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METHODICAL PRINCIPLES OF SETTLEMENTS INTERNAL CONTROL WITH BUYERS
AND CUSTOMERS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC
ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Нині важливим елементом у діяльності будь-якого підприємства є здійснення контролю дебіторської заборгова-
ності при розрахунках з покупцями та замовниками.

Метою контролю розрахунків з покупцями та замовниками є встановлення законності, достовірності і доціль-
ності здійснення розрахунків з покупцями та замовниками підприємства і правильності їх відображення в обліку.

Завдання проведення контролю розрахунків з покупцями та замовниками: перевірка правильності визначення
дебіторської заборгованості на початок періоду, звірка дебіторської заборгованості, перевірка правильності офор-
млення первинних документів з розрахунків з покупцями та замовниками, перевірка правильності оформлення дові-
реностей при розрахунках з покупцями та замовниками, перевірка заліку заборгованості, а саме відповідність сум
авансів отриманих сумам відвантаженої готової продукції покупцям, перевірка сум відвантаженої готової продукції
покупцям сумам отриманої оплати, перевірка правильності класифікації дебіторської заборгованості, перевірка
правильності виникнення та погашення дебіторської заборгованості, перевірка правильності нарахування та спи-
сання резерву сумнівних боргів, перевірка правильності кореспонденції рахунків з розрахунків з покупцями та за-
мовниками, перевірка правильності визначення залишку дебіторської заборгованості на кінець періоду.

Запропонована методика контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення фінансової безпе-
ки, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план контролю, програму контролю, робочі документи
перевіряючого. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу перевіряючому охопити всі аспекти
обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність
відображення в обліку розрахунків з покупцями та замовниками, вчасно виявити порушення, провести якісний кон-
троль та підвищити фінансову безпеку підприємства.

Currently, an important element in the activities of any enterprise is the control of accounts receivable when
calculating with buyers and customers.

The purpose of controlling settlements with buyers and customers is to establish the legality, authenticity and
expediency of making settlements with buyers and customers of the company and the correctness of their reflection in
the account.

The task of controlling settlements with customers and clients: checking the correctness of the definition of receivables
at the beginning of the period, reconciliation of receivables, checking the correctness of the execution of primary
documents on settlements with buyers and customers, checking the correctness of the execution of power of attorney in
calculations with buyers and customers, checking offsetting debt, and It is the correspondence of the amount of advances
received by the shipments of finished goods to buyers, checking the amount shipped ready checking the correctness of
the occurrence and repayment of receivables, checking the correctness of charging and debiting the reserve of doubtful
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині важливим елементом у діяльності

будь-якого підприємства є здійснення контро-
лю дебіторської заборгованості при розрахун-
ках з покупцями та замовниками. При прове-
денні внутрішнього контролю необхідно при-
ділити особливу увагу аналізу виникнення та
термінів погашення дебіторської заборгова-
ності, дієвому контролю за сумнівною та без-
надійною заборгованістю, створенню резерву
сумнівних боргів. Це допоможе у разі виник-
нення необхідності, вчасно у визначені законом
строки звернутися до суду за захис-
том свої прав та законних інтересів.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Керівники багатьох великих та се-

редніх підприємств прийшли до вис-
новку, що чим якісніше організовано
внутрішній контроль, тим ефективніші
результати роботи цих підприємств.
Але, на жаль, основна проблема поля-
гає у відсутності комплексної методи-
ки для проведення перевірки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутріш-
нього контролю розрахунків з покуп-
цями та замовниками займалися такі
вітчизняні та зарубіжні вчені: Бескос-
та Г.М., Бутинець Ф.Ф., Кулаковська
Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О.,
Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Са-
лига С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та
інші. Автори розглядають дане питан-
ня з різних точок зору та акцентують
увагу на різних аспектах проведення

debts, checking the correctness of the correspondence of accounts with settlements with buyers and customers, checking
the correctness of determining the balance of accounts receivable at the end of the period.

The proposed method of checking settlements with buyers and customers for increasing financial security, which, in
contrast to the existing, includes: a questionnaire, a general plan of control, a control program, working documents of
the controller.

The proposed verification methodology will enable the inspector to cover all aspects of accounting for settlements
with customers and clients at the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of the settlement in accounts
of buyers and customers, to detect violations in a timely manner, to conduct qualitative control and to increase financial
safety of the enterprise.

Ключові слова: внутрішній аудит, розрахунки з покупцями та замовниками, анкета, план,
програма, робочі документи, ефективність.

Key words: internal audit, settlements with buyers and customers, questionnaire, plan, program,
working documents, efficiency.

контролю дебіторської заборгованості. Проте
саме питання побудови дієвої методики внутр-
ішнього контролю розрахунків з покупцями та
замовниками авторами розкрито недостатньо
і потребує подальшого дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є удосконалення методики

внутрішнього контролю розрахунків з покуп-
цями та замовниками для підвищення ефектив-
ності фінансово-господарської діяльності
підприємства.

Таблиця 1. Анкета перевірки розрахунків з покупцями
та замовниками

№ Зміст питання 

Варіанти відповіді 

Інформація 

відсутня 
Так Ні Примітки 

1 Чи проводиться аналіз дебіторської 

заборгованості? 

    

2 Чи здійснюється перевірка 

дебіторської заборгованості? 

    

3 Чи здійснюється класифікація 

дебіторської заборгованості? 

    

4 Чи розраховується резерв сумнівних 

боргів? 

    

5 Чи здійснюється інвентаризація 

дебіторської заборгованості? 

    

6 Яка періодичність проведення 

інвентаризації розрахунків з 

покупцями та замовниками: 

    

 - раз на рік     

 - двічі на рік     

 - не проводиться?     

7 Як ведеться облік розрахунків з 

покупцями та замовниками: 

    

 - вручну     

 - автоматизовано     

 - комбіновано?     

8 Хто приймає рішення про відпуск у 

виробництво та випуск готової 

продукції: 

    

 - керівник     

 - головний бухгалтер     

 - начальник виробництва     
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
(РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ)

При проведенні перевірки спочатку вста-
новлюється перелік дебіторів з визначенням
критично допустимої величини їх заборгова-
ності підприємству, що дає змогу сформувати
загальну суму дебіторської заборгованості, яка
має значний вплив на платоспроможність
підприємства та розрахувати резерв сумнівних
боргів. Своєчасний контроль за сумами дебі-
торської заборгованості надасть змогу засто-
совувати заходи до її погашення та своєчасної
подачі позов до суду щодо стягнення сумнів-
ної заборгованості. Одним із заходів поперед-
ження несплати дебіторської заборгованості є
нагадування покупцям про необхідність її спла-
ти, нарахування фінансових санкцій за невчас-
ну оплату, а це можливо тільки за допомогою
аналізу втрат, пов'язаних з затримкою надход-
ження грошових коштів.

При укладанні договорів та відвантаженні
готової продукції покупцям потрібно здійсню-
вати обов'язкову внутрішню перевірку доку-
ментів та відомостей про покупця, щоб уник-
нути шахрайських дій покупця. При укладанні
договорів можливо застосування особливих
умов розрахунків з покупцями та замовника-
ми. Важливе місце повинне займати надання
покупцям певних преференцій при збільшенні
кількості замовлень постійним покупцям, а та-
кож при 100% попередній оплаті замовлення.

Метою контролю розрахунків з покупцями
та замовниками є встановлення законності, до-
стовірності і доцільності здійснення розра-

хунків з покупцями та замовниками підприєм-
ства і правильності їх відображення в обліку.

 Завданнями проведення контролю розра-
хунків з покупцями та замовниками є: перевірка
правильності визначення дебіторської забор-
гованості на початок періоду, звірка дебіторсь-
кої заборгованості, перевірка правильності
оформлення первинних документів з покупця-
ми та замовниками, перевірка правильності
оформлення довіреностей при розрахунках з
покупцями та замовниками, перевірка заліку
заборгованості, а саме відповідність сум авансів
отриманих сумам відвантаженої готової про-
дукції покупцям, перевірка сум відвантаженої
готової продукції покупцям сумам отриманої
оплати, перевірка правильності класифікації
дебіторської заборгованості, перевірка пра-
вильності виникнення та погашення дебіторсь-
кої заборгованості, перевірка правильності
нарахування та списання резерву сумнівних
боргів, перевірка правильності кореспонденції
рахунків, перевірка правильності визначення
залишку дебіторської заборгованості на кінець
періоду.

Анкету перевірки розрахунків з покупцями
та замовниками наведено в таблиці 1.

Одержавши в процесі попереднього плану-
вання дані про підприємство, перевіряючий
приступає до розробки загального плану кон-
тролю розрахунків з покупцями та замовника-
ми (табл. 2). План контролю є документом
організаційно-методологічного характеру та
складається з переліку робіт і строків їх вико-
нання із зазначенням джерел інформації. Кон-

Таблиця 2. Загальний план проведення контролю розрахунків з покупцями та замовниками

Етап 

перевірки 
Процедури перевірки 

Методи 

перевірки 

Період 

прове-
дення 

Вико-

навці 

Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, планування проведення 
контролю розрахунків з покупцями та замовниками 

  

Основний Перевірка правильності визначення дебіторської 
заборгованості на початок періоду. 

Звірка дебіторської заборгованості. 

Перевірка правильності оформлення первинних документів 

при розрахунках з покупцями та замовниками. 

Перевірка правильності оформлення довіреності при 

розрахунках з покупцями та замовниками. 

Перевірка заліку заборгованості - відповідність сум авансів 

отриманих сумам відвантаженої готової продукції покупцям.  
Перевірка сум відвантаженої готової продукції покупцям 

сумам отриманої оплати перевірка правильності класифікації 

дебіторської заборгованості. 

Перевірка правильності класифікації дебіторської 

заборгованості. 

Перевірка правильності виникнення та погашення 

дебіторської заборгованості. 
Перевірка правильності нарахування та списання резерву 

сумнівних боргів. 

Перевірка правильності кореспонденції рахунків при 

розрахунках з покупцями та замовниками. 

Перевірка правильності визначення залишку дебіторської 

заборгованості на кінець періоду 

Суцільна, 
 

суцільна, 

вибіркова, 

 

вибіркова, 

 

вибіркова, 

 
вибіркова, 

 

 

вибіркова, 

 

вибіркова, 

 
вибіркова, 

 

вибіркова, 

 

суцільна 

 

Завершальний Складання звіту за результатами перевірки   
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троль розрахунків з покупцями та замовника-
ми нами рекомендується проводити в кілька
етапів.

Програму контролю розрахунків з покуп-
цями та замовниками наведено в таблиці 3. У
програмі контролю розрахунків з покупцями

№ Мета контролю Перелік процедур Докази перевірки 

Код 

робочого 
документа 

П
ер

іо
д
 п

р
о

в
ед

ен
н

я 

В
и

к
о
н

ав
ец

ь 

П
р

и
м

іт
к
и

 

1 Впевнитись у правильності 
визначення залишку 

дебіторської заборгованості на 

початок періоду  

Перевірити правильність 
визначення залишку 

дебіторської заборгованості 

на початок періоду  

Баланс, Головна книга ДЗ-1    

2 Впевнитись у правильності 

визначення дебіторської 

заборгованості 

Провести звірку 

дебіторської заборгованості 

Акт звірки ДЗ-2    

3 Впевнитись у правильності 

оформлення первинних 

документів при розрахунках з 
покупцями та замовниками 

Перевірити правильність 

оформлення первинних 

документів при розрахунках 
з покупцями та замовниками 

Договір, рахунок, накладні, 

податкові накладні, товарно-

транспортні накладні, акт 
приймання матеріалів, 

платіжне доручення  

ДЗ-3    

4 Впевнитись у правильності 

оформлення довіреності при 
розрахунках з покупцями та 

замовниками 

Перевірка правильності 

оформлення довіреності при 
розрахунках з покупцями та 

замовниками 

Довіреність, Журнал 

реєстрації довіреностей 

ДЗ-4    

5 Впевнитись у правильності 

класифікації дебіторської 

заборгованості 

Перевірити правильність 

класифікації дебіторської 

заборгованості 

Рахунки обліку ДЗ-5    

6 Впевнитись у правильності 

виникнення та погашення 

дебіторської заборгованості 

Перевірити правильність 

виникнення та погашення 

дебіторської заборгованості  

Договір, рахунок, накладні, 

податкові накладні, товарно-

транспортні накладні, акт 

приймання матеріалів, 

платіжне доручення 

ДЗ-6,  

ДЗ-7,  

ДЗ-8 

   

7 Впевнитись у правильності 

розрахунку резерву сумнівних 

боргів 

Перевірити правильність 

нарахування та списання 

резерву сумнівних боргів  

Довідка бухгалтерії, 

Відомість нарахування 

резерву сумнівних боргів 

ДЗ-9    

8 Впевнитись у правильності 

кореспонденції рахунків при 
розрахунках з покупцями та 
замовниками 

Перевірити правильність 

кореспонденції рахунків при 
розрахунках з покупцями та 
замовниками 

Журнал 3, Головна книга ДЗ-10    

9 Впевнитись у правильності 
визначення залишку 

дебіторської заборгованості на 

кінець періоду 

Перевірити правильність 
визначення залишку 

дебіторської заборгованості 

на кінець періоду 

Баланс, Головна книга ДЗ-11    

Таблиця 3. Програма контролю розрахунків з покупцями та замовниками

Рахунок, рядок 

Балансу 

Журнал, 

грн 

Головна книга, 

грн 
Баланс, грн 

Відхилення 

Головної книги від журналу, грн Балансу від Головної книги, грн 

Рах. 36-38, 

ряд. 1125 

     

 

Таблиця 4. Робочий документ перевіряючого ДЗ-1 — перевірка правильності визначення
дебіторської заборгованості на початок періоду

Назва дебітора За даними підприємства, грн За даними контролю, грн Відхилення, грн Причина відхилення 

 

Таблиця 5. Робочий документ перевіряючого ДЗ-2 — Звірка дебіторської заборгованості

Накладна, товарно-транспортна накладна 
примітки 

№ Дата Сума, грн ПДВ, грн підпис печатка 

 

Таблиця 6. Робочий документ перевіряючого ДЗ-3 — перевірка правильності оформлення
первинних документів при розрахунках з покупцями та замовниками

ПІБ матеріально-

відповідальної особи 

Довіреність Журнал реєстрації довіреностей Відхилення, грн 

Дата видачі Дата отримання Дата видачі Дата отримання Дата видачі Дата отримання 

 

Таблиця 7. Робочий документ перевіряючого ДЗ-4 — перевірка правильності оформлення
довіреності при розрахунках з покупцями та замовниками
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та замовниками відображено основні проце-
дури для вирішення основних завдань пере-
вірки.

Для вирішення поставлених завдань конт-
ролю розрахунків з покупцями та замовника-

ми пропонуємо робочі документи перевіряючо-
го (табл. 4—14), які на нашу думку стануть об-
грунтованими доказами якісного проведення
контролю розрахунків з покупцями та замов-
никами.

Вид дебіторської заборгованості За даними підприємства, грн За даними контролю, грн Відхилення, грн 

Розрахунки за виданими авансами    

Розрахунки з підзвітними особами    

Розрахунки за нарахованими доходами    

Розрахунки за претензіями    

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків    

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок    

Розрахунки з іншими дебіторами    

Розрахунки з державними цільовими фондами    

Розрахунки за операціями з деривативами    

 

Таблиця 8. Робочий документ перевіряючого ДЗ-5 — перевірка правильності класифікації
дебіторської заборгованості

ПІБ дебітора 

За даними підприємства, грн За даними контролю, грн Відхилення, грн 

Отримано аванс 

(рах 681) 

Відвантажено ГП 

(рах 36) 

Отримано аванс 

(рах 681) 

Відвантажено ГП 

(рах 36) 

Отримано аванс 

(рах 681) 

Відвантажено ГП 

(рах 36) 

 

Таблиця 9. Робочий документ перевіряючого ДЗ-6 — перевірка заліку заборгованості —
відповідності сум авансів отриманих сумам відвантаженої готової продукції покупцям

ПІБ дебітора 

За даними підприємства, грн За даними контролю, грн Відхилення, грн 

Відванта-жено 

ГП (рах 36) 

Отримано оплату від 

покупців (рах 31) 

Відванта-жено ГП 

(рах 36) 

Отримано оплату 

від покупців  

(рах 31) 

Відванта-жено 

ГП (рах 36) 

Отримано оплату 

від покупців  

(рах 31) 

 

Таблиця 10. Робочий документ перевіряючого ДЗ-7 — перевірка сум відвантаженої готової
продукції покупцям сумам отриманої від них оплати

Показники 
За даними підприємства, грн За даними контролю, грн Відхилення, грн 

Поточна Сумнівна Безнадійна Поточна Сумнівна Безнадійна Поточна Сумнівна Безнадійна 

Виникнення          

Погашення          

Затримка           

 

Таблиця 11. Робочий документ перевіряючого ДЗ-8 — перевірка правильності виникнення
та погашення дебіторської заборгованості

Показник 

За даними підприємства, грн За даними контролю, грн Відхилення, грн 

Заборго-

ваність 

Нараховано 

резерв 

Списано 

резерв 

Заборго-

ваність 

Нараховано 

резерв 

Списано 

резерв 

Заборго-

ваність 

Нараховано 

резерв 

Списано 

резерв 

Сумнівна          

Безнадійна           

 

Таблиця 12. Робочий документ перевіряючого ДЗ-9 — перевірка правильності нарахування
та списання резерву сумнівних боргів

Зміст операції 
За даними підприємства За даними контролю 

Відхилення та запропоноване 

виправлення 

Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн 

 

Таблиця 13. Робочий документ перевіряючого ДЗ-10 — перевірка правильності
кореспонденції рахунків при розрахунках з покупцями та замовниками

Рахунок, 

рядок у Балансі 

Головна книга, 

грн 

Баланс на 

кінець поперед-

нього періоду, 
грн 

Баланс на 

початок звітного 
періоду, грн 

Відхилення, грн 

Балансу на початок 

звітного періоду від 

Головної книги 

Балансу на початок звітного 

періоду від балансу на кінець 

попереднього періоду, грн 

Рах. 36-38, 

ряд. 1125 

     

Таблиця 14. Робочий документ перевіряючого ДЗ-11 — перевірка правильності визначення
залишку дебіторської заборгованості на кінець періоду
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ВИСНОВКИ
Запропонована методика контролю розра-

хунків з покупцями та замовниками, яка на
відміну від існуючих включає: анкету, загаль-
ний план контролю, програму контролю, ро-
бочі документи перевіряючого. Запропонова-
на методика проведення перевірки надасть змо-
гу перевіряючому охопити всі аспекти обліку
розрахунків з покупцями та замовниками на
підприємстві, дослідити правильність, своє-
часність, законність відображення в обліку роз-
рахунків з покупцями та замовниками, вчасно
виявити порушення, провести якісний контроль
та підвищити ефективність фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства.
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