції, товарів, робіт, послуг. 
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АНОТАЦІЯ 

Подлегаєва О.А. «Облік та аудит розрахунків з 

різними дебіторами (за даними ПрАТ «Балаклійське 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області)». – На правах рукопису. 

Кваліфікаційної робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 

Харківський технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р. 

В кваліфікаційній роботі автором проведено 

дослідження теоретико-методологічного забезпечення 

обліку і та аудиту розрахунків з різними дебіторами на 

підприємстві; здійснено аналіз фінансового стану 

господарства за три роки та динаміки показників його 

ділової активності; досліджено стану обліку розрахунків з 

різними дебіторами; розроблено пропозиції з 

удосконалення обліку та контролю дебіторської 

заборгованості; запропоновано практичні методи та 

інструменти запровадження таких методів щодо 

покращення бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків 

з різними дебіторами в ПрАТ «Балаклійське ХПП» м. 

Балаклія Харківської області. 

Метою кваліфікаційної роботи є виявлення шляхів 

вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з різними 

дебіторами в господарстві та генерація пропозицій щодо 

поліпшення стану такого обліку в країні у цілому, для 

налагодження дієвого механізму гармонізації обліку 

дебіторської заборгованості на всіх рівнях. 

В роботі запропоновано теоретико-методологічні 

інструменти по відображенню та фіксації сум дебіторської 

заборгованості в частині їх оперативного опрацювання та 

закріплення в регістрах синтетичного і аналітичного 

обліку та звітах; встановлено певні недоліки та 



 

запропоновано шляхи їх ліквідації в системі 

внутрігосподарського облікового процесу та контролю над 

ним організації розрахунків з різними дебіторами; в 

процесі дослідження встановлено, що чіткість 

відображення підзвітних сум та оперативність їх 

опрацювання в рамках чинного законодавства і внутрішніх 

положень з організації обліку дають можливість не 

накопичувати підзвітні суми та борги перед працівниками 

на підприємстві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні рекомендацій, щодо вдосконалення обліку 

та аудиту розрахунків з різними дебіторами для аграрного 

підприємства. Висновки та пропозиції, одержані в процесі 

дослідження, спрямовані на удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з різними дебіторами на підприємстві, 

та на прийняття потрібних управлінських рішень щодо 

розробки шляхів вирішення питань ведення обліку. 

Ключові слова: різні дебітори, дебіторська 

заборгованість, безготівкові розрахунки, аудит, 

бухгалтерський облік. 

 

 

SUMMARY 

Podlegaeva O.A. «Accounting and audit of 

settlements with different debtors (according to PJSC 

Balakliya Bakery Company, Balakliya, Kharkiv region)». - 

On the rights of the manuscript. 

Qualification work for the Master's degree in specialty 

071 "Accounting and Taxation" (educational program 

"Accounting and Auditing"). - Peter Vasylenko Kharkiv 

Technical University of Agriculture, Kharkiv, 2019 

In the qualification work, the author conducted a study of 

the theoretical and methodological support of accounting and 

and audit of settlements with different debtors in the enterprise; 



 

the analysis of the financial state of the economy for three 

years and the dynamics of its business activity; the state of 

accounting of settlements with different debtors is investigated; 

proposals for improving the accounting and control of accounts 

receivable; Practical methods and tools for implementation of 

such methods for improving accounting and auditing of 

accounts with different debtors in Balakliysky KPP, Balakliya, 

Kharkiv region, are offered. 

The purpose of the qualification work is to identify ways 

to improve the accounting and audit of payments with different 

debtors in the economy and to generate proposals to improve 

the status of such accounting in the country as a whole, to 

establish an effective mechanism for harmonization of 

accounts receivable at all levels. 

The paper proposes theoretical and methodological tools 

for displaying and recording amounts of receivables in the part 

of their prompt processing and consolidation in the registers of 

synthetic and analytical accounting and reports; identified 

some shortcomings and suggested ways to eliminate them in 

the system of accounting and control over the organization of 

settlements with different debtors; the study found that the 

clarity of reporting amounts and the promptness of their 

processing within the current legislation and internal 

regulations on accounting make it possible not to accumulate 

reporting amounts and debts to employees at the enterprise. 

The practical significance of the results obtained is to 

substantiate the recommendations for improving the accounting 

and audit of settlements with different debtors for the 

agricultural enterprise. The conclusions and suggestions made 

during the study are aimed at improving the accounting and 

audit of settlements with different debtors in the enterprise, and 

to make the necessary management decisions to develop ways 

of solving accounting issues. 



 

Key words: various debtors, accounts receivable, 

cashless payments, audit, accounting. 


