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АНОТАЦІЯ 

Волхонська А.А. Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків з 

контрагентами у сільськогосподарських підприємствах. — Кваліфікаційна 

робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «Магістр» за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у галузі знань 07 – Управління та 

адміністрування. — Миколаївський національний аграрний університет, 

Миколаїв, 2021. 

Загальні процеси перетворень в українській системі бухгалтерського 

обліку, зумовлені зміною вимог до якості облікової інформації в нових 

економічних умовах, викликають необхідність переосмислення підходів до 

чинного порядку обліку та контролю розрахунків (дебіторської та 

кредиторської заборгованості), до формування показників звітності, а також 

перегляду можливостей економічного аналізу як ключового елемента 

системи управління у питаннях інтерпретації облікової інформації.  

Питання обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з 

контрагентами набувають особливо гострого характеру для великих 

підприємств, що мають розгалужену мережу філій та підрозділів зі складною 

багаторівневою системою управління. 

Відповідно до вищевикладеного, виникає потреба теоретико-

методичної розробки принципів та процедур обліково-аналітичного 

забезпечення розрахунків із контрагентами. 

Актуальність поставленої проблеми підтверджується увагою до неї 

вітчизняних та зарубіжних вчених. 

У роботі уточненено поняття категорії «розрахунки». Розрахунки - дії 

щодо відчуження власних коштів на користь іншої особи або отримання 

коштів від іншої особи, що забезпечують здійснення зв’язків між 

економічними суб'єктами, як виробниками та споживачами, які мають 

взаємні зобов'язання, щодо руху результатів праці, отриманих не для 

власного споживання, а задоволення суспільних потреб. Запропоноване 



визначення дозволяє встановити взаємозв'язок економічний категорії 

«розрахунки» з юридичним поняттям «зобов'язання», яке у бухгалтерському 

обліку відображається як дебіторська та кредиторська заборгованість. 

Запропоновано комплекс заходів, що дозволить здійснювати контроль 

розрахунків з контрагентами і сприяти зниженню обсягів сумнівної 

дебіторської заборгованості. У цьому результати вдосконалення розрахунків 

із покупцями безпосередньо вплинуть поліпшення розрахункових відносин із 

постачальниками. Обґрунтовано що раціональна організація контролю стану 

розрахунків дозволить підвищити ділову активність і платоспроможність 

організації, а також відповідальності за дотриманням платіжної дисципліни і, 

відповідно, впливає на фінансову стійкість підприємства в цілому. 

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, контрагенти, 

розрахунки, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, 

зобов'язання, покупці, постачальники. 
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облікової інформації в управлінні підприємством. Modern Economics. 2021. № 

29(2021). С. 11-16. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-02. 

 

ANNOTATION 

Volkhonskaya A. Accounting and analytical support of settlements with 

contractors in agricultural enterprises. - Qualification work on the rights of the 

manuscript. 

Qualification work for the degree of "Master" in specialty 071 "Accounting 

and Taxation" in the field of knowledge 07 - Management and Administration. - 

Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, 2021. 

General processes of transformation in the Ukrainian accounting system, due 

to changing requirements for the quality of accounting information in the new 

economic environment, necessitate a rethinking of approaches to the current 

accounting and control of settlements (receivables and payables), to the formation 



of reporting indicators and reviewing economic analysis as a key element of the 

management system in the interpretation of accounting information. 

The issues of accounting and analytical support of settlements with 

counterparties are particularly acute for large enterprises with an extensive network 

of branches and divisions with a complex multi-level management system. 

In accordance with the above, there is a need for theoretical and 

methodological development of principles and procedures for accounting and 

analytical support of settlements with counterparties. 

The urgency of the problem is confirmed by the attention of domestic and 

foreign scientists. 

The concept of the category "calculations" is specified in the work. 

Calculations of actions for alienation of own funds in favor of another person or 

receipt of funds from another person, ensuring the implementation of links 

between economic entities, as producers and consumers who have mutual 

obligations, on the movement of labor results obtained not for their own 

consumption, and the satisfaction of social needs. The proposed definition allows 

to establish the relationship between the economic category of "calculations" with 

the legal concept of "liability", which is reflected in accounting as receivables and 

payables. 

A set of measures has been proposed that will allow to control settlements 

with counterparties and help reduce the amount of doubtful receivables. This will 

directly affect the results of improving settlements with customers by improving 

settlement relations with suppliers. It is substantiated that the rational organization 

of control over the state of settlements will increase the business activity and 

solvency of the organization, as well as responsibility for compliance with 

payment discipline and, accordingly, affects the financial stability of the enterprise 

as a whole. 

Keywords: accounting and analytical support, contractors, calculations, 

receivables, accounts payable, liabilities, buyers, suppliers. 

List of scientific publications of the applicant. 



1. Baryshevska I., Yunoshev S., Volkhonska A. (2021). Essence and Place 

of Accounting Information in the Management of the Enterprise. Modern 

Economics, 29(2021), 11-16. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-

02. 



1 
 

Миколаївський національний аграрний університет 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

 

Кваліфікаційна робота 

на правах рукопису 

 

 

 

 

Юношев Семен Юрійович 
 

УДК657.012.32:351.712.2.028 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

 

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА 

ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ПУБЛІЧНИХ 

ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

Спеціальність 071 – облік і оподаткування 

Галузь знань 07 – управління та адміністрування 

 

Подається на здобуття освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. 

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело. 

 

Науковий керівник: Чебан Юлія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент 

Завідувач кафедрою: Дубініна Марина Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв — 2021 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Юношев С.Ю. Обліково-інформаційне забезпечення формування та 

подання тендерної пропозиції учасника публічних закупівель. — 

Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «Магістр» за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у галузі знань 07 – Управління та 

адміністрування. — Миколаївський національний аграрний університет, 

Миколаїв, 2021. 

У роботі розкрито особливості здійснення обліково-інформаційного 

забезпечення формування та подання тендерної позиції учасника публічних 

закупівель; проаналізовано особливості участі у публічних закупівлях 

досліджуваного підприємства; зазначено облікове і звітне відображення 

операцій з участі підприємства у публічних закупівлях; визначено особливості 

внутрішнього та зовнішнього контролю публічних закупівель. Запропоновано 

облікове відображення витрат на участь у публічних закупівлях; використання 

моніторингу Prozorro та комерційних закупівель для інформаційного 

забезпечення участі у публічних закупівлях; накреслено перші кроки учасника 

процедур закупівель; проаналізовано переваги публічних і комерційних 

закупівель для досліджуваного підприємства; сформовано комплексну систему 

контролю за виконанням умов договору;узагальнено практичний досвід 

типових помилок складання тендерної документації.  

Ключові слова: публічні закупівлі, замовник, учасник, обліково-

інформаційне забезпечення, облік, контроль, витрати, доходи. 
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забезпечення інноваційної трансформації економіки України: матеріал XV 
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економіці. Особливості бухгалтерського та податкового обліку витрат учасника 

публічних закупівель (автори: Чебан Ю.Ю., Загородній А.Г., Юношев С.Ю., 

Мазур І.В.). Науково-дослідницький центр "Прогрес" при Комратському 

державному університеті, вересень-листопад 2021р. 

5.Чебан Ю.Ю., Юношев С.Ю. Електронні комерційні закупівлі: 

теоретичні аспекти. Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності 

суб'єктів господарювання: національні, глобалізаційні, євроінтеграційні 

аспекти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 

17-18 листопада 2021 р. Миколаїв: МНАУ,2021. 

6. Наукова робота на Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
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ANNOTATION 

Yunoshev S. Accounting and information support for the formation and 

submission of the tender proposal of the participant of public procurement. - 

Qualification work on the rights of the manuscript. 

Qualification work for the degree of "Master" in specialty 071 "Accounting 

and Taxation" in the field of knowledge 07 - Management and Administration. - 

Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv, 2021. 

The paper reveals the peculiarities of accounting and information support for 

the formation and submission of the tender position of a public procurement 
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participant; the peculiarities of participation in public procurement of the researched 

enterprise are analyzed; the accounting and reporting reflection of operations on 

participation of the enterprise in public procurements is specified; features of internal 

and external control of public procurement are determined. Accounting reflection of 

expenses for participation in public procurements is offered; use of Prozorro 

monitoring and commercial procurement to provide information on participation in 

public procurement; the first steps of the participant of procurement procedures are 

outlined; the advantages of public and commercial procurement for the researched 

enterprise are analyzed; formed a comprehensive system of control over the 

implementation of the contract, summarized the practical experience of typical errors 

in the preparation of tender documents. 

Key words: public procurement, customer, participant, accounting and 

information support, accounting, control, costs, revenues. 
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