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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Отримання платежів від дебіторів є одним з основних 

джерел надходження коштів на підприємстві. Одночасно дебіторська заборгованість 

є складовою поточних активів підприємства, яка значною мірою визначає його 

ліквідність, фінансову стійкість та інвестиційну привабливість. З одного боку, 

виникнення дебіторської заборгованості − звичайна господарська практика, коли 

має місце розрив в часі між моментом реалізації продукції (наданням послуг) та її 

оплатою. 

Мета дослідження. Метою дослiдження є розкриття обліково-аналітичного 

забезпечення дебіторської та кредиторської заборгованості  та надання пропозицій 

щодо вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на 

досліджуваному пiдприємстві ПрАТ “Уманський завод “Мегомметр”. 

Завдання дослідження: 

- описати теоретичні основи обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості; 

- розглянути облік та проведення аудиту дебіторської та кредиторської 

заборгованості на ПрАТ «Уманський завод «Мегомметр»; 

- провести аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості; 

-  надати рекомендації та пропозиції, щодо підвищення ефективності роботи 

дебіторської та кредиторської заборгованості; 

- описати методику та організацію первинного обліку дебіторської та 

кредиторської заборгованості на досліджуваному підприємстві. 

Об’єкт дослідження. Об'єкт дослідження є господарська діяльність ПрАТ 

“Уманський завод “Мегомметр” в частині операцій, які пов’язані з обліково-

аналітичним забезпеченням дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Предмет дослідження є методичні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питання 

олбліко-аналітичного забезпечення дебіторської та кредиторської заборгованості в 

сучасних умовах господарювання. 

Методи дослідженн. Для досягнення поставленої мети використовувалися 

такі методи дослідження: порівняння, узагальнення, дiалектичний метод 

пiзнання,метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логiчного та 

iсторичного дослiдження, системного та порiвняльного аналiзу. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою є Закони Верховної 

Ради України, Постанови Кабінету Міністрів, Накази органів державного 

yправління, Міністерства фінансів України, Національного банку України, 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку, Міжнародні стандарти фінансової 

звітності, положення про документальне забезпечення дебіторської та кредиторської 

заборгованості у бухгалтерському облiку, план рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капiталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і oрганізацій, 

інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, наукової статті 

з економiчного аналiзу, аудиту, звітності підприємства. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (__60_найменувань) 
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та 17_-х додатків. Загальний обсяг роботи становить __97_ сторінок. Основний зміст 

викладено на __85_ сторінках. Робота містить __21_ таблиць, __4_ рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 

опубліковано 3 статті: Моделювання оптимального розміру замовлення на прикладі 

ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» // Міжнародний збірник наукових праць м. 

Луцьк, 2017 р. 

Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» // Збірник 

науково-практичних статей. Обліково-економічний факультет (кафедра 

економічного аналізу) м. Одеса, 2018 р. 

Стратегічне управління оборотними активами // Збірник науково-практичних 

статей. Обліково-економічний факультет (кафедра економічного аналізу) м. Одеса, 

2018 р. 

Тези: Управлінський аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості // 

Перспективи розвитку  обліку, контролю та аналізу в контексті євроеграціїї ОНЕУ, 

2018 р. 

Індикатори які відображають стан платоспроможності підприємства на 

прикладі ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» // Перспективи розвитку обліку, 

контролю та аналізу в контексті євронтеграції. 

Облік виручки по договорах з клієнтами відповідно до МСФЗ 15 // 

Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті евронтеграції ОНЕУ, 

2018 р. 

Порівняльний аналіз банкротсва  підприємств // Перспективи розвитку обліку, 

контролю та аналізу в контексті евронтеграції ОНЕУ, 2018 р. 

Сучані проблеми розвитку екнономіки України в системі кредиторської та 

дебіторської // Матеріали студентської конференції обліково-економічного 

факультету  ОНЕУ, 2018 р. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні основи обліку дебіторської та 

кредиторської заборгованості» розглянуто сутність дебіторської та кредиторської 

заборгованості, види та класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості, 

нормативно-правове забезпечення та міжнародна фінансова звітність. 

У другому розділі «Методика та організація обліку дебіторської та 

кредиторської заборгованості на ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» 

розглянуто характеристика досліджуваного підприємства, організація синтетично-

аналітичного обліку, розглянутий детальний аналіз аудиту на ПАТ «Уманський 

завод «Мегомметр». 

У третьому розділі «Аналіз та економіко-математичне моделювання 

дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ «Уманський завод 

«Мегомметр» проаналізовано аналіз динаміки складу та структури дебіторської та 

кредиторської заборгованості підприємства, ділова активність,платоспроможність та 

розроблена економіко-математичне моделювання дебіторської та кредиторської 
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заборгованості. Розроблені рекомендації щодо запобігання уникнення дебіторської 

та кредиторської заборгованості.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 

1. Дебіторська заборгованість – це  сума заборгованості дебіторів  

(юридичних, фізичних осіб),  які заборгували підприємству  грошові кошти, їх 

еквіваленти, або інші активи. За терміном погашення розрізняють довгострокову та 

поточну дебіторську заборгованість. Вона може бути , як поточна так і 

довгострокова,  безнадійна, сумнівна, дійсна. 

Оцінюється дебіторська заборгованість у 3 етапи, перший –це  первісна 

оцінка, другий – це поточна оцінка, третій – це оцінка при погашенні. 

2. Кредиторська заборгованість – це аборгованість даної організації іншим 

організаціям та особам, які називаються кредиторами. В балансі підприємства 

записуються як короткотермінові зобов'язання, які повинні бути оплачені протягом 

одного року. Кредиторська заборгованість у складі підприємства буває  двох видів,  

перед постачальниками та підрядниками, та перед бюджетом по податках. 

3. При написанні дипломної роботи ми виявили, що нормативно-правове 

забезпечення дебіторської та кредиторської заборгованості регламентують чинні 

законодавчі акти  в Україні, які дозволяють вести облік, контроль та аудит згідно до 

діючого законодавства України. 

Також ми дізналися, що нормативно-правово забезпечення потрібне в першу 

чергу для того щоб вести бухгалтерський облік згідно до законів, для того щоб  в 

деяких суперечливих ситуаціях можна було ссилатись на закони України.  

4. Аналіз Міжнародної фінансової звітносі, показав, що діяльність будь-

якого підприємства пов’язанна з існуванням дебіторської та кредиторської 

заборгованостей. На сьогоднішній день, коли підприємства співпрацюють з 

зарубіжними партнерами, необхідним є приведення вітчизняної системи обліку до 

вимог міжнародних стандартів. В обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами за 

МСФЗ і за українськими стандартами бухгалтерського обліку є ряд основних 

відмінностей: в питаннях визначення та методів оцінки, проведення інвентаризації, 

формування актів звірок з контрагентами, створення резерву сумнівних боргів 

(«резерв під знецінення дебіторської заборгованості »), вимог щодо розкриття 

інформації в бухгалтерській звітності. 
В цілому, бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості 

є невід'ємною частиною фінансово-господарської діяльності будь-якої організації. В 

даний час організації самостійно розробляють і затверджують облікову політику, 

робочий план рахунків, графіки документообігу, проведення інвентаризації майна та 

зобов'язань, визначають форму розрахунків з контрагентами. 

5. Під час вивчення ПрАТ «Уманський завод «Мегомметр», було 

виявленно, що підприємство до квітня 2018 року було публічним, а у квітні 2018 

року були загальні збори власників Товаривства, які прийняли рішення більше не 

випускати акції підприємства та перейти  до приватної форми. Під час написання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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дипломної роботи,  для вивчення підприємства були наданні всі необхідні 

документи такі, як статут який був доповнений та частково перероблений в 

зрівнянні з попереднім роком, облікова політика та інші. Також було встановлена, 

що організаційна політика лишилась така, як і в минулому році. 

6. Організація первинного обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості на ПрАТ «Уманський завод «Мегомметр», ведеться згідно до 

чинного законодавства України та за всіма нормами. Під час вивчення первиних 

документів на досліджуваному підприємстві, було встановлено підтвердження 

дебіторської та кредиторської заборгованості. Первинні документи було надані та 

представлені у додатках. 

7. Синтетичний та аналітичний облік на ПрАТ «Уманський завод 

«Мегомметр», ведеться загальним чином. Був зроблений ретельний  розгляд 

організації рахунків, які використовуваються для ведення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. Були представлені детальні приклади бухгалтерських 

записів  на досліджуваному підприємстві. 

8. Був зроблений детальний аналіз аудиту стосовно дебіторської та 

кредиторської заборгованості на ПрАТ «Уманський завод «Мегомметр», для більш 

ефективної роботи був наданий звіт незалежного аудитора. Представленна 

спеціальна программа аудитора щодо даної теми, завдання аудитора, та наданні 

пояснення щодо мети проведення аудиту стосовно дебіторської та кредиторської 

заборгованості. Було також встановлено, що на підприємстві ведеться деталізований 

внутрішній контроль. 

9. Було встановленно, що дебіторська заборгованість та кредиторська 

заборгованість протягом аналізуємого пріоду протягом трьох років збільшувалась. 

На основі проведеного аналізу були надані рекомендації та пропозиці, щодо 

мінізації  цих заборгованостей. 

10. Був проведний аналіз фінансового стану підприємства. За результатами 

якого було встановленно, факт ліквідності підприємства. При проведенні аналізу 

платоспроможності досліджуваного підприємства було встановлено, що 

підприємство є повсністю платоспроможним  всі представлені коефіцієнти 

відповідають своєму рекомендованому значеню. 

11. Було встановлено економіко-математичне моделювання дебіторської та 

кредиторської заборгованості  за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Був 

обраний результативний показник коефіцієнт проміжної ліквідності та фактори які 

впливають на нього прямо, було встановленно, що при рорахунку даної моделі  

знаки перед факторами повсністю відновідають економічним залежностям.  На 

основі побудованої економіко-матиматичної нами було встановлено рекомендовані 

заходи  по оптимізації платоспроможності досліджуваного підприємства. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Годко Ю.М. «Обліково-аналітичне забезпечення та аудит розрахунків з дебіторами та 

кредиторами (на прикладі ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»)» 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «_071 

«Облік і оподаткування»__» за магістерською програмою  
(шифр та назва спеціальності) 

професійного за спрямування «____Аналіз бізнес - процесів в системі управління _».  
(назва магістерської програм) 

Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018.  

У роботі розглядаються теоретичні основи обліку, аудиту та аналізу 

дебіторської та кредиторської заборгованості, використовуються методи 

економічного аналізу. Зроблено аналіз платоспроможності підприємства ПАТ 

«Уманський завод «Мегомметр». Пропонуються основні напрями удосконалення 

системи обліку та аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Запропоновано заходи щодо підвищення платоспроможності та уникнення 

дебіторської та кредиторської заборгованості Одержані результати можуть бути 

використані на ПАТ «Уманський завод «Мегомметр» для оптимізації системи 

управління дебіторської да кредиторської заборгованості підприємства. 
Ключові слова: ___облік, аналіз, аудит, дебіторська та кредиторська заборгованість. 

 

ANNOTATION 

 
Godko Y. «Accounting and analytical support and audit of settlements with debtors and 

creditors on the example of Megommetr Uman Faktory PJSС  

Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty                                                  

и«071 «Account and taxation» under the master's program 
(code and name of the specialty) 

« Analysis of business processes in the management system ». – Odessa National Economics University.  
(title of master program) 

– Odessa, 2018.  

The robot has a theoretical basis for the region, an audit and analysis of debits and credits, a 

method of economical analysis. An analysis of the plateau of the enterprise “Mehommetr” Umansky Plant 

was developed. Proponing the basis directly to the system of the region and the audit of the debtor and the 

creditors. You are invited to enter the platform of the platform and the unique debts and credits of the 

trade. 

Keywords: _accounting analysis audit receivables and accounts payable. 


