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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНОЇ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У ринкових умовах господарювання при 

здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарські 

підприємства вступають в розрахункові взаємовідносини з іншими 

підприємствами, організаціями та фізичними особами з приводу 

придбання та продажу товарів, продукції, надання послуг. Це 

зумовлює виникнення між ними певних прав та зобов’язань. 

В бухгалтерському обліку зобов’язання виникають після 

здійснення однією із сторін передбачених у договорі дій, внаслідок 

яких виникає заборгованість однієї сторони перед іншою. Як правило, 

спочатку свої зобов’язання виконує одна із сторін, внаслідок чого в 

неї виникає право вимагати компенсації за заборгованістю, а з другого 

боку – обов’язок оплатити цю заборгованість. Тобто у 

бухгалтерському обліку у першої сторони в складі господарських 

засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості, а у іншої 

– виникає зобов’язання перед кредитором погасити цю заборгованість, 

яка називається кредиторською заборгованістю. 

Питанням обліку зобов’язань присвячено ряд праць 

вітчизняних вчених: Адамовської В.С., Бугар Т.Є., Біляк М.Д., 

Грибовської Ю.М., Макарової Л.М., Маренич Т.Г., Мензяк К.О., 

Михайлова М.Г., Огійчука М.Ф., Перебийніса В.Л., Правдюк Н.Л., 

Попової А.В., Рагуліної І.І., Рогуленко Т.М., Сахно О.О., Сотнікової 

А.В. та ін. Разом з тим окремі аспекти цієї багатогранної проблеми 

залишаються дискусійними і потребують подальшого дослідження. До 

них належать вивчення особливостей обліку розрахунків з 

постачальниками і підрядниками в умовах різних форм 

бухгалтерського обліку, ефективне управління кредиторською 

заборгованістю. 

Раціонально побудований бухгалтерський облік та аудит 

розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємствах 

створює умови для підвищення ефективності господарської 

діяльності. Це зумовило вибір теми дипломної магістерської роботи 

«Облік та аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками (за 

даними ПСП «Світоч» Троїцького району Луганської області)». 

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної 

магістерської роботи є обгрунтування та розробка практичних 
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рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками в сільськогосподарських 

підприємствах. 

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання: 

- вивчити та узагальнити основну і спеціальну 

літературу з досліджуваної проблеми; 

- провести аналіз основних показників діяльності 

підприємства; 

- дати об'єктивну і кваліфіковану характеристику стану 

обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками; 

- розробити конкретні заходи щодо удосконалення 

обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками; 

- обґрунтувати висновки і пропозиції по темі 

дослідження. 

Об’єктом дослідження є процес організації обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками як складової облікової 

системи сільськогосподарського підприємства. 

Предметом дослідження є сукупність господарських операцій 

з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 

сільськогосподарського підприємства. 

Методи дослідження. Дослідження проводилось із 

застосуванням наукових методів, які ґрунтуються на діалектичному 

методі пізнання та об’єктивних законах розвитку економіки. При 

вивченні обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками застосовувалися такі статистико-економічні методи: 

спостереження, порівняння, монографічний, порівняння, групування, 

аналізу. 

Інформаційною базою роботи є законодавчі та нормативні-

правові  України, матеріали періодичних видань, спеціальні науково-

практичні інформаційні джерела. Було використано дані річної 

фінансової та статистичної звітності за 2016 - 2018 роки, документи 

первинного обліку, регістри синтетичного та аналітичного обліку 

ПСП «Світоч». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

теоретичному обґрунтуванні й розробці практичних рекомендацій з 

удосконалення обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками в сільськогосподарських підприємствах. 
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Основні положення і результати дослідження, що розкривають 

новизну дипломної магістерської роботи та виносяться на захист 

полягають у наступному: 

- узагальнено ознаки неблагодійності компанії, що сприяє 

належній обачності при виборі контрагента і убезпечує підприємство 

від прийняття помилкових рішень; 

- доповнено перелік критеріїв відбору потенційних 

постачальників, що дасть можливість для підприємства сформувати 

коло постійних і надійних партнерів, реалізацію своєї стратегії, 

прозоро вести діяльність і запобігати штрафних санкцій; 

- обгрунтовано доцільність відкриття до рахунку 63 

«Розрахунки з постачальниками і підрядниками» субрахунків другого 

порядку, зокрема: 6311 «Заборгованість, за якою термін оплати не 

настав»; 6312 «Заборгованість з терміном погашення до 3 місяців»; 

6313 «Заборгованість з терміном погашення від 3 до 6 місяців»; 6314 

«Заборгованість з терміном погашення від 6 до 12 місяців»; 6315 

«Заборгованість, за якою минув термін позовної давності», що 

забезпечить дієвий контроль за своєчасністю проведення розрахунків 

з кредиторами; 

- дістало подальшого розвитку узагальнення складових 

ефективного управління кредиторською заборгованістю на 

підприємствах;  

- сформовано перелік елементів облікової політики щодо 

зобов’язань, який доповнено класифікацію розрахунків з кредиторами 

залежно від термінів погашення кредиторської заборгованості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в 

обгрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку розрахунків з 

постачальниками і підрядниками, що сприятимуть підвищенню якості 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

Особистий внесок здобувача. Дипломна магістерська робота 

є самостійно виконаною роботою. Наукові розробки, узагальнення, 

практичні пропозиції та висновки, що містяться в дипломній 

магістерській роботі  та виносяться на захист, одержані автором 

особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використані лише ті положення, які є результатом особистих 

досліджень здобувача. 
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Апробація результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження доповідались й одержали схвалення на внутрівузівській 

науково-практичної конференції за підсумками виробничої практики 

студентів спеціальності «Облік і оподаткування» (м. Харків, 10 

жовтня 2017 р.); внутрівузівській науково-практичної конференції за 

підсумками виробничої практики студентів спеціальності «Облік і 

оподаткування» (м. Харків, 17 жовтня 2018 р.); Всеукраїнській 

науково-практичної Інтернет-конференції «Основні напрями 

удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в 

умовах євроінтеграції» (м. Харків, 28 травня 2019 р); Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю економічної 

освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах 

інтеграційних процесів» (м. Харків, 3-4 жовтня 2019 р). 

Публікації. Результати магістерської роботи викладено в 5 

наукових працях загальним обсягом 1,1 ум. друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку літератури і 

додатків. Основна частина роботи займає 110 сторінок. Робота містить 

8 таблиць, 9 рисунків, 16 додатків. Список використаних джерел 

налічує 70 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження,   

сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

відображено наукову новизну, теоретичне і практичне значення 

отриманих результатів, особистий внесок здобувача та апробацію 

матеріалів дипломної магістерської роботи. 

У першому розділі «Загальні положення обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками» розглянуто: умови 

визнання та класифікацію зобов’язань в бухгалтерському обліку; 

принципи та форми безготівкових розрахунків; інформаційне 

забезпечення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками.  

У другому розділі «Стан обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками» висвітлено: організаційно-

економічну характеристику ПСП «Світоч» Троїцького району 

Луганської області; організацію ведення бухгалтерського обліку на 
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підприємстві; первинний, синтетичний та аналітичний облік 

розрахунків з постачальниками і підрядниками; методику проведення 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками; порядок 

оформлення підсумкової документації за результатами аудиту. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками»: узагальнено основні 

напрями удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і 

підрядниками при діючій формі обліку на підприємстві; розкрито 

організацію обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками при 

автоматизованій формі обліку з використанням бухгалтерської 

програми «Універсал-5»; представлено особливості проведення 

аудиту в комп’ютерному середовищі. 

 

ВИСНОВКИ  

 

У дипломній магістерській роботі розглянуто теоретико-

методичні положення та запропоновано практичні рекомендації щодо 

удосконалення обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками в сільськогосподарських підприємствах. Висновки та 

пропозиції, сформовані на основі результатів дослідження, полягають 

у наступному: 

1. Кредиторська заборгованість за товари (роботи, 

послуги) є важливим об’єктом бухгалтерського обліку. Вона виникає 

при здійсненні процесу постачання (заготівлі) товарно-матеріальних 

цінностей, коли існує розрив у часі між операцією поставки 

матеріальних запасів та сплатою за рахунками постачальників у 

підприємства. До моменту оплати підприємство може розпоряджатися 

вільними обіговими коштами. Тому розмір кредиторської 

заборгованості по розрахунках з постачальниками та підрядниками 

суттєво впливає на фінансову стійкість та платоспроможність 

суб’єктів господарювання. Основою взаємовідносин між 

постачальниками і підрядниками є договори (контракти) купівлі-

продажу товарно-матеріальних цінностей, договори підряду на 

виконання різних робіт, надання послуг тощо. Завдання 

бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і 

підрядниками полягають у забезпеченні керівництва підприємства та 

інших зацікавлених користувачів фінансової інформації у 
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достовірних, повних та неупереджених даних про стан кредиторської 

заборгованості. 

2. ПСП «Світоч» Троїцького району Луганської області є 

сільськогосподарським підприємством, яке спеціалізується на 

вирощуванні соняшнику, озимої пшениці та кукурудзи на зерно. 

Площа сільськогосподарських угідь в 2018 р. становила 1137 га, що 

більше на 5,3% порівняно з 2016 р. В господарстві простежується 

тенденція до зростання обсягів валової продукції – з 4552,6 тис. грн  в 

2016 р. до 4832,3 тис. грн в 2018 р. або на 6,1%. В той же час товарної 

продукції було одержано на 23,1% менше, що пояснюється меншим 

обсягом реалізації продукції, ніж було заплановано. Тому збитковість 

діяльності господарства у 2018 р. становить 602 тис. грн, а рівень 

рентабельності господарства – (-7,4%). При цьому середньорічна 

вартість основних засобів за досліджуваний період зросла на 3,9%, 

оборотних активів – на 32,6%. Чисельність працівників зменшилася на 

1 особу і становить 25 чол. 

3. Проведений аналіз ліквідності показує, що ПСП 

«Світоч» в 2018 р. володіє значним обсягом вільних ресурсів 

(коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності – 2,514), має не досить 

високі платіжні можливості щодо погашення поточних зобов’язань 

(коефіцієнт швидкої ліквідності – 0,451), має недостатні можливості 

негайно погасити свої борги (коефіцієнт абсолютної ліквідності – 

0,126). Розраховані коефіцієнти платоспроможності ПСП «Світоч» у 

2018 р. свідчать про незалежність досліджуваного підприємства від 

позикового капіталу, достатній рівень його забезпеченості власними 

оборотними засобами і про маневреність власного капіталу. У 2018 р. 

для покриття витрат господарство використовувало лише власні 

обігові кошти, тому воно має абсолютний тип фінансової стійкості. 

4. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» ПСП «Світоч» належить до суб’єктів 

малого підприємництва. Бухгалтерський облік в господарстві веде 

бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. На 

підприємстві розроблено і оформлено наказом керівника підприємства 

облікову політику. Використовується робочий план рахунків 

бухгалтерського обліку, який враховує специфічні особливості даного 

господарства. Діє графік документообігу. Для збереження облікових 

документів на підприємстві передбачено архіви. В ПСП «Світоч» 

застосовується Журнал-головна форма бухгалтерського обліку, яка є 
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спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми. Всього в 

господарстві складають 22 меморіальних ордерів. 

5. Розрахунки з постачальниками і підрядниками 

ведуться, як правило, в безготівковій формі. Основним документом в 

розрахунках є рахунок-фактура. Оприбуткування товарно-

матеріальних цінностей від постачальників оформляється 

прибутковим ордером або накладною (внутрішньогосподарського 

призначення). На погашення кредиторської заборгованості 

постачальникам і підрядникам складається платіжне доручення. В 

ПСП «Світоч» використовується субрахунок 631 «Розрахунки з 

вітчизняними постачальниками і покупцями», на якому облічуються 

розрахунки як з постачальниками і підрядниками, так і з покупцями і 

замовниками. Дані по субрахунку 631 узагальнюються в меморіальних 

ордерах № 6 і 16. Аналітичний облік ведеться в оборотній відомості 

по субрахунку 631. 

6. Визначено перелік аудиторських процедур, які 

необхідно внести до програми аудиту для ефективного та повного 

здійснення перевірки розрахунків з вітчизняними постачальниками та 

підрядниками. Узагальнено типові порушення, які трапляються під 

час перевірки ведення обліку кредиторської заборгованості. 

Охарактеризовано зміст і види аудиторського звіту за результатами 

аудиторського дослідження.  

7. Доведено, що одним із ключових елементів 

забезпечення ліквідності, ефективності діяльності та фінансової 

стійкості суб’єктів господарювання є управління кредиторською 

заборгованістю. Проведення ретельних перевірок контрагентів, якісне 

складання і дотримання договорів постачання, належне оформлення 

супровідних документів дасть можливість для підприємства 

сформувати перелік постійних і надійних партнерів, реалізацію своєї 

стратегії, прозоро вести діяльність і запобігати штрафних санкцій. 

Визначено ознаки неблагонадійності компанії. Обґрунтовано, що 

перед вибором контрагента необхідно зібрати максимально повну 

інформацію про потенційного партнера. Узагальнено критерії 

ретельного відбору потенційних постачальників і підрядників. 

8. Для одержання повної інформації про заборгованість 

по розрахунках з постачальниками і підрядниками слід її 

класифікувати за термінами погашення: заборгованість, за якою 

термін оплати не настав; заборгованість не сплачена у строк (до 3-х 
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місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 до 12 місяців); заборгованість, за якою 

минув термін позовної давності. Запропоновано передбачити для 

цілей аналізу кредиторської заборгованості відповідні субрахунки 

другого порядку до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками». 

9. Сформовані елементи облікової політики щодо 

зобов’язань (класифікація зобов’язань; оцінка зобов'язань; види 

забезпечень, які створюються на підприємстві, і порядок їх 

розрахунку; рахунки бухгалтерського обліку, на яких будуть 

облічуватися різні види зобов'язань і забезпечень; перелік зобов'язань, 

що включають до інших довгострокових та поточних зобов'язань; 

перелік та оцінка непередбачених зобов'язань) будуть сприяти 

реалізації інтересів власників підприємства і визначати ефективність 

бухгалтерського обліку на підприємстві, включаючи і регулювання 

взаємовідносин з іншими фізичними та юридичними особами. 

10. Обгрунтовано, що автоматизація облікових даних 

сприяє: підвищенню оперативності, аналітичності і достовірності 

облікової інформації; скороченню строків обробки даних та зниженню 

трудомісткості обліку; здешевленню утримання апарату управління; 

посиленню стратегічних та регулюючих функцій управління; 

підвищенню довіри інвесторів. Запропонований для застосування в 

ПСП «Світоч» програмний комплекс «Універсал-5» призначено для 

автоматизації бухгалтерського, податкового, виробничого, 

оперативного обліку сільськогосподарських підприємств, забезпечує 

організацію роботи в єдиному інформаційному просторі різних служб 

підприємства. 

11. При проведенні аудиту слід враховувати такі 

особливості: рівень автоматизації завдань бухгалтерського обліку; 

наявність методик проведення аудиту на підприємстві; доступність 

облікових даних; складність наявної автоматизованої системи обліку, 

контролю і аудиту. Систематизовано процедури, які виконуються при 

роботі зі спеціальними аудиторськими програмними продуктами. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткачук В.В. Облік та аудит розрахунків з 

постачальниками і підрядниками (за даними ПСП «Світоч» 

Троїцького району Луганської області). – На правах рукопису. 

Дипломна магістерська робота на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 
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оподаткування». – Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р.   

 

Метою дипломної магістерської роботи є обґрунтування та 

розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками в 

сільськогосподарських підприємствах.  

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) є 

важливим об’єктом бухгалтерського обліку. Вона виникає при 

здійсненні процесу постачання (заготівлі) товарно-матеріальних 

цінностей, коли існує розрив у часі між операцією поставки 

матеріальних запасів та сплатою за рахунками постачальників у 

підприємства. До моменту оплати підприємство може розпоряджатися 

вільними обіговими коштами. Тому розмір кредиторської 

заборгованості по розрахунках з постачальниками та підрядниками 

суттєво впливає на фінансову стійкість та платоспроможність 

суб’єктів господарювання. Величину кредиторської заборгованості 

потрібно постійно контролювати. Проведення своєчасної перевірки 

розрахунків з постачальниками та підрядниками, попередження 

прострочення погашення кредиторської заборгованості мають бути 

головною вимогою в організації їх обліку.  

У дипломній магістерській роботі розглянуто теоретичні 

аспекти обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. Проаналізовано динаміку ефективності виробничо-

господарської діяльності та фінансового стану ПСП «Світоч». 

Висвітлено стан первинного, синтетичного та аналітичного обліку 

розрахунків з постачальниками і підрядниками в умовах застосування 

журнал-головної форми бухгалтерського обліку та методику 

проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

Встановлено, що одним з ключових елементів забезпечення 

ліквідності, ефективності діяльності та фінансової стійкості 

підприємств є управління кредиторською заборгованістю. Доведено, 

що проведення ретельних перевірок контрагентів, якісне складання і 

дотримання договорів постачання, належне оформлення супровідних 

документів дасть можливість для підприємства сформувати перелік 

надійних партнерів, запобігати штрафних санкцій. Обґрунтовано, що 

перед вибором контрагента необхідно зібрати повну інформацію про 
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потенційного партнера з відповідних джерел. Узагальнено критерії 

відбору потенційних постачальників і підрядників. 

Для одержання деталізованої інформації про заборгованість по 

розрахунках з постачальниками і підрядниками запропоновано її 

класифікувати за термінами погашення та передбачити для цілей 

аналізу кредиторської заборгованості відповідні субрахунки другого 

порядку до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і 

підрядниками». 

Систематизовано елементи облікової політики щодо 

зобов’язань, які доцільно включити до наказу про облікову політику, 

що буде сприяти реалізації інтересів власників підприємства, 

гармонізації взаємовідносин з іншими фізичними і юридичними 

особами, ефективності бухгалтерського обліку на підприємстві.  

Визначено особливості проведення аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками в умовах діючої форми 

бухгалтерського обліку та в комп’ютерному середовищі.  

Ключові слова: зобов’язання, кредиторська заборгованість за 

товари (роботи, послуги), постачальники, підрядники, управління 

кредиторською заборгованістю. 

 
SUMMARY 

Tkachuk V.V. Accounting and auditing of settlements with 
suppliers and contractors (according to the data of PJSC «Svitoc» of 
Troitsky district of Luhansk region). - On the rights of the manuscript. 

Master's thesis for the acquisition of educational-qualification level 
«Master» in the specialty 071 «Accounting and taxation». - Petro 
Vasylenko Kharkiv National Technical University of Agriculture, Kharkiv, 
2019 

 
The purpose of the master's thesis is to substantiate and develop 

practical recommendations for improving the accounting and auditing of 
payments with suppliers and contractors in agricultural enterprises. 

Accounts payable for goods (works, services) is an important 
accounting feature. It occurs when the process of supply (procurement) of 
inventory, when there is a gap in time between the operation of supplying 
inventory and payment on suppliers' bills at the enterprise. Until the 
moment of payment, the company can dispose of free working capital. 
Therefore, the amount of accounts payable with suppliers and contractors 
significantly affects the financial sustainability and solvency of business 



13 

 
entities. Accounts payable should be constantly monitored. Timely 
verification of payments with suppliers and contractors, prevention of late 
payment of accounts payable should be a major requirement in the 
organization of their accounting. 

The master's thesis deals with the theoretical aspects of accounting 
and auditing of payments with suppliers and contractors. Dynamics of 
efficiency of production and economic activity and financial condition of 
PSP «Svitoch» is analyzed. The condition of primary, synthetic and 
analytical accounting of settlements with suppliers and contractors in the 
conditions of application of the main accounting form of accounting and 
the method of audit of settlements with suppliers and contractors are 
covered. 

It is established that one of the key elements of ensuring the 
liquidity, efficiency of activity and financial stability of enterprises is the 
management of accounts payable. It is proved that carrying out thorough 
inspections of counterparties, quality drafting and adherence to supply 
contracts, proper registration of supporting documents will allow the 
enterprise to form a list of reliable partners, prevent penalties. It is justified 
that before selecting a contractor, it is necessary to gather full information 
about a potential partner from the relevant sources. Selection criteria for 
potential suppliers and contractors are generalized. 

In order to obtain complete information about the debt on 
settlements with suppliers and contractors, it is proposed to classify it by 
maturity and to provide for the purposes of the analysis of accounts payable 
corresponding sub-accounts of the second order to the account 63 
«Settlements with suppliers and contractors». 

The elements of the accounting policy for the liabilities are 
systematized, which should be included in the accounting policy order, 
which will promote the interests of the owners of the enterprise, harmonize 
relationships with other individuals and legal entities, efficiency of 
accounting at the enterprise. 

The features of auditing of payments with suppliers and contractors 
in the conditions of the current accounting and computerization form are 
determined. 

Key words: liabilities, accounts payable for goods (works, 
services), suppliers, contractors, accounts payable management. 
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