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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

(МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В процесі господарської діяльності 

кожне підприємство здійснює розрахункові операції з 

контрагентами. Суб’єкти підприємницької діяльності проводять 

як безготівкові та готівкові розрахунки, так і розрахунки з 

використанням векселів, а також товарообмінні операції. Від 

постачальників та підрядників підприємства отримують запаси, 

товари, послуги, то ж розрахунки з ними становлять основну 

частку всіх розрахункових операцій. У зв’язку з цим, щоб 

уникнути порушень та зловживань під час здійснення 

розрахункових операцій, потрібно проводити постійний 

контроль за їх проведенням та відображенням у 

бухгалтерському обліку, а також постійно вдосконалювати цей 

процес. 

В сучасних умовах ефективно організований облік 

розрахунків з постачальниками і підрядниками мають значний 

вплив на фінансовий стан підприємства. Адже, при розрахунках 

з контрагентами виникає дебіторська або кредиторська 

заборгованість, яку потрібно чітко контролювати та постійно 

вдосконалювати її облік, для запобігання прострочення термінів 

платежу та зведення заборгованості до стану безнадійності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 

особливостей обліку розрахунків підприємства з 

постачальниками і підрядниками присвячено роботи таких 

вчених, як П.С. Безрукіх, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. 

Голов, О.М.Головащенко, В.М. Костюченко, Т.Н. Малькова, 

Н.М. Малюга, М.Ю.Медведєв, В.В. Нарєжний, С.А. Ніколаєва, 

В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Я.В. Соколов, В.О.Шевчук та інших. 

В працях цих дослідників розкрито сутність поточних 

зобов’язань, організацію обліку, а також їх вплив на фінансовий 

стан підприємства. 

Проте і надалі залишаються питання, що потребують 

подальшого дослідження: визначення змісту зобов’язань перед 

постачальниками та підрядниками, прозорість їх відображення в 

звітності, облік розрахунків з використанням векселів, 

організація бухгалтерського обліку розрахунків в умовах 



автоматизації тощо. Адже, багато теоретичних положень, які 

стосуються трактування сутності розрахунків з 

постачальниками і підрядниками, заборгованості та зобов’язань 

перед ними, їх методика обліку потребують вдосконалення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 

Кваліфікаційна магістерська 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 аудиту виробничих запасів на сільськогосподарських 

підприємствах. 

Мета дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо 

вдосконалення обліку та аудиту розрахунків підприємства з 

різними дебіторами шляхом узагальнення теоретичних та 

оцінки практичних аспектів обраної тематики. 

Мета досліджень обумовила постановку наступних 

завдань: 

- розглянути основні положення обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами: визначення, визнання, оцінка 

та класифікація дебіторської заборгованості; 

- дослідити зміст, принципи та форми безготівкових 

розрахунків; 

- ознайомитися з сутністю, завданням та методикою 

проведення аудиту розрахунків з різними дебіторами; 

- провести організаційно-економічну характеристику 

сільськогосподарського підприємства; 

- розглянути особливості аналітичного та синтетичного 

обліку розрахунків: за виданими авансами, за претензіями, за 

нарахованими доходами; 

- дослідити методику проведення аудиту розрахунків з 

різними дебіторами;  

- визначити основні напрямки удосконалення 

організації та методики обліку і аудиту розрахунків з різними 

дебіторами. 



Об'єктом дослідження є процес організації обліку та 

аудиту розрахунків з різними дебіторами як складової облікової 

системи у НПЦ Липковатівського аграрного коледжу. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, 

методичних та практичних засад організації обліку та аудиту 

виробничих запасів на досліджуваному підприємстві. 

Методика дослідження включає систему статистико-

економічних методів, які поєднуються з теоретичними 

аспектами, що забезпечили розв'язання поставлених завдань. 

Теоретичним та методичним підґрунтям проведених досліджень 

стали наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, 

методологія та загальносистемні принципи проведення 

комплексних досліджень. Із спеціальних методів в роботі були 

використані: абстрактно-логічний, спостереження, порівняння, 

метод економічного аналізу, економіко-статистичний. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в 

уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення організації та методики обліку і 

аудиту розрахунків з різними дебіторами на підприємстві в 

сучасних умовах господарювання.  

Інформаційною базою роботи є законодавчі та 

нормативно-правові акти України, матеріали періодичних 

видань, спеціальні науково-практичні інформаційні джерела, 

літературні джерела з обліку та аудиту витрат основної 

діяльності сільськогосподарських підприємств. Було 

використано дані річної фінансової та статистичної звітності 

НПЦ Липковатівського аграрного коледжу за 2016-2018 

роки, документи первинного обліку, регістри синтетичного та 

аналітичного обліку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що запропоновані теоретичні узагальнення й практичні 

рекомендації щодо удосконалення організації та методики 

обліку та аудиту розрахунків з різними дебіторами можуть бути 

використані на сільськогосподарських підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. Результати дослідження, 

що становлять наукову новизну, теоретичні обґрунтування, 

практичні розробки, висновки та пропозиції одержані автором 



самостійно на основі аналізу практичних і теоретичних 

матеріалів.  

Апробація результатів дослідження. Результати  

досліджень доповідались і обговорювались на Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування в умовах євроінтеграції» (м. Харків, 2019 рік); 

Внутрівузівській науково-практичній конференції за підсумками 

виробничої практики студентів спеціальності «Облік і 

оподаткування» (м. Харків, 2019 рік). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 

наукових праць обсягом 0,5 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна магістерська 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і 

пропозицій, списку використаних джерел та додатків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Основні положення обліку та аудиту 

розрахунків з іншими дебіторами» досліджено економічний 

зміст і завдання обліку дебіторської заборгованості та сучасні 

концепції управління нею; розглянуто основні положення 

обліку та аудиту розрахунків з різними дебіторами: визначення, 

визнання, оцінка та класифікація дебіторської заборгованості; 

досліджено зміст, принципи та форми безготівкових 

розрахунків; розглянуто сутність, завдання та методика 

проведення аудиту розрахунків з різними дебіторами. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту розрахунків з 

різними дебіторами» розроблено та проаналізовано 

організаційно-економічну характеристику досліджуваного 

підприємства. Досліджено особливості первинного, 

аналітичного та синтетичного обліків розрахунків: за виданими 

авансами, за претензіями, за нарахованими доходами та 

алгоритм їх аудиту. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами» значне місце відведено 

аналізу організації їх обліку при діючій формі. Запропоновано 

теоретичні положення та практичні рекомендацій з 

удосконалення організації і методики обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами на підприємстві, що 

сприятиме прийняттю правильних управлінських рішень та 

підвищенню економічної ефективності виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній магістерській роботі здійснено 

теоретичне узагальнення аспектів організації обліку та аудиту 

розрахунків з різними дебіторами досліджуваного підприємства 

та запропоновані шляхи їх удосконалення. За результатами 

дослідження зроблені наступні висновки теоретичного, 

методичного та прикладного характеру: 

1. Важливе значення для ефективного управління 

дебіторською заборгованістю на підприємстві має її 

класифікація, яка в системі бухгалтерського обліку має бути 

різноплановою та відповідати інформаційним потребам 

менеджерів. На основі проведеного дослідження можна зробити 

висновки про широкий спектр видів дебіторської 

заборгованості.  

2. На практиці підприємствами застосовуються різні 

підходи до оцінки дебіторської заборгованості. Так, згідно з 

П(С)БО 10 поточна дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги визнається активом та оцінюється за первісною 

вартістю в момент її визнання, а до підсумку балансу 

включається за чистою реалізаційною вартістю. 

3. Дебіторська заборгованість є невід'ємною складовою 

операційної діяльності підприємства, яка здатна активно 

впливати на об'єм і структуру грошової маси, платіжного 

обороту, швидкість обігу коштів. Різке збільшення дебіторської 

заборгованості і її частки в поточних активах може свідчити про 

необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців 

або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і 

банкрутство частини покупців. 

4. Довготривале неповернення дебіторської 

заборгованості викликає дефіцит грошових ресурсів, що 

відповідно здатне знизити фінансову активність підприємства. 

5. Дослідним підприємством для написання дипломної 

магістерської роботи було обрано навчально-практичний центр 

Липковатівський аграрний коледж Нововодолазького району 

Харківської області. Підприємство поряд з освітянською 

діяльністю займається і виробництвом та переробкою 

сільськогосподарської продукції. Основними видами 



виробничо-господарської діяльності відповідно до установчих 

документів є: вирощування зернових, бобових, культур і насіння 

олійних культур, розведення ВРХ молочних порід та свиней та 

деякі інші. 

6. Найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції 

рослинництва займають зернові та зернобобові – 49,4%, серед 

них ключовою культурою, яка формує найбільшу виручку, є 

пшениця озима – 45,5%. Найбільшу питому вагу в структурі 

товарної продукції тваринництва займає молоко – 11,5% та 

м'ясо ВРХ – 8,2% у 2018 р.  

7. Основні показники ліквідності у 2018 р. відповідають 

рекомендованим значенням, що, в свою чергу, свідчить про 

можливість підприємства розрахуватися за своїми поточними 

боргами. В НПЦ Липковатівського аграрного коледжу достатня 

величина нормальних джерел покриття запасів і витрат, і як 

наслідок підприємство має абсолютну фінансову стійкість. 

8. Показники ділової активності за досліджуваний період 

мали позитивну динаміку, зокрема показники фондовіддачі та 

коефіцієнт оборотності оборотних активів, і як наслідок, 

показник ресурсовіддачі. Це є свідченням більше ефективного 

використання основних та оборотних фондів НПЦ 

Липковатівського аграрного коледжу.  

9. В НПЦ Липковатівського аграрного коледжу при 

веденні бухгалтерського обліку використовується 

автоматизована форма обліку, з застосуванням прикладної 

комп’ютерної програми комплексної автоматизації обліку «1С: 

Бухгалтерія 8.2». Основними регістрами якої є машинограми у 

вигляді журналів-ордерів по конкретному рахунку.  

10. На досліджуваному підприємстві було виявлено 

недоліки в організації бухгалтерського обліку розрахунків з 

різними дебіторами. Для усунення виявлених недоліків 

необхідно вдосконалити політику управління дебіторською 

заборгованістю, адже саме політика управління дебіторською 

заборгованістю, яка представляє собою частину загальної 

політики управління оборотними активами і маркетингової 

політики підприємства, спрямованої на розширення обсягів 

реалізації продукції, визначає ефективність роботи 

підприємства.  



11. Для вдосконалення системи обліку та контролю 

розрахунків з іншими дебіторами на підприємстві нами 

запропоновано:  

–  створити резерв сумнівних боргів та виробити порядок 

його визначення в обліковій політиці підприємства;  

–  своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням 

дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне 

перевищення фактичної дебіторської заборгованості створює 

загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить 

необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також 

доводиться впроваджувати в практику управління лімітування 

дебіторської заборгованості як у загальних обсягах, так і у 

розрахунку на одного дебітора (існуючого чи потенційного) і 

періодично переглядати граничні суми;  

–  систематично проводити інвентаризацію 

заборгованості.  

12. Для зменшення розміру дебіторської заборгованості 

необхідно здійснювати такі заходи:  

–  визначати ступінь ризику не уплати рахунків 

покупцями;  

–  збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат від 

несплати одним або декількома покупцями;  

–  вести оперативний контроль за надходженням готівки;  

–  визначити коло потенційних дебіторів та суворе 

планування дебіторської заборгованості підприємства на 

майбутні періоди;  

–  визначити можливості застосування кредитної політики 

щодо окремих покупців продукції та формування її принципів і 

умов;  

–  своєчасно визначати сумнівну заборгованість; 

–  вести претензійну роботу співпрацюючи з юридичною 

службою;  

–  припиняти дію договорів з покупцями, що порушують 

платіжну дисципліну;  

–  своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської 

заборгованості. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Білозуб О.О. Облік та аудит розрахунків з різними 

дебіторами 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». – Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені Петра Василенка, 

Харків, 2019. 

Актуальність. Сучасні ринкові відносини вимагають 

перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із 

центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів 

господарювання. Дебіторська заборгованість є одним з 

основних активів підприємства, інформація про її розмір, стан 

та строки погашення є важливою у прийнятті управлінських 

рішень. Адже, ефективне управління дебіторською 

заборгованістю здатне підвищити рівень рентабельності та 

прибутковість підприємства.  

Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розробка 

рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аудиту розрахунків 

підприємства з різними дебіторами шляхом узагальнення 

теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної тематики. 

В кваліфікаційній магістерській роботі автором 

досліджено економічний зміст і завдання обліку дебіторської 

заборгованості та сучасні концепції управління нею. 

Досліджено особливості первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку розрахунків: з різними дебіторами та 

алгоритм їх аудиту. 

Запропоновано теоретичні положення та практичні 

рекомендацій з удосконалення організації і методики обліку та 

аудиту розрахунків з різними дебіторами на підприємстві, що 

сприятиме прийняттю правильних управлінських рішень та 

підвищенню економічної ефективності виробництва. 

 

Ключові слова: дебітори, заборгованість, методика аудиту 

розрахунків з різними дебіторами. 

 



ANNOTATION 

 

Belozub O.O. Accounting and audit of settlements with 

different debtors 

Qualification work for the Master's degree in specialty 071 

"Accounting and taxation". - Kharkiv Petro Vasylenko National 

Technical University of Agriculture, Kharkov, 2019. 

Today's market relations require a revision of the accounting 

system, one of the central elements of which is the accounting of 

business entities' settlements. Accounts receivable is one of the main 

assets of the enterprise, information about its size, condition and 

maturity is important in making management decisions. After all, 

effective management of receivables can increase the level of 

profitability and profitability of the enterprise. 

The purpose of the qualification master's work is to develop 

recommendations for improving the accounting and auditing of 

company settlements with suppliers and contractors by generalizing 

theoretical and evaluating practical aspects of the chosen subject. 

In the qualification master's work the author explores the 

economic content and tasks of accounting receivables and modern 

concepts of managing it. The peculiarities of analytical and synthetic 

accounting of calculations are investigated: with different debtors 

and their audit algorithm. 

Theoretical provisions and practical recommendations for 

improving the organization and methodology of accounting and audit 

of settlements with different debtors in the enterprise are offered, 

which will help to make the right management decisions and increase 

the economic efficiency of production. 

 

Keywords: debtors, arrears, method of audit of settlements 

with different debtors. 
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