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АНОТАЦІЯ

     Олефір Л.І. Обліково-аналітичне забезпечення ефективного управління
розрахунками з покупцями та постачальниками на підприємстві (на прикладі 
ПрАТ «Кредмаш»). Рукопис.
    Магістерська дипломна робота за напрямом 071 – «Облік і оподаткування». –
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
Кременчук, 2019 рік, 158 с.
    Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню сутності, видів та
форм розрахунків з покупцями та постачальниками, вивченню стану та
ефективністю управління дебіторською заборгованістю на макрорівні.
    Формуванню взаємовідносин і відповідних розрахункових операцій з
постачальниками та підрядниками передує процес їх пошуку підприємством. 
Умови вибору постачальників можуть бути доповнені й іншими специфічними 
для конкретного підприємства критеріями. Саме тому, в дипломній роботі
запропоновано критерії вибору постачальників та підрядників.
    Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість,
документування, розрахунково-платіжні операції, відстрочення платежу, 
облікова політика.



SUMMARY

    Olefir L.I. Accounting and analytical support for effective management of 
payments with buyers and suppliers at the enterprise (for example, Kredmash PJSC). 
Manuscript.
    Master's thesis in direction 071 – «Accounting and taxation». - Kremenchug 
National University named after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchug, 2019, 158 p.
    The master's thesis is devoted to the study of the nature, types and forms of
settlements with customers and suppliers, the study of the status and effectiveness of
receivables management at the macro level.
    The formation of relationships and related settlement transactions with suppliers 
and contractors is preceded by the process of their search by the enterprise. The 
conditions for selecting suppliers can be supplemented by other criteria specific to a 
particular enterprise. That is why, thesis proposed criteria for the selection of 
suppliers and contractors.
    Keywords: accounts receivable, accounts payable, documentation, settlement and
payment transactions, deferred payment, accounting policy.


