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Дипломна робота містить розгляд теоретичних основ обліку 

дебіторської заборгованості, методики й організації обліку, аналізу та аудиту 

дебіторської заборгованості.  

Розкрито економічну сутність, історію виникнення та класифікацію 

дебіторської заборгованості. Подано уточнене визначення поняття   

«дебіторська заборгованість «, що стосується заборгованості як покупців, так 

і постачальників підприємству. Проведено огляд літературних джерел та 

виявлено проблемні питання щодо обліку дебіторської заборгованості. 

Внесено пропозиції з удосконалення зведеного обліку дебіторської 

заборгованості. Проаналізовано та оцінено структуру та динаміку 

дебіторської заборгованості. Досліджено оборотність дебіторської 

заборгованості та здійснено її факторний аналіз. Досліджено та 

систематизовано підходи до організації та методики проведення аудиту 

дебіторської заборгованості.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Прийдун Ю.В. Усовершенствование организации и методики учетно-

аналитического обеспечения и аудита процесса управления дебиторской 

задолженностью (на примере ООО  «Мрия Центр»). - Рукопись. 

Специальность 8.03050901 - Учет и аудит. -Тернопольский 

национальный технический университет имени Ивана Пулюя. - Тернополь, 

2014. 

Дипломная работа содержит рассмотрение теоретических основ учета 

дебиторской задолженности, методики и организации учета, анализа и аудита 

дебиторской задолженности.  

Раскрыта экономическая сущность, история возникновения и 

классификация дебиторской задолженности. Подано уточненное определение 

понятия «дебиторская задолженность», которое касается задолженности как 

покупателей, так и поставщиков предприятию. Проведен обзор литературных 

источников и выявлены проблемные вопросы относительно учета 

дебиторской задолженности. Внесены предложения из усовершенствования 

возведенного учета дебиторской задолженности. Проанализирована и 

оценена структура и динамика дебиторской задолженности. 

Исследована оборотность дебиторской задолженности и осуществлена 

она факторный анализ. Исследовано и систематизированы подходы к 

организации и методике проведения аудита дебиторской задолженности.  

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, резерв сомнительных 

долгов, сомнительная дебиторская задолженность, чистая реализационная 

стоимость, просроченная дебиторская задолженность. 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

Pryidun Y.V. Improvement of organization and methods of the accounting 

and analytical providing and audit of process of management an account receivable 

of enterprise (on the example of LTD  «Mriya Center «) – Manuscript. 

Speciality 8.03050901. – Accounting and audit. – Ternopil Ivan Pul'uj 

National Technical University. – Ternopil, 2014. 

 

Diploma work contains consideration of theoretical bases of accounting of 

accounts receivable, methodology and organization of accounting, analysis and 

audit of accounts receivable.  

Economic essence, history of origin and classification of accounts receivable 

are exposed. The specified determination of concept  «accounts receivable «, that 

touches the debt of both customers and suppliers to the enterprise, is given. The 

review of literary sources is conducted and problem questions are reduced in 

relation to the accounting of accounts receivable. Suggestions are brought in from 

the improvement of the erected accounting of accounts receivable. A structure and 

dynamics of accounts receivable are analysed and appraised. Circulating of 

accounts receivable is investigated and its factor analysis is carried out. 

Approaches to organization and methodology of audit of accounts receivable 

investigated and systematized 

 

Keywords: accounts receivable, reserve of doubtful debts, doubtful accounts 

receivable, net realization cost, overdue accounts receivable. 
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