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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми обґрунтовано тим, що підприємство являється 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. 

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. 

Мета дослідження вивчення теоретичних та практичних аспектів організації 

обліку, аналізу та аудиту розрахунків із постачальниками та підрядниками на ПАТ 

«Одесагаз», а також розробка можливих напрямів удосконалення. 

Завдання дослідження: 

- 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 

«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 дослідження система обліку, аналізу та аудиту розрахунків з 

постачальниками та підрядниками на підприємстві. 

Предмет дослідження 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 метод 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. 

Інформаційна база дослідження нормативно-правовий матеріал, національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем обліку 
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розрахунків з постачальниками та підрядниками, дані офіційної статистичної, 

бухгалтерської та податкової звітності. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (66 найменувань) та 

12-и додатків. Загальний обсяг роботи становить 102 сторінок. Основний зміст 

викладено на 70 сторінках. Робота містить 9 таблиць, 6 рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра буде 

опублікована 1 теза:  

– «Шляхи покращення контролю за кредиторською заборгованістю за товари, 

роботи, послуги» (Ужгородський національний університет – Ужгород – 2018).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретичні основи обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками» розглянуто економічну сутність 

розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками, нормативно-

законодавчу базу з обліку та аудиту розрахунків підприємства з постачальниками та 

підрядниками, дискусійні питання обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. 

У другому розділі «Діючий стан обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками у ПАТ «Одесагаз» досліджено організаційно-економічну 

характеристику досліджуваного підприємства, особливості організації обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, аналіз розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. 

У третьому розділі «Аудит розрахунків з постачальниками та 

підрядниками у ПАТ «Одесагаз»  досліджено мету, завдання та джерела аудиту 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, розглянуто систему внутрішнього 

контролю, досліджено методику аудиторської перевірки розрахунків на ПАТ 

«Одесагаз», проведено економіко-математичне моделювання для оптимізації 

діяльності підприємства. 

 

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 та  

податковим службам. 

Причиною виникнення значної кредиторської заборгованості часто стає 

недосконалість розрахунків з постачальниками та підрядниками, недбалість 

працівників, шахрайство та зловживання службовими повноваженнями. Як наслідок 
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– порушення фінансової та розрахункової дисциплін. Основою для оцінки якості 

організації обліку та оптимальності системи розрахунків являється аудит 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. За результатами проведення 

аудиторської перевірки складається аудиторський висновок. 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 

1. Необхідно підвищення професійного рівня працівників роботи бухгалтерії; 

2. В первинних документах з обліку розрахунків заповнювати обов’язкові 

реквізити; 

3. З метою своєчасного виявлення простроченої заборгованості  та здійснення 

заходів щодо її погашення слід регулярно та оперативно здійснювати аналіз складу і 

структури кредиторської заборгованості за конкретними постачальниками і 

підрядниками, термінів утворення заборгованості та термінів її можливого 

погашення. 

4. 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; 

5. Посилити внутрішньогосподарський контроль, що допоможе реально 

оцінити діяльність з багатьох сторін, сприяти прийняттю правильних управлінських 

рішень; 

6. Для зменшення податкового ризику, бухгалтерів потрібно забезпечувати 

журналами, в яких видаються постійні зміни в податковому законодавстві нашої 

країни;  

7. Проведення постійного моніторингу та аналізу платоспроможності. 
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 «Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками на прикладі ПАТ 

"Одесагаз"», 
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«Облік, аудит та оподаткування підприємницької діяльності», 

Одеський національний економічний університет 

м. Одеса, 2018 рік 

 

Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є 

операції ПАТ "Одесагаз" із постачальниками та підрядниками. 

У роботі розглядаються теоретичні аспекти  та особливості обліку, аналізу та аудиту за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками на досліджуваному підприємстві. 

Проаналізовано: економічну сутність розрахункових операцій з постачальниками та 

підрядниками, особливості нормативно-правового регулювання обліку розрахунків, стан 

кредиторської заборгованості на ПАТ "Одесагаз", фінансовий стан підприємства. 

Запропоновано: заходи, направлені на удосконалення системи внутрішнього аудиту з 

метою забезпечення інформацією керівництва про стан розрахунків підприємства, шляхи 

подолання ризиків при розрахунках з постачальниками та підрядниками. 

 

Ключові слова: розрахунки з постачальниками та підрядниками, облік, аналіз, аудит, 

кредиторська заборгованість. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

Stancheva G. S.,  

«Accounting, analysis and audit of payments with suppliers and contractors on the example of  PJSC 

"Odesagas"», 

thesis for Master degree in specialty «071 «Accounting and taxation» under the program «Accounting, 

audit and taxation in the management of business activity», 

Odessa National Economic University 

Odessa, 2018 

 

Thesis consists of three chapters. The object of the study is the operations of PJSC "Odesagas" 

with suppliers and contractors. 

Diploma thesis deals with theoretical aspects of  accounting, analysis and audit of payments with 

suppliers and contractors on the enterprise. 

Analyzed: the economic essence of settlement operations with suppliers and contractors, the 

peculiarity of the legal regulation of accounting of payments with suppliers and contractors, the state of 

accounts payable at PJSC "Odesagas", financial state of the enterprise. 

Proposed: measures aimed at improving the internal audit system in order to provide management 

information on the state of the company's calculations, ways to overcome risks when calculating with 

suppliers and contractors. 

 

Keywords: payments with suppliers and contractors, accounting, analysis, audit, accounts 

payable. 

 


