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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Підприємство є живим механізмом, на 

якому кожного дня трапляються господарські операції, вони нерозривно 

пов`язані з отриманням послуг та товарів, а також їх оплатою, які необхідні для 

безперебійної праці підприємства та отримання прибутку. Тому тема обраної 

дипломної роботи пов`язана з обліком, аналізом та аудитом розрахунків з 

постачальниками та підрядниками.  

Для ефективного управління дебіторською та кредиторською 

заборгованістю необхідно мати дані для аналізу цих показників, тому на 

підприємстві важливо правильно вести облік розрахунків з постачальниками та 

підрядниками та надавати повну та правдиву інформацію, щодо їх обліку, для 

перевірки такої інформації необхідно мати методику проведення аудиту. 

Питання обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками висвітлені у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 

економістів, таких як:  І. О. Авраменко, Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець, 

Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, М. Я. Дем‟яненко, А. Р. Макмін, Л. М. Кіндрацька, 

М. В. Кужельний, О. В. Олійник, Н. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко, І. А. Бланк, 

В. Б. Івашкевич, В. К. Родословець, Я. В. Соколов, Т. П. Карлін, М. С. Білик, 

В. З. Бурчевський. 

Мета і завдання дослідження. Метою написання даної дипломної 

роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів організації обліку, 

аналізу та аудиту розрахунків із постачальниками та підрядниками, а також 

розробка можливих напрямів удосконалення. 

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено наступні завдання: 

- розкрити економічну сутність розрахункових операцій із 

постачальниками та підрядниками; 

- вивчити законодавчі та нормативні документи з обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства; 

- надати організаційно-економічну характеристику підприємства ПАТ 
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«Одесагаз»; 

- розглянути стан організації бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків 

з постачальниками та підрядниками; 

- розкрити мету, завдання та джерела аудиту розрахунків з 

постачальниками та підрядниками; 

- вивчити методику проведення аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками; 

- надати аудиторський висновок з аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками; 

- розробити методи економіко-математичного моделювання для 

оптимізації діяльності підприємства. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є система 

обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на 

підприємстві.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних питань, загальних 

принципів, методичних і практичних завдань, пов‟язаних з формуванням 

ефективного процесу обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками 

та підрядниками на прикладі ПАТ «Одесагаз».  

Методи дослідження. Дослідження проводилося за допомогою 

застосування методів економічного аналізу та вивчення економічних процесів, 

а саме: аналітичного, нормативно розрахункового, балансового, групувань, у 

тому числі методи аудиту, а саме: документальна перевірка, підтвердження, 

спостереження, опитування, аналітичні процедури, запит, узагальнення. 

Інформаційною базою дослідження є: нормативно-правовий матеріал, 

національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти аудиту, праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, дані офіційної статистичної, бухгалтерської 

та податкової звітності, первинні документи підприємства.  
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ВИСНОВКИ 

 

Більшу частину процесу господарської діяльності  складають  фінансово-

розрахункові  операції. Розрахунки з постачальниками та підрядниками є 

важливим етапом бухгалтерського  обліку,  від  якого  залежить  процес 

прийняття  управлінських  рішень. Від правильної організації грошових  

розрахунків  у  цілому  залежить оперативність  їх  здійснення,  а  відтак  і  

фінансовий стан суб‟єктів господарювання.   

Для забезпечення ефективної діяльності підприємства, дуже важливим є 

управління розмірами кредиторської заборгованості. Тому їх розмір потрібно 

ретельно контролювати та аналізувати. Результати такого аналізу потрібні, 

перш за все, власникам, а також кредиторам, інвесторам, постачальникам, 

менеджерам і податковим службам. 

Також причиною виникнення значної кредиторської заборгованості часто 

стає недосконалість розрахунків з постачальниками та підрядниками, 

недбалість працівників, шахрайство та зловживання службовими 

повноваженнями. Як наслідок – порушення фінансової й розрахункової 

дисциплін. Основою для оцінки якості організації обліку та оптимальності 

системи розрахунків являється аудит розрахунків з постачальниками та 

підрядниками.  

Основою нормативно-правової бази, яка регламентує порядок організації 

обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку . 

Дослідження особливостей ведення обліку і аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками було проведено на базі ПАТ «Одесагаз», яке 

активно впроваджує передові технології в систему газопостачання міста Одеси 

та Одеського регіону, у своєму розпорядженні має 13 газових господарств, 

середньорічна кількість робітників складає 2383 чол. У звітному році 

підприємство має чистий прибуток 27891 тис. грн.  



69 

Ведення обліку в ПАТ «Одесагаз» здійснюється за допомогою 

комп‟ютерної програми «1C: Бухгалтерія 8.1»  із застосуванням Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‟язань і господарських операцій 

підприємств і організацій. А також у ПАТ «Одесагаз» використовують 

електронну систему документообігу «M.E.DOC» для подання звітності у 

відповідні контролюючі органи та обміну документами з контрагентами. 

Основними джерелами проведення аналізу є форми фінансової звітності, 

зокрема, «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та «Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід)» за 2015-2017 р.р. 

Аудит на підприємстві ПАТ «Одесагаз» здійснюється на основі договору 

з аудиторською фірмою “Інтер-аудит”. Аудит розрахунків з постачальниками та 

підрядниками у ПАТ «Одесагаз» проводився у декілька етапів: підготовчий 

(з‟ясування стану бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на 

підприємстві), проміжний (оцінювання основних показників діяльності), етап 

фізичної перевірки (перевірка результатів інвентаризації, перевірка укладених 

договорів з постачальниками та підрядниками), основний (перевірка первинних 

документів, перевірка відповідності показників аналітичного обліку 

синтетичному), завершальний етап.  За результатами проведеної перевірки було 

складено аудиторський висновок.  

Щодо основних напрямків удосконалення бухгалтерського обліку і 

аудиту, а зокрема, обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, то 

ПАТ «Одесагаз» можна рекомендувати: 

- необхідно підвищення професійного рівня працівників роботи 

бухгалтерії; 

- в первинних документах з обліку розрахунків заповнювати обов‟язкові 

реквізити; 

- з метою своєчасного виявлення простроченої заборгованості  та 

здійснення заходів щодо її погашення слід регулярно та оперативно 

здійснювати аналіз складу і структури кредиторської заборгованості за 
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конкретними постачальниками і підрядниками, термінів утворення 

заборгованості та термінів її можливого погашення. 

- перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською може 

призвести до неплатоспроможності підприємства, а значне перевищення 

дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства 

і робить необхідним залучення додаткових засобів, то необхідно систематично 

здійснювати контроль за співвідношеннями дебіторської і кредиторської 

заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює 

загрозу фінансової стійкості підприємства; 

- посилити внутрішньогосподарський контроль, що допоможе реально 

оцінити діяльність з багатьох сторін, сприяти прийняттю правильних 

управлінських рішень; 

- для зменшення податкового ризику, бухгалтерів потрібно забезпечувати 

журналами, в яких видаються постійні зміни в податковому законодавстві;  

-  проведення постійного моніторингу та аналізу платоспроможності 

клієнтів. 

Отож, дотримуючись вище вказаних рекомендацій, підприємство буде 

повно і достовірно відображати у бухгалтерських документах всі господарські 

операції, надавати інформацію внутрішнім споживачам для контролю 

господарської діяльності і прийняття управлінських рішень, надавати 

інформацію зовнішнім користувачам про реальний фінансовий стан 

підприємства. 
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