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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день в 

сучасних економічних умовах важливого значення набуває 

тлумачення сутності дебіторської заборгованості, 

адаптація її понятійного апарату до нинішніх умов 

нормативно-правового регулювання та організації 

бухгалтерського обліку такої заборгованості в частині 

розрахунків з покупцями і замовниками. Повнота 

висвітлення інформації по кожному з дебіторів впливає на 

кінцеву результативність здійснення господарської 

діяльності. Про необхідність правильність та повноти 

висвітлення оціночної вартості дебіторської заборгованості 

говорить і той факт, що від результату, оперативності та 

повноти проведення такої оцінки залежить й ділова 

репутація підприємства.  

Дослідженням питань сутності, основного змісту 

розрахунків з покупцями і замовниками та особливостей 

організації обліку таких розрахунків займалися відомі 

вчені Ф.Ф. Бутинець, О.М. Колеснікова, 

В.В. Скоробогатова, Т.В. Дідоренко, І.М. Белова, 

Т.С. Єдинак, Т.Г. Маренич, В.М. Жук, М.Ф. Огійчук, 

В.О. Шевчук та ін.  

У даній кваліфікаційній роботі проведено 

дослідження стану бухгалтерського обліку та аудиту 

розрахунків підприємства з покупцями і замовниками 

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 

тлумачення економічної сутності та основного змісту 

розрахунків з покупцями і замовниками, встановлення 

особливостей організації обліку та проведення аудиту 

розрахунків підприємства з покупцями і замовниками на 

підприємстві, визначення їх ролі та місця, генерація 

пропозицій щодо поліпшення стану обліку дебіторської 

заборгованості на всіх рівнях.  

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи 

вирішення наступних завдань: 

- вивчення теоретичних та методичних положень, 

які виступають основоположним чинником формування 

економічної сутності та структури заборгованості на 

підприємстві; 

- проведення аналізу фінансового стану 

господарства та динаміки показників його господарської 

активності; 

- дослідження стану бухгалтерського обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками; 

- запропонувати рекомендації по удосконаленню 

бухгалтерського обліку та аудиту дебіторської 

заборгованості; 

- розробка рекомендацій прикладного характеру 

в частині покращення стану бухгалтерського обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками в ПрАТ 

«Балаклійське ХПП» м. Балаклія Харківської області.   

Об’єктом дослідження є процес вдосконалення 

бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з покупцями 



 

і замовниками ПрАТ «Балаклійське ХПП» м. Балаклія 

Харківської області. 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, 

методологічних та методичних питань бухгалтерського 

обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 

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 удосконалення бухгалтерського 

обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками. 

А саме: 

- запропоновано теоретичні підходи та методичні 

рекомендації до трактування економічної сутності 



 

дебіторської заборгованості з врахуванням генезису 

понятійно-категоріального апарату та економічної природи 

розрахунків;  

- виявлено недоліки в організації бухгалтерського 

процесу обробки та відображення розрахунків з покупцями 

і замовниками, запропоновані шляхи їх усунення в частині 

оперативного реагування та поточного відображення в 

регістрах та звітності;  

- при проведенні досліджень встановлено, що 

оперативність відображення в обліку сум заборгованостей 

та своєчасна реакція на зміни в них дає можливість 

прийняття ефективних управлінських рішень, що в 

результаті впливає на ефективність функціонування 

підприємства. 

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 покупцями і замовниками 

впровадження запропонованих дій та чіткість їх 

виконання, в кінцевому результаті, дасть більший ефект 

від впровадження управлінських рішень, які базуються на 

детальному врахуванні та аналізі дебіторської 

заборгованості. 

Апробація результатів дослідження. Результати 

досліджень носять в собі основоположний характер для 

розвитку та удосконалення бухгалтерського обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками 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 114 

сторінках комп’ютерного тексту, містить 13 таблиць та 6 

рисунків. Список використаних джерел налічує 100 

найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Загальні положення обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками» 

розглянуто: визначення, визнання, оцінка та класифікація 

дебіторської заборгованості; розкриття змісту і принципів 

безготівкових розрахунків; форми безготівкових 

розрахунків; сутність, мету та завдання аудиту 

дебіторської заборгованості; інформаційне забезпечення 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

розрахунків з покупцями і замовниками в ПрАТ 

«Балаклійське ХПП» м. Балаклія Харківської області 

розглянуто: організаційно-економічну характеристику 

підприємства; економічний зміст розрахунків з покупцями 

і замовниками та завдання їх обліку; первинний, 

синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями 

і замовниками; облік резерву сумнівних боргів; методику 

проведення аудиту розрахунків з покупцями і 

замовниками; порядок оформлення підсумкової 



 

документації за результатами аудиту розрахунків з 

покупцями і замовниками. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками при діючій формі 

обліку» представлено базові положення та шляхи 

удосконалення здійснення бухгалтерського обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками, організації та 

аудиту цих розрахунків. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» здійснено теоретико-методологічні 

узагальнення базових положень бухгалтерського обліку та 

аудиту розрахунків з покупцями і замовниками та 

запропоновані шляхи вдосконалення обліку на 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. Визначено, що система поглядів і тлумачень, що 

характеризують основні аспекти організації обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками має 

різносторонній характер і несе в собі основні властивості 

дебіторської заборгованості. Питання відображення такої 

заборгованості в обліку потребує удосконалення діючих 

нормативно-правових актів в частині системи рахунків. 

Зроблена спроба довести основні відмінності в тлумаченні 

понять «покупці» і «замовники». 

4. Встановлено, що запровадження дієвих заходів 

гармонізації обліку та узагальнення інформації 

дебіторської заборгованості сприятиме прийняттю 

оптимальних управлінських рішень та формування 

перспективних планів побудови господарської діяльності. 

5. Доведено, що система документального 

забезпечення розрахунків з покупцями та замовниками на 

підприємстві має відповідати діючому законодавству та 

сучасним вимогам. 

6. В процесі дослідження питань обліку розрахунків 

з покупцями та замовниками було встановлено, що 

основними завданнями такого обліку є гармонізація та 

своєчасна обробка господарських операцій у відповідності 

до чинного законодавства та зафіксованих умов, 

відображених в домовленостях та угодах. Перше гарантує 

економічну безпеку, інше – бізнес-репутацію доброчесного 

та відповідального партнера. 

7. Оборотність активів (коефіцієнт ресурсовіддачі) 

показує, скільки разів за звітний період здійснюється 

повний цикл виробництва і обміну або скільки грошових 

одиниць реалізованої продукції принесла кожна грошова 

одиниця активів. Даний показник в ПрАТ «Балаклійське 

ХПП» в 2018 році склав 0,38, що на 0,47 менше, ніж в 2016 



 

роком Фондовіддача в 2018 р. складає 1,18, що на 1,43 

менше в порівнянні з 2016 роком. Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів теж зменшився на 0,97 і склав 0,68. 

Відповідно, період одного обороту оборотних активів 

збільшився на 311 днів і склав 529 днів. Коефіцієнт 

оборотності дебіторської показує, скільки раз в середньому 

протягом звітного періоду дебіторська заборгованість 

перетворюється в грошові засоби, тобто погашається. В 

2018 році даний показник склав 1,36, що в порівнянні з 

2016 роком зменшився на 5,64. Відповідно, період 

погашення дебіторської заборгованості збільшився на 214 

днів і склав 264 днів. Період погашення кредиторської 

заборгованості, днів в 2018 році в порівнянні з 2016 роком 

збільшився на 53 дня і склав 147 днів. За системою 

показників ділової активності підприємства можна зробити 

висновок, що ділова активність знижується. 

8. Аналіз 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.  

9. На дослідному підприємстві показники 

рентабельності (збитковості) реалізації продукції та 

операційної діяльності в 2018 році ПрАТ «Балаклійське 

ХПП» свідчать про те, що підприємство отримало збиток 

від реалізації продукції в розмірі -4139,0 тис. грн. При 

цьому рівень збитковості реалізованої продукції склав 3,9 

%. Збитковість витрат на реалізацію продукції (збитковість 

підприємства) в 2018 році склала 3,8%. В 2017 році чистий 

прибуток ПрАТ «Балаклійське ХПП» склав 77,0 тис. грн., 

що на 27630,0 тис. грн.. менше, ніж в 2016 році. В 2018 

році підприємство отримало чистий збиток в розмірі 



 

43976,0 тис. грн. 

10. Сьогодні бухгалтерський облік в системі 

забезпечення нормальної економічної діяльності будь-

якого підприємства відіграє одну з найважливіших ролей. 

Саме завдяки якісній та правильній побудові обліку 

можлива своєчасна реакція на ті чи інші господарські 

процеси з подальшим їх врахуванням та відображенням в 

системі економічних показників діяльності 

господарюючого суб’єкта.  

11. Результатом обробки та моніторингу цих 

показників являються високопродуктивні та контрважливі 

управлінські рішення, які здатні продукувати стабільність, 

розвиток та економічну ефективність для підприємства, а 

отже і його власника та працівників, що підкреслює 

соціальну значимість дослідження питань бухгалтерського 

обліку в сучасних умовах господарювання. 

12. Виходячи з результатів проведених досліджень, 

можна зробити висновок про важливість та нагальність 

проблеми трактування сутності і організації 

бухгалтерського обліку та оцінки дебіторської 

заборгованості. Зроблена спроба виокремлення етапів 

управління дебіторською заборгованістю та встановлення 

основних елементів, які характеризують такі етапи. 

Проведено аналіз різних думок та поглядів щодо питань 

обліку та аналізу розрахунків з покупцями та замовниками, 

в результаті розглянуто найбільш ефективні прийоми та 

методи адаптації до сучасних умов обліку загальної 

системи дебіторської заборгованості по підприємству. 
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АНОТАЦІЯ 

Борисенко А.С. «Облік та аудит розрахунків з 

покупцями і замовниками (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 теоретичних та методичних положень, які 

виступають основоположним чинником формування 

економічної сутності та структури заборгованості на 

підприємстві; проведено аналіз фінансового стану 

господарства та динаміки показників його господарської 

активності; досліджено сучасний стану бухгалтерського 

обліку розрахунків з покупцями і замовниками; 

запропоновано рекомендації по удосконаленню 

бухгалтерського обліку та аудиту дебіторської 

заборгованості; розроблено рекомендації прикладного 

характеру в частині покращення стану бухгалтерського 

обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками в 

ПрАТ «Балаклійське ХПП» м. Балаклія Харківської 

області. 

Метою кваліфікаційної роботи є тлумачення 

економічної сутності та основного змісту розрахунків з 

покупцями і замовниками, встановлення особливостей 

організації обліку та проведення аудиту розрахунків 

підприємства з покупцями і замовниками на підприємстві, 

визначення їх ролі та місця, генерація пропозицій щодо 

поліпшення стану обліку дебіторської заборгованості на 

всіх рівнях. 



 

В роботі запропоновано теоретичні підходи та 

методичні рекомендації до трактування економічної 

сутності дебіторської заборгованості з врахуванням 

генезису понятійно-категоріального апарату та 

економічної природи розрахунків; виявлено недоліки в 

організації бухгалтерського процесу обробки та 

відображення розрахунків з покупцями і замовниками, 

запропоновані шляхи їх усунення в частині оперативного 

реагування та поточного відображення в регістрах та 

звітності; встановлено, що оперативність відображення в 

обліку сум заборгованостей та своєчасна реакція на зміни в 

них дає можливість прийняття ефективних управлінських 

рішень, що в результаті впливає на ефективність 

функціонування підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

обґрунтуванні рекомендацій, щодо вдосконалення обліку 

та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками. 

Висновки та пропозиції, одержані в процесі дослідження, 

спрямовані на удосконалення обліку та аудиту розрахунків 

покупцями і замовниками впровадження запропонованих 

дій та чіткість їх виконання, в кінцевому результаті, дасть 

більший ефект від впровадження управлінських рішень, 

які базуються на детальному врахуванні та аналізі 

дебіторської заборгованості. 

Ключові слова: дебіторська заборгованість, покупці, 

замовники, аудит, бухгалтерський облік, безготівкові 

розрахунки. 

 

 

SUMMARY 

Borisenko A.S. «Accounting and audit of settlements 

with buyers and customers (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 research 

of theoretical and methodological provisions, which are the 

basic factor of formation of economic essence and structure of 

debt at the enterprise; the analysis of the financial state of the 

economy and the dynamics of its economic activity; the current 

state of accounting of payments with buyers and customers is 

investigated; recommendations for improving accounting and 

auditing of accounts receivable; recommendations of applied 

character in terms of improvement of accounting and auditing 

of payments with buyers and customers at JSC Balakliysky 

KPP in Balakliy Kharkiv region have been developed. 

The purpose of the qualification work is to interpret the 

economic nature and main content of payments with customers 

and customers, to establish the features of accounting and audit 

the company with buyers and customers at the enterprise, 

determine their role and place, generate proposals to improve 

the accounting of accounts receivable at all levels. 

The paper proposes theoretical approaches and 

methodological recommendations for the interpretation of the 

economic nature of accounts receivable, taking into account the 

genesis of the conceptual categorical apparatus and the 

economic nature of the calculations; deficiencies in the 

organization of the accounting process of processing and 

displaying of payments with buyers and customers were 

identified, ways of their elimination in the part of prompt 

response and current display in registers and reporting were 

proposed; it is established that the promptness of reflecting the 

amounts of debts and timely response to changes in them gives 

the opportunity to make effective management decisions, 

which as a result affects the efficiency of the enterprise. 



 

The practical significance of the results obtained is to 

substantiate the recommendations for improving the accounting 

and audit of payments with buyers and customers. The findings 

and suggestions made during the study are aimed at improving 

the accounting and auditing of the purchasers and customers of 

the implementation of the proposed actions and the clarity of 

their implementation, in the end, will have greater effect on the 

implementation of management decisions based on detailed 

accounting and analysis of debit. 

Key words: accounts receivable, buyers, customers, 

audit, accounting, non-cash payments. 


