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IMPROVING THE ORGANIZATION AND METHODS OF INTERNAL AND EXTERNAL
CONTROL OF PAYMENTS TO SUPPLIERS

У сучасному світі постачальники відіграють велику роль, оскільки від злагодженої роботи з контрагентами залеM
жить ритмічність роботи підприємства. Якщо розглядати загалом кредиторську заборгованість, то найбільша питоM
ма вага припадає саме на розрахунки з постачальниками. Важливе завдання для організації безперебійної роботи
підприємства є встановлення чітких правил роботи з контрагентами, які доречно зазначати у договорі. Від цього буде
залежить правильність організації та ведення обліку, а також ефективність проведення внутрішнього та зовнішньоM
го контролю.

Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього та зовнішнього контролю розрахунків з постачальникаM
ми.

Метою внутрішнього та зовнішнього розрахунків з постачальниками є перевірка законності здійснення розраM
хунків, оформлення первинних документів з постачальниками і правильності їх відображення в обліку.
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ВСТУП
У сучасному світі постачальники відіграють

велику роль, оскільки від злагодженої роботи
з контрагентами залежить ритмічність роботи
підприємства. Якщо розглядати загалом креди&
торську заборгованість, то найбільша питома
вага припадає саме на розрахунки з постачаль&
никами. Важливе завдання для організації без&
перебійної роботи підприємства є встановлен&
ня чітких правил роботи з контрагентами, які
доречно зазначати у договорі. Від цього буде
залежить правильність організації та ведення
обліку, а також ефективність проведення внут&
рішнього та зовнішнього контролю.

Завдання проведення внутрішнього та зовнішнього контролю розрахунків з постачальниками, а саме перевіриM
ти: проведення інвентаризації, правильність оформлення оприбуткування активів від постачальників та їм оплати,
наявність претензій постачальникам по поставкам та їх погашення, правильність віднесення заборгованості на раM
хунки обліку та повноти розрахунків з ними.

Удосконалена методика внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками, яка на відміну від існуючих
включає анкету, загальний план, програму, робочі документи, а саме: проведення інвентаризації, правильність офорM
млення оприбуткування активів від постачальників та їм оплати, наявність претензій постачальникам по поставкам
та їх погашення, правильність віднесення заборгованості на рахунки обліку та повноти розрахунків з ними. ЗапропоM
нована методика проведення перевірки надасть змогу охопити всі аспекти обліку розрахунків з постачальниками,
дослідити законність здійснення розрахунків, правильність оформлення первинних документів з постачальниками і
відображення їх в обліку. Це дозволить при проведенні внутрішнього контролю вчасно виявити порушення та зменM
шити помилки при зовнішньому контролі, що в свою чергу підвищить ефективність їх роботи.

In today's world, suppliers play a major role, as the coordinated work with contractors depends on the rhythm of the
enterprise. If we consider the accounts payable as a whole, then the largest share falls on the settlements with suppliers.
An important task for the organization of the smooth operation of the enterprise is to establish clear rules for working
with contractors, which should be specified in the contract. The correctness of the organization and maintenance of
accounting, as well as the effectiveness of internal and external control will depend on this.

The purpose of the work is to improve the methodology of internal and external control of settlements with suppliers.
The purpose of internal and external settlements with suppliers is to verify the legality of settlements, registration of

primary documents with suppliers and the correctness of their reflection in the account.
The task of internal and external control of settlements with suppliers, namely to check: inventory, the correctness

of accounting for assets from suppliers and their payment, the presence of claims on suppliers and their repayment, the
correctness of the debt to the accounts and completeness of settlements with them.

Improved method of internal control of settlements with suppliers, which in contrast to the existing ones includes
questionnaire, general plan, program, working documents, namely: inventory, correct registration of assets from suppliers
and their payment, the presence of claims on suppliers and their repayment, the correctness of the assignment of debts to
the accounts and the completeness of settlements with them. The proposed method of verification will cover all aspects
of accounting for payments to suppliers, to investigate the legality of settlements, the correctness of the primary documents
with suppliers and their reflection in the account. This will allow for internal control to detect violations in a timely
manner and reduce errors in external control, which in turn will increase the efficiency of their work.

Ключові слова: розрахунки з постачальниками, внутрішній контроль, зовнішній контроль,
анкета, план, програма, робочі документи.

Key words: settlements with suppliers, internal control, external control, questionnaire, plan,
program, working documents.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутрішнього та
зовнішнього контролю займалися такі вітчиз&
няні та зарубіжні вчені: Бескоста Г.М., Бути&
нець Ф.Ф., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П.,
Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Подмешальсь&
ка Ю.В., Салига С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф.
та інші. Автори розглядають дане питання зі
своєї точки зору та акцентують увагу на різних
аспектах проведення внутрішнього та зовніш&
нього контролю кредиторської заборгованості.
Проте саме питання методики внутрішнього та
зовнішнього контролю розрахунків з поста&
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чальниками розкрито недостатньо і по&
требує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення ме&

тодики внутрішнього та зовнішнього
контролю розрахунків з постачальника&
ми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою внутрішнього та зовнішньо&

го розрахунків з постачальниками є пе&
ревірка законності здійснення розра&
хунків, правильності оформлення пер&
винних документів з постачальниками і
відображення їх в обліку.

Завдання проведення внутрішнього
та зовнішнього контролю розрахунків з
постачальниками, а саме перевірити:
проведення інвентаризації, правиль&
ність оформлення оприбуткування ак&
тивів від постачальників та їм оплати,
наявність претензій постачальникам по
поставкам та їх погашення, правиль&
ність віднесення заборгованості на ра&
хунки обліку та повноти розрахунків з
ними.

Анкету внутрішнього контролю роз&
рахунків з постачальниками подано в
таблиці 1. У програмі внутрішнього та
зовнішнього контролю розрахунків з
постачальниками відображає основні
процедури для вирішення основних зав&
дань перевірки.

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1 Який документ регулює відношення з 

постачальниками: 
- договір; 
- усна домовленість? 

    

2 Якими первинними документами 
оформлюється надходження 
матеріалів від постачальників: 
- накладна; 
- товарно-транспортна накладна? 

    

3 Якими первинними документами 
оформлюється надходження 
матеріалів від постачальників: 
- платіжним дорученням; 
- видатковим касовим ордером? 

    

4 Чи проводиться звірка розрахунків з 
постачальниками? 

    

5 Чи використовуються довіреності для 
отримання активів від 
постачальників? 

    

6 Чи були виявлені нестачі при 
доставки активів від постачальників? 

    

7 Якою кореспонденцією рахунків 
відображається надходження 
матеріалів від постачальників: 
- Дт 201 Кт 631; 
- Дт 20 Кт 68; 
- Дт 20 Кт 37 

    

8 Якою кореспонденцією рахунків 
відображається оплата з поточного 
рахунку постачальникам: 
- Дт 631 Кт 311; 
- Дт 68 Кт 31; 
- Дт 37 Кт 30 

    

9 Як працює підприємство з 
постачальниками: 
- за попередньою оплатою; 
- оплата після отримання активів 

    

Таблиця 1. Анкета внутрішнього контролю
розрахунків з постачальниками

Етап 
перевірки 

Процедури контролю 
 Докази для перевірки 

Період 
прове-
дення 

Вико-
навці 

1 2 3 4 5 
Попередній Знайомство  з бізнесом клієнта, планування 

проведення контролю розрахунків з 
постачальниками 

Установчі документи, наказ про облікову 
політику 

  

Фактичний Проведення інвентаризації розрахунків з 
постачальниками 

Акт звірки даних постачальників з даними 
підприємства по залишкам заборгованості 

  

Перевірити правильність оформлення 
оприбуткування активів від постачальників 
 

Накладна, товарно-транспортна накладна, 
картка складського обліку матеріалів, 
відомість обліку залишків матеріалів на 
складі, доручення 

  

Перевірити правильність оформлення оплати 
постачальникам  

Платіжні доручення, видатковий касовий 
ордер 

  

Перевірити наявність претензій постачальникам 
по поставкам 

Акт оприбуткування матеріалів, виставлені 
претензії постачальника, договори 

  

Перевірити погашення претензій 
постачальниками по договорам 

Платіжні доручення, видатковий касовий 
ордер, накладні 

  

Перевірка правильності віднесення 
заборгованості постачальників на рахунки обліку

Журнал 3, Відомості 3   

Основний 

Перевірка повноти розрахунків з 
постачальниками  

Договори, накладні, платіжні доручення   

Заключний Складання звіту за результатами внутрішнього 
контролю 

Вивчення робочих документів внутрішнього 
контролю 

  

Таблиця 2. Загальний план проведення внутрішнього та зовнішнього контролю
розрахунків з постачальниками



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 20, 2021

35

№ Мета контролю Перелік процедур 
контролю Метод перевірки Код робочого 

документа 

П
ер
іо
д 
пр
ов
ед
ен
ня

 

В
ик
он
ав
ец
ь 

П
ри
мі
тк
и 

 

1 Звірка даних 
постачальників з 
даними підприємства 
по залишкам 
заборгованості 

Проведення інвентаризації 
розрахунків з 
постачальниками 

Документальна 
перевірка  

РП-1    

2 Впевнитись у 
правильності 
оформлення первинних 
документів на 
оприбуткування активів 
від постачальників  

Перевірити правильність 
оформлення 
оприбуткування активів 
від постачальників 
 

Документальна 
перевірка 

РП-2    

3 Впевнитись у 
правильності 
оформлення первинних 
документів на оплату 
постачальникам  

Перевірити правильність 
оформлення оплати 
постачальникам  
 

Документальна 
перевірка 

РП-3    

4 Дослідити виникнення 
претензій 
постачальникам по 
поставкам 

Перевірити наявність 
претензій постачальникам 
по поставкам  

Документальна 
перевірка 

РП-4    

5 Дослідити погашення 
претензій 
постачальниками по 
договорам  

Перевірити погашення 
претензій 
постачальниками по 
договорам 

Документальна 
перевірка 

РП-5    

6 Дослідити правильність 
віднесення 
заборгованості 
постачальників на 
рахунки обліку 

Перевірка правильності 
віднесення заборгованості 
постачальників на рахунки 
обліку 

Документальна 
перевірка 

РП-6    

7 Дослідити повноту 
розрахунків з 
постачальниками 

Перевірка повноти 
розрахунків з 
постачальниками  

Документальна 
перевірка 

РП-7    

Таблиця 3. Програма внутрішнього та зовнішнього контролю розрахунків з постачальниками

Підприємство Договір №, дата Залишок за даними 
підприємства 

Залишок за даними 
постачальника Відхилення 

     

Таблиця 4. Проведення інвентаризації розрахунків з постачальниками

Документ на постачання 

Найменування Наявність 
номеру 

Наявність 
дати 

Наявність 
кількості 

Наявність суми 
без ПДВ 

Наявність суми 
з ПДВ 

Наявність 
підпису 

Наявність 
печатки 

        

Таблиця 5. Перевірити правильність оформлення оприбуткування активів від постачальників

Таблиця 6. Перевірити правильність оформлення оплати постачальникам

Документ на оплату 

Найменування Наявність 
номеру 

Наявність 
дати 

Наявність 
призначення Наявність суми Наявність 

підпису 
Наявність 
печатки Примітки 

        

Договір За документами очікували 
отримати від постачальників 

Фактично отримано  
від постачальників Відхилення (нестача) Підприємство 

№ дата Кіл-сть Сума Кіл-сть Сума Кіл-сть Сума 
         

Таблиця 7. Перевірити наявність претензій постачальникам по поставкам
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Одержавши в процесі попереднього плану&
вання дані про підприємство, контролер при&
ступає до розробки загального плану внутріш&
нього та зовнішнього контролю розрахунків з
постачальниками (табл. 2). План внутрішнього
та зовнішнього контролю складається з пере&
ліку робіт на основних етапах перевірки і
строків їх виконання із зазначенням джерел
інформації.

Програму внутрішнього та зовнішнього
контролю розрахунків з постачальниками на&
ведено в таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань внут&
рішнього та зовнішнього контролю розрахунків
з постачальниками пропонуємо робочі доку&
менти внутрішнього та зовнішнього контролю
(табл. 4—10), які стануть обгрунтованими до&
казами якісного проведення перевірки.

ВИСНОВКИ
Удосконалена методика внутрішнього та

зовнішнього контролю розрахунків з поста&
чальниками, яка на відміну від існуючих вклю&
чає: анкету, загальний план, програму, робочі
документи, а саме: проведення інвентаризації,
правильність оформлення оприбуткування ак&
тивів від постачальників та їм оплати, наявність
претензій постачальникам по поставкам та їх
погашення, правильність віднесення заборгова&
ності на рахунки обліку та повноти розрахунків
з ними. Запропонована методика проведення
перевірки надасть змогу охопити всі аспекти
обліку розрахунків з постачальниками, дослі&

дити законність здійснення розрахунків, пра&
вильність оформлення первинних документів з
постачальниками і відображення їх в обліку. Це
дозволить при проведенні внутрішнього конт&
ролю вчасно виявити порушення та зменшити
помилки при зовнішньому контролі, що в свою
чергу підвищить ефективність їх роботи.
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