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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В сучасних реаліях 

економічного функціонування господарюючих суб’єктів 

особливо в частині обліку взаєморозрахунків та ведення 

партнерських, договірних та торгових відносин набуває 

значення обліку розрахункових операцій. Такі відносини 

потребують особливого підходу до забезпечення 

відображення правильності таких процесів в обліку. 

Левова часта формування витратної частини економічних 

блоків на підприємстві залежить від чіткої регламентації 

каналів закупівлі сировини і матеріалів та інших ресурсів 

необхідних для здійснення безперервної виробничої 

діяльності. Такими каналами виступають розрахункові 

взаємовідносини з постачальниками та підрядниками. 

Дослідженню особливостей обліку розрахунків 

підприємства з постачальниками і підрядниками 

присвячено роботи таких вчених, як П.С. Безрукіх, 

О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 

О.М. Головащенко, В.М. Костюченко, Т.Н. Малькова, 

Т.Г. Маренич, Н.М. Малюга, М.Ю.Медведєв, В.В. 

Нарєжний, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, Я.В. 

Соколов, В.О.Шевчук та інших. В працях цих дослідників 

розкрито сутність поточних зобов’язань, організацію 

обліку, а також їх вплив на фінансовий стан підприємства. 

Потребують подальшого дослідження: визначення 

змісту зобов’язань перед постачальниками та 

підрядниками, прозорість їх відображення в звітності, 

облік розрахунків з використанням векселів, організація 

бухгалтерського обліку розрахунків в умовах 

автоматизації тощо. Велика кількість теоретичних 

положень, які стосуються трактування сутності 

розрахунків з постачальниками і підрядниками, 



 

заборгованості та зобов’язань перед ними, їх методика 

обліку потребують вдосконалення. 

У даній кваліфікаційній роботі проведено 

дослідження стану організації та ведення бухгалтерського 

обліку і аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками ПрАТ «Балаклійське хлібоприймальне 

підприємство» м. Балаклія Харківської області. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами. Кваліфікаційна робота здійснювалась відповідно 

до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та 

аудиту Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені П.Василенка за 

темою «Формування напрямів та механізмів підвищення 

ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації», державний реєстраційний номер 

0116U007411, згідно якої автором виконано опрацювання 

заходів з удосконалення обліку та контролю на 

підприємствах. 

Метою досліджень кваліфікаційної роботи є 

виявлення шляхів вдосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками на 

підприємстві та розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення загальної облікової системи в частині 

розрахункових операцій.  

Мета дослідження обумовила постановку і шляхи 

вирішення наступних завдань: 

- дослідження теоретичних та методологічних 

аспектів бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками та підрядниками на підприємстві; 

- здійснення економічного аналізу показників та  

фінансового стану господарства за три роки; 

- дослідження стану обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками; 



 

- встановлення пріоритетних напрямів розвитку 

обліку та аудиту розрахунків в частині трактування їх 

сутності та значення для формування кредиторської 

заборгованості на підприємстві; 

- налагодження системи прикладного та 

інструментального супроводу розрахунків з 

постачальниками та підрядниками в частині вірного 

відображення їх в обліку.  

Об’єктом дослідження є процес вдосконалення 

бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками на підприємстві ПрАТ 

«Балаклійське ХПП» м. Балаклія Харківської області. 

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, 

методологічних та методичних питань бухгалтерського 

обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

Методика дослідження для розкриття основних 

положень та вирішення поставлених завдань 

кваліфікаційної роботи широко використовувались 

загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, 

метод індукції і дедукції, аналіз і синтез. Поряд із 

загальнонауковими методами застосовувались специфічні 

методи, обумовлені сутністю самого предмета, 

технологією обліку, завданнями та вимогами 

(хронологічного і систематичного спостереження; 

інформаційного моделювання, порівняння, групувань, 

розрахунково-аналітичний, графічний, узагальнення 

інформації з метою складання звітності). 

Інформаційною базою досліджень були матеріали 

Державної служби статистики України та Харківського 

обласного управління статистики, нормативні акти 

України, спеціальна економіки література, літературні 

джерела з агробізнесу, менеджменту в сільському 

господарстві, звітні дані ПрАТ «Балаклійське 



 

хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія Харківської 

області, матеріали періодичних видань, довідково-

інформаційні матеріали, результати власних спостережень 

здобувача. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає 

в обґрунтуванні шляхів вдосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками. Зокрема: 

- запропоновано теоретичні та методичні підходи 

по відображенню сум в бухгалтерському обліку на 

підприємстві кредиторської заборгованості, що виникає в 

процесів здійснення розрахунків з постачальниками та 

підрядниками;  

- виявлено певний спектр недоліків при 

відображенні розрахунків з постачальниками і 

підрядниками, які несуть в собі ланцюговий характер і 

мають негативний вплив на стан кредиторської 

заборгованості; 

- встановлено, що основним завданням при 

формуванні та узагальненні облікової інформації, щодо 

стану кредиторської заборгованості є своєчасність 

відображення її в обліку. 

Кваліфікаційна робота є самостійно виконаним 

науковим доробком де викладено авторський підхід до 

вирішення поставленого завдання, наукові положення, 

висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані 

автором самостійно в процесі дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів 
Кваліфікаційна робота виконана на замовлення ПРАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області. Основні пропозиції та сформовані 

висновки, які одержані в процесі дослідження, спрямовані 

на удосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками на підприємстві для 



 

підвищення ефективності розрахункових операцій та 

загального фінансового стану підприємства. 

Апробація результатів дослідження. Результати 

досліджень є основою для підвищення якості організації 

бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками в частині узагальнення та 

контролю стану кредиторської заборгованості ПрАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» м. Балаклія 

Харківської області. Результати досліджень опубліковані в 

Віснику СНТ ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ, та в 

матеріалах Міжнародна науково-практична конференція 

«Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в 

умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів» (2019 рік 

м. Харків). 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Вона виконана на 110 

сторінках комп’ютерного тексту, містить 13 таблиць та 7 

рисунків. Список використаних джерел налічує 100 

найменування. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Загальні положення обліку та 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками» 

розглянуто: визначення і визнання зобов’язань, їх 

класифікація та оцінка; принципи безготівкових 

розрахунків; форми безготівкових розрахунків; сутність, 

мета та завдання аудиту; інформаційне забезпечення 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками» розглянуто: 

організаційно-економічну характеристику підприємства; 



 

економічний зміст розрахунків з постачальниками і 

підрядниками та завдання їх обліку; первинний, 

синтетичний і аналітичний облік розрахунків з 

постачальниками і підрядниками; методика проведення 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками; 

порядок оформлення підсумкової документації за 

результатами аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками» 

запропоновано основні напрями удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» здійснено теоретичне узагальнення 

аспектів обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками аграрного підприємства та запропоновані 

механізми удосконалення обліку ПрАТ «Балаклійське 

ХПП» м. Балаклія Харківської області. За результатами 

дослідження зроблені наступні висновки теоретичного, 

методичного та прикладного характеру: 

1. Загальні положення організації обліку в ПрАТ 

«Балаклійське ХПП» базуються правилах та принципах 

бухгалтерського обліку, які закріплені законодавчо, але на 

підприємстві залежно від його галузі господарювання, 

умов діяльності, кваліфікації персоналу, технічного 

забезпечення вони конкретизуються його обліковою 

політикою. Облікова політика ПрАТ «Балаклійське ХПП» 

розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової 

звітності.  

2. Дослідне господарство кваліфікаційної роботи 

ПрАТ «Балаклійське ХПП» – потужне багатопрофільне 



 

підприємство. До складу підприємства входять комплекси 

по рослинництву, по тваринництву, млиновий комплекс. 

Сучасне технологічне обладнання, власне вирощування 

зернових культур, зберігання зерна та власна переробка 

гарантують високу якість борошна та продукції 

хлібозаводу.  

3. Встановлено, що сьогодні дуже важливого 

значення набуває розвиток бухгалтерського обліку в 

Україні та його адаптація і гармонізація з викликами 

сучасності та реальними умовами господарювання в країні. 

Точність, відповідність та взаємоузгодженість облікової 

інформації, на всіх стадіях її обробки, гарантує 

правильність складання фінансової, статистичної та інших 

форм звітності для забезпечення точної і правдивої 

інформації користувачам як на зовнішньому та 

внутрішньому рівнях. Загальна картина розвитку 

бухгалтерського обліку в Україні носить властивості 

багатоаспектного механізму цілісної системи економічного 

забезпечення країни взагалі. Дуже важливо при здійсненні 

господарської діяльності враховувати всі тонкощі та 

особливості специфіки галузі чи сфері те провадиться 

облікова діяльність. 

4. Першочерговим завданням проведення аудиту 

господарських операцій пов’язаних з розрахунками на 

підприємстві являється забезпечення правомірності 

виникнення заборгованості, забезпечення сум по угодам та 

вірність відображення в податковому. Проведення аудиту 

заборгованості в господарстві дасть змогу підприємству 

акумулювати наявні ресурси, максимально урахувати 

фінансові потоки та показники в господарській діяльності.  

5. Щоб максимально налагодити систему 

внутрішнього контролю на підприємстві потрібно перш за 

все виробити стратегію такого контролю створити комісії 

по підприємству, які раз на період зможуть виконувати 



 

контрольну функцію діяльності господарства в секторі 

коштів і заборгованостей.  

6. Встановлено, що основним завданням при 

формуванні та узагальненні облікової інформації, щодо 

стану кредиторської заборгованості є беззаперечна 

педантичність та скрупульозність відображення сум з 

одної сторони, а з іншої оперативна реакція на 

спроможність вчасно здійснювати розрахунки по 

кредиторській заборгованості з постачальниками та 

підрядниками. 

7. Дослідження динаміка показників розмірів 

показує, що валова продукція в постійних цінах в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 16,1 % і 

склала 51285,3 тис. грн., товарна продукція за аналогічний 

період – зменшилася на 35,5 % і склала 106067,0 тис. грн. 

Площа сільськогосподарських угідь за 2016-2018 роки 

зменшилася на 9,6 % і склала 5431,83 га. 

8. Середньооблікова чисельність працівників в 2018 

році в порівнянні з 2016 роком зменшилася на 56,5 % і 

склала 127 чол., середньорічна вартість основних засобів 

збільшилася на 42,6 % і становила 89758,5 тис. грн., 

середньорічна вартість оборотних активів збільшилася на 

57,5 % і склала 156480,0 тис. грн.  

9. Чистий прибуток ПрАТ «Балаклiйське ХПП» в 

2017 році в порівнянні з 2016 роком зменшився на 99,7 % і 

становив 77,0 тис. грн. В 2018 році підприємство отримало 

збиток в сумі 43976,0 тис. грн. Рівень збитковості 

підприємства в 2018 році склав 4,1 %. Отже, підприємство 

має звужений тип відтворення. 

10. Встановлено, що потребують удосконалення 

обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками на підприємстві агробізнесу в частині 

забезпечення достовірності розрахунків з кредиторами. 

Сформовані висновки і пропозиції мають беззаперечне 



 

значення та прикладну значущість для реальних умов 

господарювання, в яких здійснює свою діяльність дослідне 

підприємство. 

11. Правильність ведення обліку кредеторської 

заборгованості є першочерговим важелем при фіксації та 

узагальненні інформації і врахуванні її при формуванні 

управлінських рішень в частині керування грошовими 

потоками господарства.  

12. Економічна ефективність ведення господарської 

діяльності на підприємстві залежить від чіткості, повноти 

та оперативності відображення в обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, які формують витратну 

частину грошових потоків на підприємстві. 
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АНОТАЦІЯ 

Какуніна С.М. «Облік та аудит розрахунків з 

постачальниками і підрядниками (за даними ПрАТ 

«Балаклійське хлібоприймальне підприємство» 

м. Балаклія Харківської області)». – На правах 

рукопису. 

Кваліфікаційної робота на здобуття ступеня вищої 

освіти «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»). – 

Харківський технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р. 

В кваліфікаційній роботі автором проведено 

дослідження в частині визначення і визнання зобов’язань, 

їх класифікація та оцінка; принципи безготівкових 

розрахунків; форми безготівкових розрахунків; сутність, 

мета та завдання аудиту; інформаційне забезпечення 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками; 

аналізу організаційно-економічної характеристики 

підприємства; економічний зміст розрахунків з 

постачальниками і підрядниками та завдання їх обліку; 

первинний, синтетичний і аналітичний облік розрахунків з 

постачальниками і підрядниками; методика проведення 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками; 

порядок оформлення підсумкової документації за 

результатами аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

Метою кваліфікаційної роботи є виявлення шляхів 

вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками на підприємстві та 

розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

загальної облікової системи в частині розрахункових 

операцій. 

В роботі представлені дослідження теоретичних та 

методологічних аспектів бухгалтерського обліку та аудиту 



 

розрахунків з постачальниками та підрядниками на 

підприємстві; здійснення економічного аналізу показників 

та  фінансового стану господарства за три роки; 

дослідження стану обліку розрахунків з постачальниками 

та підрядниками; встановлення пріоритетних напрямів 

розвитку обліку та аудиту розрахунків в частині 

трактування їх сутності та значення для формування 

кредиторської заборгованості на підприємстві; 

налагодження системи прикладного та інструментального 

супроводу розрахунків з постачальниками та підрядниками 

в частині вірного відображення їх в обліку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці рекомендацій, в частині удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на 

підприємстві агробізнесу. Сформовані висновки і 

пропозиції мають беззаперечне значення та прикладну 

значущість для реальних умов господарювання, в яких 

здійснює свою діяльність дослідне підприємство. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, постачальники 

і підрядники, розрахункові операції, зобов’язання, 

кредиторська заборгованість, договір. 
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In the qualification work the author conducted researches 

in terms of definition and recognition of obligations, their 

classification and evaluation; principles of non-cash payments; 

forms of non-cash payments; the nature, purpose and 

objectives of the audit; information support of the audit of 

payments with suppliers and contractors; analysis of 

organizational and economic characteristics of the enterprise; 

the economic content of settlements with suppliers and 

contractors and their accounting tasks; primary, synthetic and 

analytical accounting of payments with suppliers and 

contractors; the method of audit of payments with suppliers 

and contractors; the order of registration of the final 

documentation on the results of the audit of payments with 

suppliers and contractors. 

The purpose of the qualification work is to identify ways 

to improve the accounting and audit of payments with suppliers 

and contractors in the enterprise and to develop practical 

recommendations for improving the general accounting system 

in the part of settlement operations. 

The paper presents research of theoretical and 

methodological aspects of accounting and auditing of accounts 

with suppliers and contractors at the enterprise; economic 

analysis of indicators and financial state of the economy in 

three years; research on the status of settlements with suppliers 

and contractors; establishment of priority directions of 

development of accounting and audit of payments in the part of 

interpretation of their essence and importance for formation of 

accounts payable at the enterprise; setting up a system of 

application and instrumental support of settlements with 

suppliers and contractors in the part of their correct accounting. 

The practical significance of the results obtained is the 

development of recommendations, in terms of improving 

accounting and auditing of payments with suppliers and 

contractors in the agribusiness. The conclusions and proposals 



 

generated are of undeniable importance and applied importance 

to the real economic conditions in which the research 

enterprise operates. 

Key words: accounting, suppliers and contractors, 

settlement transactions, liabilities, accounts payable, contract. 


