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D E S I G N  G U I D E  
  

This PowerPoint 2007 template produces a 42”x60” presentation 

poster. You can use it to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, and graphics.  
  

We provide a series of online answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go online to 

PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 
  

When you are ready to  print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 
  

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 

 
  

Q U I C K  S T A R T  
  

Zoom in and out 
As you work on your poster zoom in and out to the level that is 

more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, and 

the affiliated institutions. You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of your text to fit the title 

box. You can manually override this feature and change the size of your text.  
  

T I P : The font size of your title should be bigger than your name(s) and 

institution name(s). 

 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo by 

dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by going to 

INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low quality 

when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like on the final 

poster and make any necessary adjustments.   
 

T I P :  See if your company’s logo is available on our free poster templates 

page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and 

paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by 

holding down the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a 

professional-looking poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good 

they will print well.  
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Q U I C K  S TA R T  ( c o n t . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to the 

DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of your 

choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going to 

VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be sure 

to go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and text 

blocks. You can add more blocks by copying and 

pasting the existing ones or by adding a text box 

from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to 

present. The default template text offers a good starting point. Follow 

the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and 

click on TABLE. A drop-down box will help you select rows 

and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another PowerPoint 

document. A pasted table may need to be re-formatted by RIGHT-

CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or Word. 

Some reformatting may be required depending on how the original 

document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see the 

column options available for this template. The poster columns can 

also be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished your 

poster, save as PDF and the bars will not be included. You can also 

delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. 

You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as 

PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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Анотація роботи 

Зміст роботи 

Результати дослідження 

           Фінансова звітність ДП «Березнівське лісове господарство» складена на 

основі дійсних облікових даних і в цілому об’єктивно відображає фактичний 

фінансовий стан на 31.12.2015р. за результатами операцій за період з 01.01.2015 р. 

по 31.12.2015 р.  

          Отже, правильна організація обліку та контролю розрахунків з покупцями і 

замовниками відіграє одну з найважливіших ролей у кожній організації. Адже 

прибуток підприємства складається з оплати клієнтами проданих товарів, виконаних 

робіт або наданих послуг. 

 

Висновки 

Виконавець: Чубай Вікторія Олександрівна , 1 група, «Облік і аудит» Науковий керівник: д.е.н., професор Сук Леонід Кіндратович 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 Економічний факультет 

 

«Кластеризаційний підход до обліку і контролю розрахунків з покупцями та замовниками» 

             

Рис. 3 Основні економічні показники діяльності об'єктів дослідження за 2015 рік, тис. 
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Рис. 4 Склад і структура дебіторської заборгованості  об'єктів дослідження за 2015 рік, 

тис. грн 

Методи дослідження 

Розрахунки з вітчизняними 

покупцями 

Розрахунки з іноземними 

покупцями 

Виникнення заборгованості 

 накладні;  

 рахунки-фактури;  

 рахунки на оплату;  

 акт виконаних робіт 

(послуг);  

 податкові накладні;  

 товарні накладні;  

 товарно-транспортні 

накладні   

 комерційні документи 

(комерційний рахунок, 

специфікація);  

 транспортні накладні; 

вантажна митна декларація 

(ВМД);  

 платіжні документи на 

перерахування сум митних 

платежів та інших податків 

на рахунки митних 

установ;  

 розрахунки бухгалтерії про 

наявність курсових 

різниць. 

Погашення заборгованості 

Виписки банку, ПКО, векселі Виписки банку, векселі 
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Собівартість реалізованої продукції  … 

Валовий прибуток, тис. грн.: 
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Чистий прибуток, тис. грн. 

Рентабельність, % 

Середньорічна вартість основних … 

Чисельність працівників,осіб 

Величина власного капіталу, тис. грн. 
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Документування розрахунків з покупцями та замовниками 

 

Мета 

 обґрунтування теоретичних, методичних і практичних питань організації обліку і 

контролю розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві, а також розробка 

шляхів їх удосконалення.  

  

Акту-

альність 

 

 підвищення інноваційної активності в промисловості та в здійсненні обліку; 

 необхідність постійного контролю за правильністю обліку дебіторської заборгованості 

для оптимізації діяльності; 

 зниження ділової активності підприємств, їхня низька платоспроможність. 

  

Об’єкти 
 процес організації обліку і контролю розрахунків з покупцями та замовниками 

на ДП «Березнівське лісове господарство» та ДП «Костопільське лісове 

господарство». 

Наукова 

новизна 

 застосування кластеризаційного підходу до організації обліку розрахунків з покупцями 

і замовниками; 

 удосконалено методичні підходи щодо обліку розрахунків з покупцями і замовниками 

та процедур їх контролю на підприємстві; 

 розроблено рекомендації щодо вдосконалення обліку; 

 за результатами досліджень  опубліковано наукові тези («Актуальні аспекти обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками») 

Розділ І 

 розкрито економічну суть розрахунків з покупцями і замовниками в умовах 

кластеризації; 

 розглянуто методи визначення розміру резерву сумнівних боргів; 

 зроблено оцінку нормативно-правового регулювання обліку та контролю розрахунків з 

покупцями і замовниками 

Розділ ІІ 

 охарактеризовано досліджувані підприємства та особливості їх облікової політики; 

 проаналізувати особливості первинного обліку та організації розрахунків з покупцями 

і замовниками; 

 систематизовано порядок проведення інвентаризації розрахунків з покупцями і 

замовниками та відображення її результатів в обліку; 

 досліджено порядок обліку резерву сумнівних боргів; 

 розроблено шляхи удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками з 

врахуванням результатів кластеризації. 

Розділ ІІІ 

 охарактеризовано методичні прийоми контролю розрахунків з покупцями і 

замовниками; 

 охарактеризовано методику контролю розрахунків з покупцями і замовниками в 

об’єктах дослідження; 

 здійснено узагальнення результатів контролю та їх вплив на прийняття управлінських 

рішень 

Основні нормативно-правові акти з обліку та контролю  

розрахунків з покупцями і замовниками 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні» 

 

Наказ про облікову політику підприємства 

 

План рахунків бухгалтерського обліку 

 

Інструкція "Про безготівкові розрахунки   в Україні в національній валюті"  

Закон України «Про аудиторську діяльність»  

Закон України  «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»  

Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 

Довгострокова дебіторська заборгованість - 

сума дебіторської заборгованості, яка не 

виникає в ході нормального операційного циклу 

та буде погашена після дванадцяти місяців з 

дати балансу.  

 

Поточна дебіторська 

заборгованість - сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає в ході 

нормального операційного циклу або 

буде погашена протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу . 

Кластерний підхід – це передусім нова управлінська технологія, що дозволяє 

підвищити конкурентоздатність як окремого регіону чи галузі, так і держави.  

 

Кластер – це індустріальний комплекс, сформований на основі територіальної концентрації 

мереж спеціалізованих постачальників, основних виробників та споживачів, які пов’язані 

технологічним ланцюгом і є альтернативою галузевому підходу.  

Рекомендації щодо вдосконалення обліку та контролю 

розрахунків з покупцями і замовниками: 

 створити службу внутрішнього контролю на підприємстві на чолі з головним 

бухгалтером; 

 застосування кластеризації в обліку розрахунків з покупцями і замовниками з метою 

групування,  своєчасного відстеження заборгованостей та попередження виникнення 

їх прострочення; 

  

 ввести нові субрахунки та вдосконалити форми первинних документів; 

 комплексна автоматизація всіх процедур з обліку та контролю розрахунків з 

покупцями і замовниками як в головній конторі, так і в структурних підрозділах. 

  

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts

