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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»  

 

Актуальність теми. Авіабудування є однією із 

високотехнологічних сфер економіки, що має стратегічний 

потенціал для створення товарів і послуг з високою 

доданою вартістю, збереження висококваліфікованих 

працівників, забезпечення обороноздатності держави, а 

також має роль розвитку аерокосмічної галузі. Авіаційна 

промисловість сьогодні визнана пріоритетною галуззю 

економіки України. 

Після розпаду Радянського Союзу українська 

авіабудівна галузь зазнала значного скорочення. Внаслідок 

втрати стабільного попиту на нові літаки в інтересах 

силових відомств Радянського Союзу, відсутності обігових 

коштів та державної підтримки на початку 90-х років 

авіабудування України почало стрімко втрачати темпи 

модернізації і технічного переозброєння основних 

виробничих фондів, високий рівень яких в умовах 

планової економіки завжди був йому притаманний.  

Дослідження фінансового забезпечення підприємств 

авіабудування, свідчить про те, що вони сьогодні в 

основному працюють за рахунок власних ресурсів, які нині 

за питомою вагою є значними, проте недостатніми для 

самофінансування. Обмеженість власних коштів змушує 

підприємства авіапрому сподіватися на підтримку з боку 

держави та зумовлює необхідність розвивати відносини з 

комерційними банками й іншими учасниками фінансового 

ринку. 

Різним аспектам забезпеченості кредитними 

ресурсами приділяється постійна увага як науковців, так і 

спеціалістів-практиків. Значний вклад у вирішення 

фінансових проблем підприємств внесли відомі вітчизняні 



 

вчені О. Гудзь, М. Дем’яненко, О. Дзюблюк, В. Лагутін, Л. 

Примостка, П. Стецюк, А. Чупіс та багато інших 

дослідників. Поряд з тим, питання кредитного 

забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності 

підприємств залишаються актуальними.               

У даній роботі проаналізовано стан залучення 

кредитів банків та їх обліку Державним підприємством 

“Харківський машинобудівний завод “ФЕД” міста 

Харкова. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Кваліфікаційна робота на здобуття 

ступеня вищої освіти «Магістр» виконана відповідно до 

науково-дослідної теми кафедри обліку та аудиту 

Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка 

“Формування напрямів та механізмів підвищення 

ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації” (номер державної реєстрації 0116U7411, 

10.2016 р. – 10.2021 р.), де автор розробив пропозиції щодо 

щодо удосконалення банківського кредитування та його 

обліку і аудиту. 

Мета і завдання дослідження. Метою 

кваліфікаційної роботи є обґрунтування теоретичних основ 

організації кредитування господарської діяльності 

підприємств, опрацювання практичних рекомендацій щодо 

удосконалення обліку та аудиту кредитів банків, а також 

управління залученням кредитів банків. 

 Виходячи з мети, задачами кваліфікаційної роботи 

є:  

1) опрацювати теоретичні та методичні питання 

обліку та аудиту кредитів банків;  

2) визначити місце і роль банківського кредитування 

в діяльності підприємства; 



 

3) здійснити аналіз стану обліку та організації аудиту 

короткострокових і довгострокових кредитів банку на 

підприємстві; 

4) розробити рекомендації щодо управління 

залученням кредитів банків; 

5) обґрунтувати практичні рекомендації щодо 

удосконалення банківського кредитування та його обліку і 

аудиту. 

Об'єктом дослідження даної роботи є процес 

удосконалення організації кредитування підприємств 

авіаційної промисловості, питання обліку, аудиту, аналізу 

та ефективності використання кредитів банків. 

 Предметом дослідження є теоретичні, методичні та 

практичні аспекти організації кредитування авіабудівного 

підприємства та  його обліку і аудиту. 

 Для розкриття сутності теми 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). 

 Інформаційною та правовою базою дослідження є 

законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні 

статистичні матеріали, методичні рекомендації щодо 

написання дипломної магістерської роботи, наукові роботи 

та навчальні посібники українських дослідників, статті 

вітчизняних і зарубіжних учених з проблем кредитування 

підприємств, матеріали первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку, фінансова звітність ДП “ХМЗ “ФЕД” 

за  2016-2018 роки. 



 

Кваліфікаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

вирішення поставленого завдання, наукові положення, 

висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані 

автором самостійно. 

Наукова новизна результатів кваліфікаційної 

роботи на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр», 

полягає в наступному: 

1. Удосконалено механізм підвищення ефективності 

діяльності авіабудівного підприємства, який ґрунтується 

на поєднанні заходів, пов’язаних з диверсифікацією 

виробництва і методів фінансової політики, що сприяє 

досягненню підприємством конкурентних переваг на 

ринку. 

2. Удосконалено методичний підхід до аналізу 

ефективності залучення кредитів, який забезпечує зв'язок 

використання кредитних ресурсів і підвищення 

рентабельності усіх ресурсів, що сприяє провадженню 

оптимальних фінансових рішень у сфері управління 

фінансами. 

3. Набула подальшого розвитку методика оцінювання 

кредитоспроможності підприємства, шляхом доповнення її 

методами перспективного аналізу та включення 

додаткових критеріїв, що сприяє підвищенню ефективності 

взаємовідносин підприємств та банків. 

Апробація. Результати кваліфікаційної роботи 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях: 

1.Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Основні напрями удосконалення 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах 

Євроінтеграції», Харків: ХНТУСГ, 2019.  

2. Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» 



 

присвячена 20-річчю з дня заснування кафедри обліку та 

аудиту ХНТУСГ, Харків: ХНТУСГ, 5 листопада 2019.  

 Публікації. Матеріали дослідження опубліковані у 

наукових статтях:  

1. Жадан А.О., Літвінова М.В. Аналіз змін та 

тенденцій у банківській системі та їх вплив на економічні 

процеси. Вісник студентського наукового товариства 

навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту 

Харківського національного технічного університету 

сільського господарства: збірник наукових праць. – Харків: 

ХНТУСГ, 2019. Вип. 1. С.28-30; 

2. Жадан А.О. Удосконалення кредитних відносин 

підприємств та банків. Вісник студентського наукового 

товариства навчально-наукового інституту бізнесу і 

менеджменту Харківського національного технічного 

університету сільського господарства: збірник наукових 

праць. – Харків: ХНТУСГ, 2019. Вип. 2. С.58-61; 

3. Жадан А.О., Літвінова М.В. Політика підприємства 

щодо залучення кредитних ресурсів та ефективного їх 

використання. Основні напрями удосконалення 

бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах Євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції . Харків: ХНТУСГ, 2019. 

С.305-309; 

4. Малій О.Г., Гацько Д.Р., Жадан А.О. Особливості 

оцінювання кредитоспроможності позичальника (на 

прикладі підприємства авіабудування). Перспективи 

розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 

20-річчю з дня заснування кафедри обліку та аудиту 

ХНТУСГ. Харків: ХНТУСГ, 2019. С.201-204. 

 Обсяг та структура кваліфікаційної роботи. 

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 



 

списку використаних джерел, що налічує 109 найменувань. 

Робота містить 18 таблиць, обсяг повного тексту роботи 

складає 121 сторінок. 

          Практичне значення одержаних результатів 

полягає в  обґрунтуванні рекомендацій, щодо 

вдосконалення організації виробничо-фінансової 

діяльності авіабудівного підприємства. Запропоновано 

застосування власного методичного підходу до оцінки 

ефективності кредитування, а також удосконалено 

методичний підхід до аналізу кредитоспроможності 

підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності 

взаємовідносин підприємств з комерційними банками. 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«МАГІСТР» 

 

У першому розділі ”Теоретичні аспекти обліку та 

аудиту кредитів банків” розглянуто: економічний зміст 

кредитів банків та завдання їх обліку; форми та види 

кредитів банків; принципи банківського кредитування; 

умови здійснення банківського кредитування та їх оцінку; 

кредитоспроможність підприємства; сутність, мету та 

завдання аудиту; інформаційне забезпечення аудиту 

кредитів банків; особливості та недоліки сучасних методик 

оцінки кредитоспроможності позичальників.  

У другому розділі ”Стан обліку та аудиту кредитів 

банків” розглянуто: загальні показники результативності 

виробничо – господарської діяльності підприємства та їх 

динаміку; аналіз кредитоспроможності ДП “ХМЗ “ФЕД”; 

аналіз банківських кредитів, одержаних ДП “ХМЗ “ФЕД”; 

характеристику документів, необхідних для одержання 



 

кредитів банків; первинний, синтетичний і аналітичний 

облік кредитів банків; методику проведення аудиту 

кредитів банків. 

У третьому розділі ”Удосконалення обліку та аудиту 

кредитів банків“ зроблено обґрунтування основних 

напрямків удосконалення банківського кредитування та 

його обліку; обґрунтування необхідності управління 

залученням кредитів банків; надано рекомендації щодо 

вдосконалення організації кредитних відносин і 

фінансового забезпечення авіабудівних підприємств.  

 

 

ВИСНОВКИ 
 

У кваліфікаційній роботі розглянуті і узагальнені 
теоретичні питання, що пов’язані з організацією 
кредитування підприємств; дана характеристика 
фінансово-кредитного забезпечення авіабудівної галузі, 
дана оцінка стану обліку і аудиту кредитів банків на 
підприємстві та надано рекомендації щодо можливого 
вдосконалення організації кредитних відносин і 
фінансового забезпечення авіабудівних підприємств.  

За результатами дослідження зроблені наступні 

висновки теоретичного, методичного та прикладного 

характеру: 

1. Необхідність кредиту викликана існуванням 

товарно-грошових відносин. Його передумовою є 

наявність вільних коштів у суб’єктів економічних відносин 

та наявність поточних або майбутніх доходів у 

позичальників. Конкретні причини, що зумовлюють 

необхідність кредиту - коливання потреби в обігових 

коштах суб’єктів ринку, а також виникнення потреби у 

створенні та відтворенні основного капіталу. 

2. Робота виконана на матеріалах Державного 

підприємства “Харківський машинобудівний завод ”ФЕД”, 



 

яке знаходиться в місті  Харкові, за адресою вул. Сумська, 

буд. 132. 

 ДП “ХМЗ “ФЕД” - це всесвітньо відомий бренд в 

авіаційно-космічній галузі який займає провідні позиції в 

Україні з серійного виготовлення, ремонту і модернізації 

агрегатів для гідравлічних, паливних та електричних 

систем авіаційної техніки, гальмівного обладнання 

вантажного рухомого складу залізниць, а також є серійним 

виробником агрегатів для бронетехніки. 

3. Протягом аналізованого періоду обсяги реалізації 

продукції поступово збільшувались, валовий прибуток 

також збільшився. Проте, через суттєве зростання витрат 

на збут та адміністративних витрат прибуток від реалізації 

продукції та чистий прибуток зменшились, ефективність 

виробництва і реалізації продукції знижувались в динаміці. 

4. Негативним є зменшення питомої ваги чистого 

прибутку у валовому прибутку, зниження оборотності 

оборотних коштів, показників рентабельності продажу, 

рентабельності витрат на реалізовану продукцію, 

рентабельності операційної діяльності та норми прибутку.   

Позитивним є збільшення показників ресурсовіддачі 

та фондовіддачі.      

5. Майно ДП “ХМЗ “ФЕД”  збільшилось в цілому на 

15,23 %. Така зміна обумовлена збільшенням необоротних. 

Збільшення на підприємстві частки оборотних коштів та 

зменшення необоротних активів означає тенденцію 

прискорення оборотності майна. 

В структурі свого капіталу протягом досліджуваного 

періоду має високу частку власних коштів.  

6 Наявність  власних оборотних коштів або робочого 

капіталу дає можливість підприємству нарощувати 

виробництво. Фінансовий стан підприємства достатньо 

стійкий: запаси і затрати майже дорівнюють сумі власних 

оборотних коштів, кредитів під товарно-матеріальні 



 

цінності та залучених тимчасово вільних джерел засобів. 

7. ДП “ХМЗ “ФЕД” за рейтингом позичальника належить 

до 1 класу – підприємства з найвищою 

кредитоспроможністю. Воно має всі підстави на 

встановлення з комерційними банками надійних відносин і  

може розраховувати на одержання здешевлених кредитів.  

8. У ДП “ХМЗ “ФЕД” для обліку даних і узагальнення 

інформації про заборгованість банкам за одержаними від 

них кредитами, які не є поточними зобов’язаннями, 

передбачений рахунок 50 “Довгострокові позики”.  

            Для обліку і узагальнення інформації про 

зобов’язання за короткостроковими кредитами банку у ДП 

“ХМЗ “ФЕД” відкрито рахунок 60 “Короткострокові 

позики”. 

ДП “ХМЗ “ФЕД” систематично використовує 

короткострокові і довгострокові кредити банків, які 

своєчасно сплачує. 

9. Основним критерієм у формуванні кредитних відносин 

між комерційним банком і позичальником є 

кредитоспроможність останнього.  

10. Аналіз існуючих вітчизняних методик оцінки 

кредитоспроможності дозволяє виділити ряд характерних 

недоліків:  

По-перше, особливістю сучасних методик 

українських банків є орієнтація, як правило, на проведення 

ретроспективного аналізу фінансово-господарської 

діяльності позичальника, при цьому пильна увага 

приділяється показникам періоду, який вже минув. 

Розглянуті методики вітчизняних банків не розраховують 

такий важливий показник, як очікуваний грошовий потік, 

який дає можливість оцінити майбутню 

платоспроможність позичальника. Таким чином в 

методиках відсутній фінансовий прогноз. 

По-друге, показники звітності, яка складається на 



 

визначену дату, є моментними і не відображають повністю 

процесів, які відбуваються за період між датами складання 

звітності.  

По-третє, методики вітчизняних банків, направлені 

на аналіз фінансових показників (платоспроможність, 

ліквідність, рентабельність) не завжди враховують 

нефінансову інформацію (кредитна історія позичальника, 

рівень менеджменту, відповідальність та репутація 

керівника) та її вплив на якість потенційної позики. 

11. Таким чином, на основі проведеного дослідження 

можна надати такі рекомендації:  

Для переходу на паритетні відносини між банками і 

підприємствами підвищувати фінансово-економічне 

становище підприємства. Фінансовий стан підприємства 

дозволять поліпшити заходи, що спрямовані на збільшення 

обсягів виробництва та реалізації продукції, підвищення її 

якості та конкурентоспроможності, зниження собівартості, 

зростання прибутковості та рентабельності, прискорення 

обертання капіталу та більш повне та ефективне 

використання виробничого потенціалу. 

12. На відповідному рівні поставити питання про 

скорочення чисельних документів з оформлення 

банківських кредитів і зменшення суми застави майна, яка 

не повинна перевищувати суму кредиту. Достатніми 

документами з кредитування повинні стати Договір 

кредиту, договір застави і фінансова звітність 

підприємства. 

13. На період відновлення авіабудівної галузі 

упорядкувати відсоткові ставки за кредити 

товаровиробників на виробничі потреби, забезпечуючи їх 

компенсацію всім позичальникам за рахунок держбюджету 

до рівня 6 - 10 % річних, якщо кредитна ставка по 

Договору кредиту не перевищує середню на фінансовому 

ринку. 



 

14. Підприємству практикувати отримання кредитів 

відразу в кількох банках. Для цього проводити 

маркетингові дослідження фінансового ринку здійснювати 

комплексну оцінку умов надання кредитів банків за 

сучасною методикою, вибираючи найбільш ефективний з 

них.  

15. Для забезпечення найбільш вигідних умов залучення 

кредитів банків для підприємства необхідно: 

 Здійснювати всебічний аналіз фінансового стану  

і визначати клас свого підприємства як 

позичальника; 

 Здійснювати моніторинг пропозицій на 

фінансовому ринку, оцінювати умови надання 

кредитів у різних банках. 

 Проводити оцінку  ефективності залучення 

кредитів у попередні періоди; 

 Здійснювати оцінку доцільності залучення 

кредитів у довгостроковому періоді. 

16. Банківська система та держава не відіграють на 

сьогодні належної ролі у забезпеченні авіапідприємств 

фінансовими ресурсами. Висока вартість кредитних 

ресурсів, відсутність відповідного забезпечення та 

недостатня кредитоспроможність більшості підприємств 

перешкоджають розвитку ефективних відносин між 

комерційними банками та підприємствами 

літакобудування. 

17. Основними напрямами стабілізації механізму 

кредитування вітчизняних авіавиробників мають стати 

розробка комплексу заходів з боку держави і банківської 

системи, спрямованих на розвиток системи взаємодії з 

авіапромом: збільшення бюджетних асигнувань, 

раціональне використання бюджетних коштів, залучення 

іноземних кредитів, зниження процентних ставок та інша 

всебічна підтримка авіаційної промисловості. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Жадан А.О.  ”Облік та аудит кредитів банків” (за 
даними ДП “ХМЗ “ФЕД” м. Харкова). – На правах 

рукопису. 
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 р. 

Робота присвячена рішенню актуальної проблеми – 
пошуку шляхів удосконалення організації кредитних 
відносин з метою покращення фінансового забезпечення  
та підвищення ефективності фінансово-господарської 
діяльності підприємств літакобудування в умовах 
трансформаційних процесів в Україні. 

Об'єктом дослідження є процес удосконалення 
організації кредитування підприємств авіаційної 
промисловості, питання обліку, аудиту, аналізу та 
ефективності використання кредитів банків. 

 Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування 
теоретичних основ організації кредитування господарської 
діяльності підприємств, опрацювання практичних 
рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту 
кредитів банків, а також управління залученням кредитів. 

            В роботі розглянуті і узагальнені теоретичні 
питання, що пов’язані з організацією кредитування 
підприємств; дана характеристика фінансово-кредитного 
забезпечення авіабудівної галузі, дана оцінка стану обліку і 
аудиту кредитів банків на підприємстві та надано 
рекомендації щодо можливого вдосконалення організації 
кредитних відносин і фінансового забезпечення 
авіабудівних підприємств.  

            Удосконалено механізм підвищення 
ефективності діяльності авіабудівного підприємства, який 



 

ґрунтується на поєднанні заходів, пов’язаних з 
диверсифікацією виробництва і методів фінансової 
політики, що сприяє досягненню підприємством 
конкурентних переваг на ринку. 

            Удосконалено методичний підхід до аналізу 
ефективності залучення кредитів, який забезпечує зв'язок 
використання кредитних ресурсів і підвищення 
рентабельності усіх ресурсів, що сприяє провадженню 
оптимальних фінансових рішень у сфері управління 
фінансами. 

            Набула подальшого розвитку методика 
оцінювання кредитоспроможності підприємства, шляхом 
доповнення її методами перспективного аналізу та 
включення додаткових критеріїв, що сприяє підвищенню 
ефективності взаємовідносин підприємств та банків. 

          Практичне значення одержаних результатів 
полягає в обґрунтуванні рекомендацій, щодо 
вдосконалення організації виробничо-фінансової 
діяльності авіабудівного підприємства. Запропоновано 
застосування власного методичного підходу до оцінки 
ефективності кредитування, а також удосконалено 
методичний підхід до аналізу кредитоспроможності 
підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності 
взаємовідносин підприємств з комерційними банками. 

          Ключові слова: кредит, 
кредитоспроможність, кредитне забезпечення, 
ефективність кредитування, облік, аудит.  
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specialty 071 "Accounting and taxation". - Peter Vasylenko 
Kharkiv Technical University of Agriculture, Kharkiv, 2019 

The work is devoted to solving an urgent problem - 
finding ways to improve the organization of credit relations in 
order to improve financial security and increase the efficiency 
of financial and economic activity of aircraft companies in the 
context of transformation processes in Ukraine. 

 The object of the research is the process of improving 
the organization of lending to the aviation industry, accounting, 
audit, analysis and efficiency of bank loans. 

 The purpose of the master's thesis is to substantiate the 
theoretical foundations of the organization of crediting of 
economic activity of enterprises, to develop practical 
recommendations for improving the accounting and audit of 
bank loans, as well as to manage the attraction of loans. 

            The paper discusses and generalizes theoretical 
issues related to the organization of corporate lending; the 
characteristics of financial and credit support of the aviation 
industry are given, an assessment of the state of accounting and 
audit of bank loans at the enterprise is given, and 
recommendations are given on possible improvement of the 
organization of credit relations and financial support of the 
aviation construction enterprises. 

            The mechanism of increase of efficiency of 
activity of the aviation construction enterprise is improved, 
which is based on the combination of measures related to 
diversification of production and methods of financial policy, 
which contributes to achieving the enterprise competitive 
advantages in the market. 

            The methodological approach to the analysis of 
the effectiveness of borrowing has been improved, which 
provides a link between the use of credit resources and 
increasing the profitability of all resources, which contributes 
to the implementation of optimal financial decisions in the field 
of financial management. 



 

            The methodology for assessing the 
creditworthiness of an enterprise has been further developed by 
supplementing it with methods of prospective analysis and the 
inclusion of additional criteria, which contributes to improving 
the efficiency of relations between enterprises and banks. 

          The practical significance of the results obtained 
is to substantiate the recommendations for improving the 
organization of production and financial activity of the aviation 
construction enterprise. The application of own methodical 
approach to the estimation of crediting efficiency is proposed, 
as well as the methodological approach to the analysis of the 
creditworthiness of the enterprise is improved, which will help 
to improve the efficiency of relations between enterprises and 
commercial banks. 

          Keywords: credit, creditworthiness, credit 
security, lending efficiency, accounting, audit. 


