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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми У зміцненні фінансового стану і платоспроможності 

підприємств значна роль належить обліку розрахунків з контрагентами 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. 

Мета дослідження Метою кваліфікаційної роботи є обґрунтування 

теоретико-методологічних положень з обліку, аналізу та аудиту розрахунків із 

дебіторами і кредиторами, розробка рекомендацій з удосконалення організації 

обліку та аудиту розрахунків на базі обраного об’єкта дослідження. 

Завдання дослідження: 

- 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’єкт дослідження - облік та аудит розрахунків із дебіторами і кредиторами 

у ТОВ «Вовківське». 

Предмет дослідження - виявлення проблематики обліку та аудиту 

розрахунків із дебіторами і кредиторами та пошук шляхів їх удосконалення на 

вітчизняних підприємствах. 

Методи дослідження - діалектичний метод пізнання, який дає змогу вивчати 

економічні явища у розвитку й взаємозв'язку, методи індукції та дедукції, методи 

теоретичного узагальнення, групування і порівняння.  

Для відображення більш точної інформації використовувалися комп’ютерні 

програми. Для систематизації та порівняння дослідженої інформації 

застосовувалися економіко-математичні методи. 

Інформаційна база дослідження - 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. 

 



Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (92 найменування) 

та 15-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 122 сторінки. Основний зміст 

викладено на 111 сторінках. Робота містить 15 таблиць, 6 рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 

підготовлено до публікації і відправлено 1 тези доповіді: «Проблемні питання 

обліку розрахунків підприємств та можливі шляхи їх вирішення» на Міжнародну 

Інтернет – конференцію «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення» (випуск 25) у грудні 2017 року. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Облік розрахунків підприємства: теоретичний аспект 

та методологічні засади» визначено законодавчу базу розрахункових операцій в 

Україні, розглянуто сутність, класифікацію, оцінку та особливості обліку 

розрахунків підприємства, безнадійної, сумнівної заборгованості та резерву 

сумнівних боргів, а також висвітлено дискусійні питання обліку розрахунків у 

системі управління підприємствами. 

У другому розділі «Практичний аспект обліку розрахунків підприємств», 

надано загальну характеристику та практику обліку розрахунків на об’єкті 

дослідження, проаналізовано основні фінансово-економічні показники його 

діяльності і проведене економіко-математичне моделювання ефективності 

розрахунків підприємств. 

У третьому розділі «Аудит розрахунків підприємств у теоретичному і 

практичному аспектах» розглянуто мету, завдання, методику та особливості 

аудиту розрахунків підприємств і запропоновано шляхи удосконалення обліку і 

аудиту розрахункових операцій у сучасних умовах. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі. 

Для підвищення ефективності обліково-аналітичних процедур щодо 

розрахунків з контрагентами на досліджуваному Товаристві необхідно: 

1. Створити резерв сумнівних боргів та вести його облік за нормативними 

вимогами.  

2. Своєчасно виявляти недопустимі види кредиторської заборгованості, 

зокрема, безнадійну заборгованість та правильне і своєчасне її списання. 

3. Створити якісну інформаційну базу по заборгованості для учасників 

розрахунків, яка необхідна для попередження ймовірності настання платіжної кризи, 

що дасть змогу підвищити якість управління розрахунками підприємства. 

4. Удосконалити облікові регістри розрахунків з дебіторами та кредиторами. 

5. Вживати заходи щодо зміни структури поточних зобов’язань, тому що її 

оптимізація може значно покращити рівень платоспроможності суб’єкта 

господарювання.  



6. Розроблювати заходи щодо скорочення або стягнення простроченої і 

сумнівної дебіторської заборгованості.  

 
АНОТАЦІЯ 

 

Брайловський Євген Максимович «Розрахунки підприємства як об’єкт обліку і 

аудиту: нормативне забезпечення та діюча практика». 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «071 Облік 

і оподаткування» за магістерською програмою професійного за спрямування «Облік, аудит і 

оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Одеський національний економічний університет. - м. Одеса, 2018. 

 

У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку та аудиту розрахунків з дебіторами і 

кредиторами в Україні, визначено дискусійні питання обліку розрахунків у системі управління 

підприємствами. 

Проаналізовано діючу практику обліку розрахунків на об’єкті дослідження, основні фінансово-

економічні показники діяльності та фінансовий стан ТОВ «Вовківське». 

Запропоновано Шляхи удосконалення обліку і аудиту розрахункових операцій у сучасних умовах, 

проведено економіко-математичне моделювання ефективності розрахунків підприємств.  

Ключові слова: розрахунки, дебітори, кредитори, заборгованість, контрагенти, 

ефективність, резерв, облік, аудит. 

 

 

ANNOTATION 

 

Brailovskyi Y. «Business calculations as an object of accounting and auditing: normative 

provision and current practice». 

Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty «071 Accounting and taxation» 

under the master's program «Accounting, audit and taxation in business management». - Odessa National 

Economic University. - Odessa, 2018. 

 

The work deals with theoretical aspects of accounting and auditing of settlements with debitors and 

creditors in Ukraine, defined discussion issues accounting calculations in the management system of 

enterprises. 

Author analysis the current practice of accounting for calculations at the research object, main 

financial and economic indicators of activity and financial condition of LLC "Vovkivske". 

Proposed ways of improvement of accounting and audit of settlement operations in modern 

conditions, carried out economic-mathematical modeling of the efficiency of enterprise calculations. 

 

Keywords: calculations, debitors, creditors, arrears, contractors, efficiency, reserve, accounting, 

audit. 


