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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний фінансовий стан 

аграрних підприємств характеризується зростанням 

дебіторської заборгованості в структурі їх активів, що 

призводить до уповільнення платіжного обороту. Тому 

виникає необхідність ефективного управління дебіторською 

заборгованістю аграрних підприємств з метою підвищення їх 

платоспроможності. Розрахунки між підприємствами є 

однією з необхідних складових розширеного відтворення. 

Вони опосередковують розподіл і перерозподіл суспільного 

продукту, перетворення його з товарної форми на грошову і 

навпаки, зміну форм власності. Тільки ефективно 

організований бухгалтерський облік операцій за 

розрахунками з покупцями і замовниками може забезпечити 

формування достовірної інформації щодо розрахунково-

платіжних операцій підприємства, регулювання порядку їх 

здійснення з найменшими втратами та прийняття своєчасних 

управлінських рішень. 
Проблематикою розвитку обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями і замовниками займалися такі 
відомі вітчизняні вчені, як : М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, 
Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, Н. Гура, М.Я. Дем’яненко, 
Г.Г. Кірейцев, Н. Матицина, Л.В. Нападовська, 
В.К. Савчук, В.В. Сопко, П.Я. Хомин, Л.О. Лігоненко, 
Н.М. Новікова, Л.Л. Носач, О.Є. Гудзь, Т.М. Лисиця, 
М.О. Самойленко та інші. Втім, незважаючи на наукову 
актуальність і прикладне знаення питання обліку та аудиту 
розрахунків з покупцями і замовниками та досить широку 
увагу до нього науковців, наразі залишається ряд 
невирішених теоретико-методологічних та практичних 
питань організації та ведення обліку, а також здійснення 
контролю цього об’єкту. Їх важливе значення для 
підприємств зумовлюють своєчасність та актуальність 
обраної теми дослідження. 



Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами. Магістерська робота виконувалася відповідно до 
плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 
Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра 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 розрахунків з 
покупцями і замовниками. 

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 
роботи є розробка теоретичних засад та практичних 
рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту 
розрахунків з покупцями і замовниками на аграрних 
підприємствах. 

Мета магістерської роботи обумовила необхідністю 
вирішення наступних завдань: 

- розкриття економічний зміст та визначення місця 
розрахунків з покупцями і замовниками в системі 
дебіторської заборгованості аграрних підприємств; 

- вивчити сутність, принципи та форми 
безготівкових розрахунків, що можуть здійснювати аграрні 
підприємства; 

- розкрити теоретичні та інституційні основи 
регулювання аудиторської діяльності та аудиту 
розрахунків з покупцями і замовниками в Україні; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 
діяльності аграрних підприємств (за даними діяльності 
ПСП «Світоч»); 

- розкрити сучасний стан організації обліку на 

аграрних підприємствах, вивчити методику обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками на 

аграрних підприємствах (за даними діяльності ПСП 

«Світоч»); 



- обґрунтувати шляхи удосконалення обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками на аграрних 

підприємствах; 

- визначити шляхи ефективної та раціональної 

організації та ведення аудиту розрахунків з покупцями і 

замовниками у сучасних умовах і запропонувати адекватні 

цим умовам форми і методи їх здійснення; 

- здійснити економічне обґрунтування запропонованих 

напрямів удосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

покупцями і замовниками аграрних підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес обліково-

аудиторського забезпечення розрахунків з покупцями і 

замовниками на аграрних підприємствах.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту розрахунків з 

покупцями і замовниками на аграрних підприємствах.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічну 

основу дослідження становить сукупність 

загальнонаукових та спеціалізованих принципів, положень 

і методів наукового пізнання, використання яких 

обґрунтовано завданнями дослідження. З метою вирішення 

поставлених у роботі завдань у ході дослідження 

використовувалися такі методи: аналізу та синтезу – під 

час з’ясування економічної сутності розрахунків з 

покупцями і замовниками, а також теоретичного 

осмислення принципів і проблем їх обліку, уточнення 

понятійно-термінологічного апарату; системний підхід та 

логічне моделювання – під час виявлення чинників, що 

зумовлюють специфіку обліку досліджуваних операцій; 

методи групування та порівняння – під час розробки 

класифікації безготівкових розрахунків, опрацювання 

нормативно-правового забезпечення здійснення та 

відображення в обліку досліджуваних операцій; метод 

наукового абстрагування – для дослідження й 



узагальнення окремих компонентів господарських 

операцій з розрахунків з покупцями і замовниками; метод 

проектування – для розробки рекомендацій щодо 

вдосконалення механізму обліку досліджуваних операцій 

та структури облікових регістрів у процесі застосування 

інформаційних систем; таблично-графічний метод – для 

наочного відображення результатів дослідження тощо. 

Інформаційною базою дослідження були 

законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та 

Кабінету Міністрів України, Президента України, 

Національного банку України, рішення Аудиторської 

палати України, первинні документи, регістри 

синтетичного і аналітичного обліку, фінансова, податкова 

та статистична звітність ПСП «Світоч», літературні 

джерела, а також результати власних досліджень та 

розрахунків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методичних основ та 

прикладних засад щодо удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями і замовниками на аграрних 

підприємствах. 
В процесі проведеного дослідження одержано 

наступні основні результати, що характеризують новизну, 
розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 

удосконалено: 

– методичні засади обліку господарських договорів з 

покупцями та замовниками з використанням рахунків 

класу «0», що сприяє більшій дієвості контрольної функції 

обліку та дає можливість ідентифікувати момент 

виникнення сумнівної дебіторської заборгованості; 

– інструментарій управлінського обліку в системі 

розрахунків з покупцями і замовниками через розвиток 

бюджетування на основі формування центрів фінансової 

відповідальності, що дозволяє побудувати збалансовану 

систему бюджетних показників для характеристики 



відносини підприємства з покупцями та замовниками; 
набуло подальшого розвитку: 
– трактування поняття «покупці» як фізичні або 

юридичні особи, які зустрічаються на ринку з продавцем, 
формуючи попит і пропозицію, забезпечуючи 
конкурентоспроможність один одного та, в результаті, 
отримуючи продукцію, блага, за які була здійснена оплата, 
що дозволяє конкретизувати сутність розрахунків з 
покупцями як об’єкта обліку;  

– класифікація дебіторської заборгованості та має 
деталізація робочого Плану рахунків, який сприятиме 
формуванню звітності та необхідної додаткової інформації 
на підставі використання субрахунків другого, третього і 
наступних порядків для відображення дебіторської 
заборгованості за такими ознаками, як склад, валюта 
розрахунків, строки погашення, види продукції, 
забезпеченість; 

– науково-прикладні засади автоматизації 
бухгалтерського обліку аграрних підприємств та 
здійснення аудиту з врахуванням рівня автоматизації з 
врахуванням наявності нормативно-правових обмежить на 
застосування окремих програмних продуктів та специфіки 
аграрної сфери економіки, яка, як доведено, ускладнює 
завдання комп’ютерного обліку та аудиту. 

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота 
є самостійно виконаною завершеною науковою працею, в 
якій викладено авторський підхід до вирішення 
поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 
Основні положення магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з організації та ведення обліку 

та аудиту розрахунків покупцями і замовниками на 

агарних підприємствах. Результати дослідження прийняті 

до впровадження у практичну діяльність аграрного 



підприємства – ПСП «Світоч» Троїцького району, 

Луганської області.  

Апробація результатів магістерської роботи. 
Основні результати магістерської роботи доповідалися, 

обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-

практичних конференціях, зокрема на XV Міжнародному 

форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у 

XXI сторіччі» (м. Харків, ХНТУСГ, 4-5 квітня 2019 р.) та 

Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 20-річчю з дня заснування кафедри обліку та 

аудиту ХНТУСГ (м. Харків, ХНТУСГ, 

5 листопада 2019 року). 

Публікації. За результатами дослідження 

опубліковано 3 наукових праці загальним обсягом 0,32 ум.-

друк. арк., у тому числі – 1 стаття у віснику студентського 

товариства, 2 публікації у матеріалах міжнародних науково-

практичних конференціях та форумах. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 

Основний зміст роботи викладений на 105 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел 

із 104 найменувань, містить 15 таблиць, 7 рисунків та 22 

додатки. 
 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Загальні положення обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками» 

розглянуто визначення, визнання, оцінка та класифікація 

дебіторської заборгованості, принципи та форми 

безготівкових розрахунків, сутність, мета та завдання 

аудиту, досліджене інформаційне забезпечення аудиту 

розрахунків з покупцями і замовниками. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями і замовниками» приведено 

організаційно-економічну характеристику підприємства, 

економічний зміст розрахунків з покупцями і замовниками 

та завдання їх обліку, досліджено первинний, синтетичний 

і аналітичний облік розрахунків покупцями і замовниками, 

методику проведення аудиту розрахунків покупцями і 

замовниками, порядок оформлення підсумкової 

документації за результатами аудиту розрахунків 

покупцями і замовниками. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками» 

запропоновано шляхи удосконалення обліку та аналізу 

розрахунків з покупцями і замовниками при діючій формі 

обліку, запропоновано напрями розвитку 

внутрішньогосподарського аудиту розрахунків з 

покупцями і замовниками, а також обґрунтовано 

здійснення аудиту в умовах застосування комп’ютерних 

технологій.  
 

 



ВИСНОВКИ 
 

Отримані в ході дослідження результати 

магістерської роботи вирішують важливе науково-

практичне завдання щодо обґрунтування теоретично-

методичних засад та практичних рекомендацій з 

удосконалення фінансової звітності малих підприємств – 

суб’єктів аграрного виробництва.  

За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 
1. Ідентифіковано місце відносин з покупцями та 

замовниками в системі розрахунків суб’єкта 
господарювання. Обґрунтовано участь покупців та 
замовників у господарській діяльності підприємства, що 
забезпечує формування прибутку, мотивації працівників, 
заробітної плати, податків, пенсійних надходжень, 
інвестиційного фонду (розширення виробництва), та 
безпосередньо впливає на його фінансовий стан. З метою 
узгодження понятійного апарату та його використання в 
практиці здійснення розрахунків з покупцями та 
замовниками, обґрунтування їх сутнісних характеристик 
запропоновано для цілей бухгалтерського обліку 
конкретизувати поняття «покупці» – це фізичні або 
юридичні особи, які зустрічаються на ринку з продавцем, 
формуючи попит та пропозицію, забезпечуючи 
конкурентоспроможність один одного та, в результаті, 
отримуючи продукцію, блага, за які була здійснена оплата 

2. Відсутність науково-обґрунтованої класифікації 
розрахунків з покупцями та замовниками підприємства 
призводить до ускладнення формування інформаційних 
ресурсів для суб’єктів управління відносинами 
підприємства з покупцями і замовниками. Встановлено, що 
під час обліку та розроблення аналітичних процедур 
управління дебіторською заборгованістю істотне значення 
має деталізація робочого Плану рахунків, який сприятиме 



формуванню звітності та необхідної додаткової інформації 
на підставі використання субрахунків другого, третього і 
наступних порядків для відображення дебіторської 
заборгованості за такими ознаками, як склад, валюта 
розрахунків, строки погашення, види продукції, 
забезпеченість. Загальну класифікацію дебіторської 
заборгованості в системі обліку доцільно представляти в 
розрізі декількох рівнів, де основними визначальними 
чинниками є інформативність та відповідність завданням 
управління. Представлена класифікація дебіторської 
заборгованості розкриває економічну природу різних її видів 
та відповідає структурі бухгалтерського балансу. Вона дає 
змогу згрупувати заборгованість за термінами її виникнення, 
за видами, за об’єктами обліку та строками непогашення. 

3. На основі порівняння ПСБО 10 «Дебіторська 
заборгованість» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» встановлено відмінності між 
вітчизняним і зарубіжним обліком дебіторської 
заборгованості: в Україні оцінка дебіторської заборгованості 
відбувається за первісною вартістю, у зарубіжних країнах – 
за справедливою. Також в Україні величина резерву 
сумнівних боргів визначається із розрахунку абсолютної 
суми сумнівної заборгованості або з використанням 
коефіцієнта сумнівності. У міжнародній практиці, крім того – 
ще й у відсотковому відношенні від виручки при можливому 
розподілі дебіторів на кілька груп. Для гармонізації обліку на 
сучасному етапі глобалізації актуальним є приведення цих 
протиріч у відповідність.  

4. Обґрунтовано переваги та недоліки безготівкових 
платіжних інструментів, що дає змогу більш зважено 
підходити до їх застосування у практичній діяльності 
аграрних підприємств. Запропоновано використовувати 
різні форми розрахунків в залежності від особливостей 
покупців щодо регулювання процесу виробництва з метою 
забезпечення рівномірної й ритмічної роботи 



підприємства, своєчасного випуску виробів у встановлених 
обсягах й номенклатурі при найповнішому використанні 
всіх виробничих ресурсів. 

5. Одним із провідних аграрних підприємств 
Троїцького району Луганської області є ПСП «Світоч», яке 
є господарським об’єктом дослідження. Площа 
сільськогосподарських угідь підприємства становить 1137 
га. Обсяг валової продукції в постійних цінах 2010 р. був 
найбільшим  за період 2016-2018 рр. у 2018 р. – 4832,3 тис. 
грн., що на 6,1% більше ніж у 2016 р. та на 23,9% більше 
ніж у 2017 р. В той же час обсяг товарної продукції в 
період з 2016 по 2018 рр. – на 23,1%. виробничий напрямок 
підприємства у 2018 р. – соняшниково-зерновий. 
Відбувається і зменшення ресурсів підприємства – як 
скорочення працівників з 28 чол. в 2017 р. до 25 чол. в 
2018 р., так і вартості необоротних та оборотних активів за 
цей же період скоротилася на 9,9% та 4,9% відповідно. 
Підприємство у 2018 р. отримало збиток від своєї 
господарської діяльності у сумі 602,0 тис. грн. У попередні 
2016 та 2017 рр. чистий прибуток складав 3665,7 тис. грн 
та 3802,8 тис. грн відповідно. Рівень рентабельності та 
норма прибутку підприємства скоротився у 2018 р. по 
відношенню до 2016 р. на 19,6% та 31,2% відповідно, що 
поряд зі скороченням обсягів реалізації продукції свідчить 
про спад у діяльності підприємства. 

6. Встановлено, що в ПСП «Світоч» ведення обліку 
здійснюється бухгалтерською службою з 3 чол. на чолі з 
головним бухгалтером. В ПСП «Світоч» використовується 
журнал-головна форма бухгалтерського обліку, яка 
відрізняється простотою побудови облікових регістрів 
(меморіальні ордери, книги, картки). Обґрунтовано 
недоліки організації та ведення обліку, як в цілому по 
підприємству, так і конкретно по обліку розрахунків з 
покупцями і замовниками. Визначено, що ключовим 
недоліком є висока трудомісткість роботи бухгалтерів, 



причиною чого є відсутність комплексної автоматизації від 
первинних документів до складання фінансової звітності, а 
також низька оперативність та аналітичність в підготовці 
інформації про стан розрахунків з розрахунків з покупцями 
і замовниками для менеджменту підприємства.  

7. Господарський договір у сучасних умовах є 
важливим об’єктом бухгалтерського і господарського 
контролю. Дотримання запропонованого порядку 
облікового відображення господарських договорів на 
рахунках класу «0» забезпечить оперативне регулювання 
та контроль розрахунків між контрагентами, недопущення 
наявності сумнівних та безнадійних заборгованостей.  

8. Система управлінського обліку розрахунків з 
покупцями та замовниками виступає важливим 
інструментом ефективної діяльності підприємства, що 
покликаний забезпечити координацію, взаємодію та 
погодженість окремих елементів управління для 
досягнення стратегічних цілей управління.  Бюджетування, 
як інструмент управлінського обліку, дозволяє дати 
правильну кількісну та якісну оцінку надходженням від 
покупців та замовників. Обґрунтовано, що для 
забезпечення процесу бюджетування розрахунків з 
покупцями і замовниками за центрами фінансової 
відповідальності слід враховувати організаційні і 
технологічні особливості контрагентів та види продукції 
підприємства. Запропоновано виділяти такі центри 
фінансової відповідальності, як: центр отриманих авансів 
від покупців; центр процесу реалізації; центр обсягів 
реалізованої продукції; центр доходів по кожному 
покупцю; центр собівартості по кожному покупцю; центр 
валових прибутків; центр методів нормування дебіторської 
заборгованості; центр формування фінансових результатів 
за покупцями/замовниками. Це дозволить розробити 
наскрізну систему бюджетів задля ефективного контролю 



та своєчасного врегулювання відносин з покупцями та 
замовниками. 

10. Запропоновано науково-прикладні засади до 
автоматизації бухгалтерського обліку та аудиту 
розрахунків з покупцями і замовниками аграрних 
підприємств з врахуванням особливостей, які накладає 
специфіка діяльності в аграрній галузі, а також зважаючи 
на розвиток сучасного інформаційного забезпечення та 
діючих нормативно-правових обмежень щодо 
використання окремих програмних продуктів та їх 
обслуговування, що діють в Україні.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Зібаровський Д.О. Облік та аудит розрахунків з 

покупцями і замовниками (за даними ПСП «Світоч» 

Троїцького району, Луганської області) – На правах 

рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої 
освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 
Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 
2019 р. 

 

Дослідження присвячене теоретично-методичному 
обґрунтуванню та розробці практичних рекомендацій з 
удосконалення обліку та аудиту розрахунків з покупцями і 
замовниками. 

Визначено місце розрахунків з покупцями і 
замовниками в системі дебіторської заборгованості 
аграрних підприємств.  

Проаналізовано основні тенденцій та перспектив 
розвитку безготівкових розрахунків в Україні та 
обґрунтовано їх адаптацію в діяльності аграрних 
підприємств.  

Розкрито теоретичні та нормативно-правові основи 
регулювання аудиторської діяльності та аудиту 
розрахунків з покупцями і замовниками в Україні. 

Здійснено оцінку сучасного фінансово-

економічного стан діяльності аграрних підприємств (на 

прикладі ПСП «Світоч»).  

Розкрито порядок ведення первинного, 

синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з 

покупцями і замовниками на агарних підприємствах, а 

також визначено проблемні моменти, що виникають на 

практиці при обліковому забезпеченні та аудиті 



розрахунків з покупцями і замовниками на аграрних 

підприємствах (на прикладі ПСП «Світоч»). 
Обґрунтовано напрями удосконалення обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками на аграрних 
підприємствах. Запропоновано порядок облікового 
відображення господарських договорів на позабалансових 
рахунках. Розглядається бюджетування, як інструмент 
управлінського обліку, дозволяє дати правильну кількісну 
та якісну оцінку надходженням від покупців та замовників. 

Запропоновано науково-прикладні засади до 

автоматизації бухгалтерського обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями і замовниками аграрних 

підприємств з врахуванням особливостей, які накладає 

специфіка діяльності в аграрній галузі, а також зважаючи 

на розвиток сучасного інформаційного забезпечення та 

діючих нормативно-правових обмежень. 

Ключові слова: поточна дебіторська заборгованість, 

покупці, безготівкові розрахунки, розрахунки з покупцями 

та замовниками, облік розрахунків, аудит розрахунків з 

покупцями, комп’ютерна інформаційна система.  
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Zibarovsky D. Accounting and audit of payments 

with buyers and customers (according to the enterprise 
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Qualification work for the Master’s degree is devoted to 
the theoretical and methodological substantiation and 
development of practical recommendations for improving the 
accounting and audit of payments with buyers and customers. 

The place of settlements with buyers and customers in 



the system of receivables of agricultural enterprises is 
determined. 

The basic tendencies and prospects of development of 
non-cash payments in Ukraine are analyzed and their 
adaptation in the activity of agricultural enterprises is 
substantiated. 

The theoretical and regulatory bases of regulation of 
audit activity and audit of payments with buyers and customers 
in Ukraine are revealed. 

The estimation of the current financial and economic 
state of activity of agricultural enterprises (on the example of 
the enterprise «Svitoch») is carried out. 

The procedure of primary, synthetic and analytical 
accounting of payments with buyers and customers at agar 
enterprises (on the example of the enterprise «Svitoch») is 
disclosed. 

The directions of improvement of accounting of 
payments with buyers and customers at agricultural enterprises 
are substantiated. The procedure for accounting of business 
contracts is suggested. Budgeting is considered as a 
management accounting tool that allows to give the correct 
quantitative and qualitative estimation of receipts from buyers 
and customers. 

Scientific and applied principles for automation of 
accounting and audit of payments with buyers and customers at 
agricultural enterprises are offered. 

Keywords: current accounts receivable, buyers, non-
cash payments, customer and customer settlements, settlement 
records, audit of customer settlements, computer information 
system. 


