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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 96 с., 8 рис, 16 табл., 1 додаток, 96 джерел. 

ОБЛІК, АНАЛІЗ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, 

ПІДПРИЄМСТВО. 

Предмет дослідження – організація обліку розрахунків з 

постачальниками на підприємстві. 

Об'єкт дослідження – процес бухгалтерського обліку розрахунків з 

постачальниками  на підприємстві ТОВ «ЛЕК–7».  

Мета роботи – закріплення і поглиблення теоретичних і практичних 

знань та осмислення  проблем, що виникають при розрахунках з 

постачальниками, особливості обліку розрахунків з постачальниками, та 

розробка інноваційних пропозицій щодо шляхів удосконалення обліку за темою 

дослідження. 

Методи дослідження – системний підхід, використання розробок 

вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку, аналізу, аудиту розрахунків з 

постачальниками та підрядниками, законодавчих та нормативних актів 

України, інструктивних матеріалів, матеріалів Держкомстату України, а також 

даних підприємства – об’єкту дослідження. 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що однією з важливих передумов 

діяльності підприємства є процес постачання, що тісно пов’язаний з 

розрахунковими операціями, які можуть призводити до утворення зобов’язань. 

Через різницю у часі між моментами постачання та сплати за рахунками у 

підприємства виникає поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи 

та послуги. Даний вид зобов’язань є тимчасово вільними обіговими коштами та 

здійснює суттєвий вплив на фінансову стійкість та платоспроможність суб’єкта 

господарювання. Тому їх розмір потрібно ретельно контролювати. 
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