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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У процесі господарської 

діяльності сільськогосподарські підприємства, одержуючи 

готову продукцію, реалізують її заготівельним 

організаціям, іншим покупцям і замовникам. Одночасно 

мають місце розрахунки з фізичними особами при видачі 

готівки під звіт, по нестачах цінностей, одержаних 

позиках. Використання міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку забезпечує: зменшення ризику для 

кредиторів та інвесторів; зниження витрат кожної країни на 

розробку власних стандартів; однозначне розуміння фінансової 

звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі; 

поглиблення міжнародної кооперації в галузі 

бухгалтерського обліку. Несвоєчасне одержання грошових 

коштів за реалізовану продукцію, повернення 

невикористаних підзвітних сум призводить до труднощів у 

веденні господарства. Особливо це відчутно в умовах 

інфляції. Кошти, які тимчасово знаходяться за межами 

підприємства, працюють на стороні, знецінюються і при 

простроченні можуть не повернутися в господарство. З 

метою контролю та підтвердження сум заборгованості 

проводять інвентаризацію розрахунків. При інвентаризації 

підприємства – кредитори повинні передати окремим 

дебіторам відомості про стан заборгованості. Дебітори 

зобов’язані протягом десяти днів від дня одержання 

виписок підтвердити суму заборгованості або заявити свої 

заперечення. Тому, в бухгалтерському обліку підприємств 

багато уваги приділяється обліку дебіторської 

заборгованості. Так як, саме від оперативності і 

правильності поданої інформації про стан дебіторської 

заборгованості залежить своєчасність вживання заходів 

щодо її погашення і відображення у фінансовій звітності 



 

підприємства за звітний період. На даний момент аудит в 

Україні розвивається досить швидкими темпами. Він 

виник на соціальне замовлення і, ще не маючи глибокої 

теорії, почав виконувати практичні завдання щодо 

підтвердження відповідної фінансової інформації. В 

своєму арсеналі аудитори, що прийшли на ринок серйозно 

і надовго, мають теорію і практику зарубіжного аудиту та 

вітчизняну методику проведення різного роду ревізій і 

перевірок. 

Процес аудиту - це процес пізнання істини, який 

полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє 

собою дослідження фактів минулого. Інтереси осіб, 

задіяних в господарському процесі: власника, 

адміністратора, службовців, підзвітних осіб, кредиторів і 

дебіторів, - суперечливі, і ці суперечності неминуче 

знаходять своє відображення в облікових регістрах. Ось 

чому тема дипломного проекту являється актуальною в 

теперішній час. Теоретична та практична значущість 

вирішення зазначених питань, недостатня їх наукова та 

прикладна розробка обумовили актуальність обраної теми 

дипломної магістерської роботи «Облік і аудит розрахунків з 

покупцями та замовниками (за даними Слатинського КПТІ 

«Інвентаризатор» Дергачівського району Харківської 

області)». 
Теоретична та практична значущість вирішення 

зазначених питань, недостатня їх наукова та прикладна 

розробка і обумовили актуальність обраної теми 

кваліфікаційної (магістерської) роботи.  

Метою роботи є дослідження теоретико-

методичних засад та розробка практичних рекомендацій 

щодо удосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

покупцями та замовниками в Слатинському КПТІ 

«Інвентаризатор» шляхом поліпшення механізму його 

організації. 



 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі 

завдання: розкрити теоретичні аспекти обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями та замовниками; вивчити стан 

обліку та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками; 

розробити та запропонувати шляхи удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями та замовниками; 

узагальнити висновки і пропозиції по темі дослідження. 

Об‘єктом дослідження є процес організації обліку 

та аудиту розрахунків з покупцями та замовниками як 

складової облікової системи Слатинського КПТІ 

«Інвентаризатор» Дергачівського району Харківської 

області. 

Предметом дослідження сукупність теоретичних, 

методичних та практичних засад організації обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на 

досліджуваному підприємстві. 

Методика дослідження У кваліфікаційній 

(магістерській) роботі використано методи дослідження, 

які 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. 

Інформаційною базою досліджень були 

нормативно – правові акти України, річна фінансова 

звітність підприємства за період з 2016 по 2018рр., 

літературні джерела по темі дослідження, довідково-

інформаційні матеріали, результати власних спостережень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в уточненні теоретичних положень та розробці практичних 



 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання.  

Практичне значення одержаних результатів 
полягає в тому, що запропоновані теоретичні узагальнення 

й практичні рекомендації щодо удосконалення процесу 

організації обліку та аудиту розрахунків з покупцями та 

замовниками можуть бути використані на підприємствах, 

зокрема у Слатинському КПТІ «Інвентаризатор». 

Апробація результатів дослідження. Основні 

наукові та практичні положення і висновки кваліфікаційної 

(магістерської) роботи обговорювались на Міжнародній 

науково – практичній конференції (м. Дніпро, 19 жовтня 

2019р.), тези доповіді на тему: «Створення резерву 

сумнівних боргів: важливі практичні аспекти»; 

Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченої 20-річчю з дня заснування кафедри обліку та 

аудиту ХНТУСГ «Перспективи розвитку обліку, контролю 

та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних 

процесів» (м. Харків 05 листопада 2019 року) тези доповіді 

на тему: «Напрями удосконалення бухгалтерського обліку 

розрахунків з покупцями та замовниками». Також стаття 

опублікована у Віснику студентського товариства (вип. 

№2/2019, м. Харків), на тему: «Перспективні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку  розрахунків з 

покупцями та замовниками». 

Структура та обсяг роботи. Загальний обсяг 

роботи складає 138 сторінок, 4 рисунки, 12 таблиць, 99 

використаних джерел на 11 стор. Обсяг основного тексту 

дипломної магістерської роботи складає 127 сторінок. 

 

 

 

 



 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

РОБОТИ 

 

У першому розділі «Загальні положення обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями та замовниками» розглянуто: 

визначення. Визнання дебіторської заборгованості; 

класифікація дебіторської заборгованості; зміст і 

принципи безготівкових розрахунків; форми 

безготівкових розрахунків; сутність, мета та завдання 

аудиту; інформаційне забезпечення аудиту розрахунків 

з покупцями та замовниками. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту розрахунків з 

покупцями  та замовниками» розглянуто: організаційно – 

економічну характеристику підприємства; первинний 

облік розрахунків з покупцями та замовниками; 

синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями 

та замовниками; облік резерву сумнівних боргів; методика 

проведення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 

та порядок оформлення підсумкової документації. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями та замовниками» розглянуто: 

удосконалення обліку розрахунків з покупцями та 

замовниками при діючій формі обліку, організацію обліку 

розрахунків з покупцями та замовниками при 

автоматизованій формі обліку; аудит в умовах 

застосування комп’ютерних технологій. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційну (магістерську) роботу на тему: 

«Облік та аудит розрахунків з покупцями та замовниками 

(за даними Слатинського КПТІ «Інвентаризатор» 

Дергачівського району, Харківської області)», написано на 

фактичних даних підприємства. При аналізі господарської 



 

діяльності, нами було встановлено, що дане підприємство 

спеціалізується на наданні послуг у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно, організації технічної 

інвентаризації будівель та споруд, земельних ділянок. 

Показники ліквідності та платоспроможності перевищують 

нормативні значення і мають тенденцію до зростання, отже 

можна зробити висновок, що підприємство в  2018 році 

ліквідне і платоспроможне. Для ведення бухгалтерського 

обліку в Слатинському КПТІ «Інвентаризатор» 

використовується журнально – ордерна форма обліку; 

Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та 

замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані 

роботи і послуги, крім заборгованості, забезпеченої 

векселями, ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з 

покупцями та замовниками». Рахунок 36 активний, 

балансовий, основний. За дебетом рахунку 36 «Розрахунки 

з покупцями та замовниками» відображається продажна 

вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних 

контрактів), яка включає податок на додану вартість, 

акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що 

підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних 

фондів та включені у вартість реалізації. За кредитом 

рахунку 36 відображається сума платежів, які надійшли на 

рахунки підприємства в банківських установах, у касу та 

інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає 

заборгованість покупців та замовників за роботи чи 

послуги. В Слатинському КПТІ «Інвентаризатор» облік 

розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками 

ведеться на субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними 

покупцями». Для розрахунків з іноземними покупцями 

призначений  субрахунок 362 «Розрахунки з іноземними 

покупцями» рахунку 36, але в Слатинському КПТІ 

«Інвентаризатор» розрахунки в іноземній валюті не 



 

здійснювались і тому субрахунок не застосовувався. 

Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», 

сумнівний борг – це поточна дебіторська заборгованість, 

щодо якої існує невпевненість її погашенні боржником. 

Кожна заборгованість – це результат певних відносин її з 

контрагентами. В Слатинському КПТІ «Інвентаризатор» 

резерв сумнівних боргів не створюється, отже рахунок 38 

не відкрито.  

Для вдосконалення системи обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями та замовниками в Слатинському 

КПТІ «Інвентаризатор» нами запропоновано: 

1. Розробити комплекс заходів щодо: – пошуку 

можливостей збільшення кількості покупців і замовників 

підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику 

несплати боргів; постійного моніторингу потенційних 

дебіторів (оцінювання фінансового стану та 

платоспроможності, ринкової репутації, іміджу тощо); 

2. Створити резерв сумнівних боргів та виробити порядок 

його визначення в Наказі про облікову політику 

підприємства; 

3. Своєчасно здійснювати контроль співвідношення 

дебіторської та кредиторської заборгованості. Значне 

перевищення фактичної дебіторської заборгованості 

створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і 

робить необхідним залучення додаткових джерел 

фінансування; 

4. Управляти при лімітуванні дебіторською заборгованістю 

як у загальних обсягах, так і в розрахунку на одного 

дебітора (існуючого чи потенційного) і періодично 

переглядати граничні суми; 

5. Систематично проводити інвентаризацію 

заборгованості. 

Дослідження обліку дебіторської заборгованості в 

Слатинському КПТІ «Інвентаризатор» показало, що 



 

бухгалтер занадто уніфікував цей процес, і як наслідок не 

задовольняються потреби керівника - отримання повної, 

оперативної інформації щодо стану дебіторської 

заборгованості. З тих документів, що веде бухгалтер не 

можливо побачити, за яким видом товару виникла 

дебіторська заборгованість, коли, строки її погашення 

тощо. Отже, для удосконалення обліку розрахунків з 

покупцями та замовниками в Слатинському КПТІ 

«Інвентаризатор» нами вперше розроблено і 

запропоновано формувати відомість аналітичного обліку 

по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 

яка може надаватися (використовуватися) як внутрішнім 

користувачам, так і для заповнення журналу-ордеру по 

рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». 

Отже, в ринкових умовах господарювання наявність у 

підприємствах значних розмірів дебіторської 

заборгованості знижує ліквідність його активів, негативно 

впливає на фінансову платоспроможність, а також 

відволікає зайві грошові кошти. Саме точний облік надає 

необхідну інформацію для управління дебіторською 

заборгованістю на підприємстві. На підставі дослідження 

робимо висновок, щодо необхідності удосконалення 

інформаційного забезпечення керівника своєчасними і 

якісними даними про дебіторську заборгованість. 

Запропонована зведена звітність дозволить отримати 

інформацію про дебіторську заборгованість в обсязі і 

вигляді, достатньому для проведення аналізу розрахунків з 

дебіторами зокрема і заборгованості загалом тобто 

задовольнить вимоги управлінців в отриманні повної, 

оперативної інформації. 

Нами при проведенні дослідження було виявлено, що 

для вдосконалення обліку розрахунків з покупцями та 

замовниками та прийняття рішення про погашення 

дебіторської заборгованості керівництво підприємства 



 

повинно володіти достовірною інформацією про всі 

взаєморозрахунки за конкретний період. Це дасть змогу 

чітко окреслити грошові потоки підприємства, а також 

мінімізувати ризик виникнення заборгованості. Важливим 

вважаємо той факт, що дебіторська заборгованість є 

джерелом утворення активів боржника, який цим може 

користуватися і використовувати засоби без права на це. 

Основним показниками для аналізу дебіторської 

заборгованості, блок якого включений до програми аудиту, 

повинні бути: оборотність дебіторської заборгованості; 

період погашення дебіторської заборгованості; середній 

період інкасації дебіторської заборгованості; коефіцієнт 

простроченої дебіторської заборгованості; частка 

дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних 

активів; ефект, отриманий від інвестування засобів у 

дебіторську заборгованість по розрахунках з покупцями та 

замовниками; коефіцієнт ефективності інвестування 

засобів у дебіторську заборгованість. 

Отже, підкреслимо, що вдосконалення процесу управління 

дебіторською заборгованістю надасть можливість вибору її 

оптимального розміру для кожного окремого 

підприємства, максимально уникати прострочення 

термінів її погашення, оптимізації контингенту покупців та 

замовників, ураховуючи їх платоспроможність, що, в свою 

чергу, вплине на зменшення обсягів сумнівних боргів, 

безнадійної заборгованості, а також удосконалення 

управлінського аспекту стосовно витрат та доходів 

кожного окремого підприємства. 
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АНОТАЦІЯ 

Дерев’янко О.С. «Облік та аудит розрахунків з 

покупцями та замовниками (за даними Слатинського 

КПТІ «Інвентаризатор» Дергачівського району 

Харківської області)». – На правах рукопису. 

Метою даної кваліфікаційної (магістерської) роботи 

є вивчення теоретичних аспектів обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями та замовниками; стану обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на 

конкретному підприємстві та розробка удосконалення 

ведення їх обліку. Кваліфікаційна (магістерська) робота 

виконується на матеріалах Слатинського КПТІ 

«Інвентаризатор» Дергачівського району Харківської 

області. Об’єктом дослідження виступають господарські 

операції з обліку розрахунків з покупцями та замовниками, 

що відбуваються в Слатинському КПТІ «Інвентаризатор». 

В кваліфікаційній (магістерській) роботі розглянуто 

теоретичні положення первинного, аналітичного і 

синтетичного обліку та аудиту розрахунків з покупцями та 

замовниками. Висвітлено стан обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями та замовниками, запропоновано 

шляхи удосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

покупцями та замовниками.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в 

уточненні теоретичних положень та розробці практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту 

виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання.  

Ключові слова: дебіторська заборгованість, 

розрахунки з покупцями та замовниками, безготівкові 

розрахунки, первинна документація, аудит, автоматизація 

обліку. 

 

 



 

SUMMARY 

Derevyanko OS «Accounting and audit of settlements 

with buyers and customers (according to Slatinsky KPTI 

"Inventory" of Dergachiv district of Kharkiv region)». - 

On the rights of the manuscript. 

The purpose of this master's thesis is to study the 

theoretical aspects of accounting and audit of payments with 

buyers and customers; the state of accounting and audit of 

payments with buyers and customers at a particular enterprise 

and the development of improving their accounting. The 

master's degree work is performed on the materials of the 

Slatina KPTI "Inventory" of Dergachiv district of Kharkiv 

region. The object of the study is the business transactions for 

accounting settlements with buyers and customers occurring in 

the Slatinsky KPTI "Inventory". The master's thesis deals with 

the theoretical provisions of primary, analytical and synthetic 

accounting and audit of payments with buyers and customers. 

The status of accounting and audit of payments with buyers 

and customers is presented, ways of improvement of 

accounting and audit of payments with buyers and customers 

are suggested. 

Scientific novelty of the obtained results is to clarify 

the theoretical provisions and to develop practical 

recommendations for improving the accounting and auditing of 

inventory in the enterprise in modern conditions of 

management. 

Keywords: accounts receivable, payments with buyers 

and customers, non-cash payments, primary documentation, 

audit, accounting automation. 
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