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ВСТУП 

 

Діяльність кожного господарського суб’єкта у сучасних умовах є 

предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені у 

позитивних результатах його функціонування. 

Затягування строків отримання платежів та погашення зобов’язань 

призводить до сповільнення операційного циклу та зниження ділової 

активності підприємства. Крім того, вартість грошей з урахуванням фактора 

часу має тенденцію до зниження, що, в свою чергу, негативно впливає на їх 

покупну спроможність і призводить до скорочення ресурсів підприємств.  

Актуальність теми. Кредиторська та дебіторська заборгованість 

складають суттєву частку відповідно оборотних активів і поточних зобов’язань  

підприємства –в деяких галузях до 40-50%, а це означає, що достовірність цих 

показників необхідна для забезпечення достовірності фінансової звітності в 

цілому []. 

Одним з головних завдань, які постають перед управлінською ланкою 

вітчизняних підприємств, є постійний моніторинг розмірів дебіторської та 

кредиторської заборгованості, строків погашення, аналіз їх структури та 

забезпечення оптимального співвідношення між сумами цих двох об’єктів 

обліку.  

Відвантажуючи вироблену продукцію чи надаючи певні послуги, 

підприємство, як правило, не отримує гроші в оплату одразу, і, тим самим, воно 

кредитує покупців. Тому протягом періоду від моменту відвантаження 

продукції до того моменту, коли надійдуть гроші, кошти підприємства 

замирають у вигляді дебіторської заборгованості. Значне перевищення 

дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства 

і потребує залучення додаткових джерел фінансування. Ріст дебіторської 

заборгованості погіршує фінансовий стан підприємств, а іноді призводить й до 

банкрутства. 
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Значна питома вага в складі джерел коштів підприємства належить 

позичковим коштам, у тому числі й кредиторській заборгованості. У процесі 

виробничої діяльності часто трапляються випадки, коли кредиторська 

заборгованість значно перевищує дебіторську. Деякі економісти-теоретики 

вважають, що це свідчить про раціональне використання коштів, оскільки 

підприємство залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з обороту. Але 

бухгалтери-практики оцінюють таку ситуацію тільки негативно, оскільки 

підприємство мусить погашати свої борги незалежно від стану дебіторської 

заборгованості. 

У зміцненні фінансового стану і платоспроможності підприємств значна 

роль належить обліку розрахунків та контролю за станом, динамікою 

дебіторської і кредиторської заборгованості. Тому на сучасному етапі 

дослідження проблематики обліку і аудиту розрахунків із контрагентами та 

пошук шляхів удосконалення обліку та аудиту залишаються актуальними, що і 

визначило тему кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня 

магістра. 

Теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми 

запровадження внутрішнього аудиту дебіторської та кредиторської  

заборгованості. Проте проблеми побудови надійної системи обліку і 

внутрішнього аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств 

ще не достатньо розкриті.  

Незначний обсяг методичних і практичних розробок обліку та аудиту 

разом із проблемами дотримання фінансової дисципліни суб’єктами 

господарювання є причиною незадовільного стану розрахунків з 

контрагентами. Це призводить до викривлення інформації про фінансовий стан 

підприємств та знижує ефективність прийнятих управлінських рішень. Ці 

факти, а також наявна недосконалість практичних аспектів організації обліку та 

аудиту розрахунків на підприємствах визначають необхідність дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є з обліку, 

аналізу та аудиту розрахунків із дебіторами і кредиторами, розробка 
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рекомендацій з удосконалення організації обліку та аудиту розрахунків на базі 

обраного об’єкта дослідження. 

Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано необхідність 

вирішення наступних завдань: 

- визначити основні законодавчі та інші нормативно-правові акти 

України, що регламентують облік, аналіз, аудит розрахунків із дебіторами та 

кредиторами; 

- дослідити методологічні аспекти обліку дебіторської і кредиторської 

заборгованості у частині їх визначення, оцінки, класифікації; 

- розкрити особливості документального забезпечення та формування 

первинного, аналітичного і синтетичного обліку розрахунків із дебіторами та 

кредиторами; 

- виявити проблематику обліку розрахунків із дебіторами та 

кредиторами в системі управління; 

-  дослідити теоретичні і практичні аспекти аналізу та аудиту 

розрахунків із дебіторами та кредиторами; 

- запропонувати напрямки удосконалення обліку та аудиту дебіторської 

та кредиторської заборгованості. 

Об’єктом дослідження виступає облік та аудит розрахунків із 

дебіторами і кредиторами. 

Предметом дослідження є облік та аудит розрахунків із дебіторами і 

кредиторами та пошук шляхів їх удосконалення. 

Методологічна база дослідження. Теоретичною й методологічною 

основою роботи є діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчати 

економічні явища у розвитку й взаємозв'язку. При дослідженні теоретичних та 

практичних аспектів обліку, аудиту та аналізу дебіторської та кредиторської 

заборгованості в роботі застосовувалися методи індукції та дедукції, методи 

теоретичного узагальнення, групування і порівняння.  
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Для відображення більш точної інформації використовувалися 

комп’ютерні програми. Для систематизації та порівняння дослідженої 

інформації застосовувалися економіко-математичні методи. 

Інформаційна база дослідження. При написанні роботи були 

використані законодавчі і нормативно-правові акти, що регламентують облік та 

аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості, розробки вітчизняних та 

закордонних авторів, монографії вчених, наукові статті, матеріали наукових 

конференцій, статистичні дані, облікова інформація та фінансова звітність 

досліджуваного підприємства. 

Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 

проведеного кваліфікаційного дослідження підготовлено та відіслано до участі 

тези доповіді. 

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних 

висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. 
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ВИСНОВКИ 

 

Основним джерелом інформаційного забезпечення управління фінансово-

господарською діяльністю підприємства є система обліку, результати аналізу та 

аудиту операцій, пов’язаних з його розрахунками, оскільки саме ці розрахунки 

беруть участь у процесі виробництва, розподілу та споживання, об’єднують 

підприємство з ринковим середовищем. 

На сучасному етапі розрахунки з контрагентами, які складають більшу 

частину грошового обороту країни, займають важливе місце в управлінні 

народним господарством. Тому дослідження обліку розрахунків з 

контрагентами, їх аналіз та аудит з метою підвищення ефективності 

господарської діяльності підприємства є  актуальними на сучасному етапі.  

Під час написання кваліфікаційної роботи нами були наведені основні 

терміни, розглянуті типові бухгалтерські проводки, досліджені методи 

документального відображення фактів господарської діяльності у 

бухгалтерському обліку. Крім того нами були виявлені особливості обліку 

розрахунків на об’єкті дослідження; особливості проведення аудиту та 

економічного аналізу його діяльності. 

В ході дослідження було розкрито сутність дебіторської і кредиторської 

заборгованості та їх вплив на виробничо-фінансову діяльність Товариства, 

проаналізовано фактори, що впливають на величину заборгованості, визначено 

вплив розрахунків з дебіторами та кредиторами на фінансовий стан Товариства, 

розроблено шляхи підвищення ефективності управління заборгованістю на 

основі економіко – математичного моделювання. 

Основою теоретичних та практичних знань, необхідних для проведення 

дослідження, була діюча законодавча база, фахові літературні джерела, 

інтернет - ресурси та періодичні видання з бухгалтерського обліку, аудиту, 

економічного аналізу, економіко-математичного моделювання.  

Об’єктом дослідження нами обрано облік та аудит розрахунків діючого 

підприємства. 
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Згідно зі Статутом Товариства відповідальність за організацію обліку 

покладена на директора, а за його стан і своєчасність подання - на головного 

бухгалтера, який призначається директором.  

Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до чинного законодавства 

України. Документальне оформлення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності здійснюється із застосуванням комп’ютерної програми 

1С.Бухгалтерія.  

При здійсненні господарської діяльності Товариство самостійно визначає 

свою облікову політику, обирає форму обліку, систему контролю 

господарських операцій. 

На підставі аналізу даних фінансової звітності за період дослідження у 

роботі наведена загальна економічна характеристика Товариства. 

В процесі здійснення підприємницької діяльності Товариство взаємодіє з 

іншими підприємствами, організаціями, які поставляють товари, обладнання, 

інші активи, надають послуги, виконують роботи, необхідні для забезпечення 

звичайної діяльності Товариства. В результаті виникає поточна кредиторська 

заборгованість перед постачальниками, підрядниками та бюджетом (ПДВ), яка 

є важливим елементом у системі бухгалтерського обліку. 

Найбільшу частку в складі дебіторської заборгованості підприємства 

займає заборгованість покупців за товари.  

Аналіз фінансового стану показав, що у Товаристві коло замовників 

продукції. Це може призвести до розмірів виручки від реалізації і, як наслідок, 

прибутку. Товариству необхідно в подальшому, прагнути обсяг виробництва і 

реалізації. 

Аналіз фінансової стійкості показав, що за аналізований період у 

Товаристві склалось фінансове становище. Для фінансової стійкості Товариству 

треба провести інвентаризацію виробничих запасів. 

Використовувати сучасні методи ведення бухгалтерського обліку, 

зокрема застосовувати комп‘ютерні бухгалтерські програми у повному обсязі. 

Це сприятиме підвищенню оперативності, удосконаленню інтелектуальності 
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обліку та науковому обґрунтуванню його даних в оцінці господарської 

діяльності.  

У процесі роботи досліджено теоретичні засади обліку розрахунків з 

дебіторами та кредиторами.  

Так, визначені дебіторська та кредиторська заборгованість, їх оцінка, 

класифікація за вимогами П(С)БО. 

Досліджені організаційні засади обліку заборгованості, особливості її 

відображення в синтетичному обліку із застосуванням характерних 

бухгалтерських проведень та аналітичному обліку. 

На основі аналізу наукових праць і проведення досліджень у сфері обліку 

заборгованості виявлена проблематика обліку розрахунків з контрагентами в 

системі управління на сучасному етапі розвитку. Зокрема, актуальними 

залишаються такі питання. 

Для підвищення ефективності обліково-аналітичних процедур щодо 

розрахунків з контрагентами на досліджуваному Товаристві вважаємо за 

доцільне запропонувати наступні заходи. 

У процесі роботи досліджені основні аспекти теорії та практики 

проведення аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами. Розглянута 

нормативна база, інформаційні джерела, етапи та методика проведення аудиту. 

Досліджена організація проведення аудиторської перевірки на об’єкті 

дослідження, розглянуті основні робочі документи, які застосовуються при 

аудиті розрахунків з дебіторами та кредиторами. 

Налагодження системи спостереження за строками оплати платежів, 

своєчасна ревізія виконання договірних відносин з боку як контрагентів, так і 

персоналу та оперативне виявлення резервів зростання платоспроможності 

підприємства забезпечать управлінський персонал достовірною, вчасною, 

максимально повною інформацією про стан, структуру та динаміку відносин з 

контрагентами і допоможе правильно визначити основні напрямки діяльності 

та завдання, які постають перед суб’єктом господарювання. Ефективне 



 76 

впровадження внутрішнього аудиту є необхідною передумовою успішного 

функціонування Товариства. 

Запропоновані заходи щодо удосконалення обліку та аудиту розрахунків 

стануть запорукою успішного розвитку, стабільності та стійкості в сучасних 

умовах господарювання. 
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