
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201988

УДК 657.6:657.372.12

Т. О. Меліхова,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,
Запорізької державної інженерної академії
О. В. Троян,
асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,
Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя
І. В. Бондаренко,
магістр, ОА-17-1мз, Запорізька державна інженерна академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.88

T. Melikhova,
Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Cand. Sci. (Econ.),
associate professor of Zaporizhzhia State Engineering Academy, Cand. Sci. (Econ.), associate professor
О. Troyan,
Assistant of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting,
Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya
I. Bondarenko,
Group of studing the theory of taxation-7, of Zaporizhzhia State Engineering Academy

IMPROVEMENT OF INTERNAL AUDIT METHOD OF SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS
FOR INCREASING ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Нині важливим елементом є здійснення аудиту кредиторської заборгованості при розрахунках з по-
стачальниками. Особливим моментом при цьому є своєчасний аналіз виникнення та термінів погашення
кредиторської заборгованості.

Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з постачальниками для
підвищення економічної безпеки підприємства.

Метою аудиту розрахунків з постачальниками є встановлення законності, достовірності і доцільності
здійснення розрахунків з постачальниками підприємства і правильності їх відображення в обліку.

Завдання проведення аудиту розрахунків з постачальниками, а саме перевірити: правильність ви-
значення залишку кредиторської заборгованості на початок періоду, правильність оформлення первин-
них документів з розрахунків з постачальниками, правильність класифікації зобов'язань, правильність
віднесення розрахунків з постачальниками на рахунки обліку, правильність визначення термінів виник-
нення та погашення кредиторської заборгованості, доцільність закупівлі у постачальників (моніторинг
цін), правильність визначення вартості імпортних матеріалів, правильність визначення вартості турис-
тичних послуг, правильність визначення вартості вітчизняних основних засобів, правильність заліку
заборгованості при попередній оплаті, відповідність збільшення та зменшення кредиторської заборго-
ваності за розрахунками з постачальниками правильність кореспонденції рахунків з розрахунків з по-
стачальниками.

У статті удосконалена методика аудиту розрахунків з постачальниками для підвищення економічної
безпеки, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі
документи. Це надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку розрахунків з постачальниками, до-
слідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку, вчасно виявити порушення, про-
вести якісний аудит та підвищити економічну безпеку підприємства.

For the time being the important element is realization of payables audit when settlements with suppliers.
The particular moment upon that is timely analysis of origin and maturity dates of payables.

The aim of the article is to improve the internal audit method of settlements with suppliers for increasing
enterprise economic security.
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The goal of audit of settlements with suppliers is the determination of legality, reliability and appropriateness
of implementation of settlements with suppliers of enterprise and correctness of their reflection in accounting.

The tasks of carrying out of audit of settlements with suppliers are to check: correctness of determination of
payables remainder in the beginning of period; correctness of execution of source documents with settlements
with suppliers; correctness of liabilities classification; correctness of attributing settlements with suppliers to
accounts; correctness of determination of origin and maturity dates of payables; appropriateness of purchase
from suppliers (price monitoring); correctness of determination of import materials cost; correctness of
determination of travel services cost; correctness of determination of domestic fixed assets cost; correctness of
offset of debts when advance payment; accordance of increasing and decreasing payables on settlements with
suppliers; correctness of correspondence of accounts with settlements with suppliers.

In the article the internal audit method of settlements with suppliers for increasing enterprise economic
security was elaborated that in contrast to existed methods includes questionnaire, general audit plan, audit
programme, working papers. It will enable auditor to cover all aspects of accounting of settlements with suppliers,
to investigate correctness, timeliness and legality of reflection in accounting, to discover violations on timely, to
conduct qualitative audit and to increase enterprise economic security.

ВСТУП
Нині важливим елементом є здійснення аудиту кре-

диторської заборгованості при розрахунках з поста-
чальниками. Особливим моментом при цьому є своєчас-
ний аналіз виникнення та термінів погашення креди-
торської заборгованості, правильний контроль за кре-
диторською заборгованістю. Це допоможе у разі виник-
нення необхідності, вчасно у визначені законом строки
звернутися до суду за захистом свої прав та законних
інтересів.

При проведенні перевірки спочатку встановлюєть-
ся перелік кредиторів з визначенням критично допус-
тимої величини їх заборгованості підприємству. Звідки
формується загальна сума кредиторської заборгова-
ності, яка не порушує платоспроможність підприємства.

Важливо для підприємство своєчасне застосовува-
ти заходи з погашення кредиторської заборгованості
або подавати позов до суду. Необхідно попереджувати
несплату кредиторської заборгованості шляхом нага-
дування покупцям про необхідність її сплати, нараху-
вання фінансових санкцій за невчасну оплату, проводи-
ти аналіз втрат, пов'язаних погашення кредиторської
заборгованості.

Ключові слова: розрахунки, постачальники, кредитори, аудит, план, програма, робочі документи.
Key words: settlements, suppliers, creditors, audit, plan, programme, working papers.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутрішнього аудиту роз-
рахунків з постачальниками займалися такі вітчизняні та
зарубіжні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф., Кулаков-
ська Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Піча Ю.В.,
Подмешальська Ю.В., Салига С.Я., Сахарцева І.І.,
Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають це питання зі
своєї точки зору та акцентують увагу на різних аспек-
тах проведення аудиту розрахунків з постачальниками.
Проте саме питання методики внутрішнього аудиту роз-
рахунків з постачальниками для підвищення економіч-
ної безпеки підприємства розкрито недостатньо і по-
требує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є удосконалення методики внутріш-

нього аудиту розрахунків з постачальниками для підви-
щення економічної безпеки підприємства.

Метою аудиту розрахунків з постачальниками є
встановлення законності, достовірності і доцільності
здійснення розрахунків з постачальниками підприєм-
ства і правильності їх відображення в обліку.

№ Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Інформація 
відсутня 

Так Ні Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1 

Скільки років Ви працюєте на підприємстві? 
0-1 

    

1-5     
5 і більше     

2 Чи проводиться аналіз кредиторської заборгованості?     
3 Чи здійснюється контроль кредиторської заборгованості?     
4 Чи здійснюється класифікація кредиторської заборгованості?     
5 Чи здійснюється інвентаризація кредиторської заборгованості?     

6 

Яка періодичність проведення інвентаризації розрахунків з 
постачальниками: 
- раз на рік; 
- двічі на рік; 
- не проводиться? 

    

7 

Як ведеться облік розрахунків з постачальниками: 
- вручну; 
- автоматизовано; 
- комбіновано? 

    

8 

Хто приймає рішення про придбання матеріалів у постачальників: 
- керівник; 
- головний бухгалтер; 
- начальник виробництва 

    

Таблиця 1. Анкета перевірки розрахунків з постачальниками
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№ Мета 
Перелік аудиторських 

процедур 
Критерії якості Метод перевірки 

Код 
робочого 

документа 

Період 
прове-
дення 

Вико-
навець 

При-
мітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Впевнитись у відповідності 

залишку на початок 
кредиторської заборгованості 

Перевірити правильність 
визначення залишку 
кредиторської заборгован-
ості на початок періоду  

А, Б, Г, Є Документальний, 
арифметичний, 
суцільний 

КЗ-1    

2 Впевнитись у правильності 
оформлення первинних 
документів з розрахунків з 
постачальниками 

Перевірити правильність 
оформлення первинних 
документів з розрахунків з 
постачальниками 

А, Б, В, Г, Д Документальний 
формальний,  

КЗ-2    

3 Впевнитись у правильності 
класифікації зобов’язань 

Перевірити правильність 
класифікації зобов’язань  
 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-3    

4 Впевнитись у правильності 
віднесення розрахунків з 
постачальниками на рахунки 
обліку 

Перевірити правильність 
віднесення розрахунків з 
постачальниками на 
рахунки обліку 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-4    

5 Впевнитись у правильності 
визначення термінів 
виникнення та погашення 
кредиторської заборгованості 

Перевірити правильність 
визначення термінів 
виникнення та погашення 
кредиторської 
заборгованості 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-5    

6 Впевнитись у доцільності 
закупівлі у постачальників 
(моніторинг цін) 

Перевірити доцільність 
закупівлі у постачальників 
(моніторинг цін) 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-6    

7 Впевнитись у правильності 
визначення вартості імпортних 
матеріалів 

Перевірити правильність 
визначення вартості 
імпортних матеріалів 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-7    

8 Впевнитись у правильності 
визначення вартості 
туристичних послуг 

Перевірити правильність 
визначення вартості 
туристичних послуг 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-8    

9 Впевнитись у правильності 
визначення вартості 
вітчизняних основних засобів 

Перевірити правильність 
визначення вартості віт-
чизняних основних засобів 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-9    

10 Впевнитись у правильності 
заліку заборгованості при 
попередній оплаті 

Перевірити правильність 
заліку заборгованості при 
попередній оплаті 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-10    

11 Впевнитись у відповідності 
збільшення та зменшення 
кредиторської заборгованості 
за розрахунками з 
постачальниками 

Перевірити відповідність 
збільшення та зменшення 
кредиторської 
заборгованості за 
розрахунками з 
постачальниками 

А, Б, В, Г Документальний, 
арифметичний, по 
суті, вибірковий 

КЗ-11    

12 Впевнитись у правильності 
кореспонденції рахунків з 
розрахунків з 
постачальниками 

Перевірити правильність 
кореспонденції рахунків з 
розрахунків з 
постачальниками 

А, Б, В, Г, Д Документальний 
по суті, 
арифметичний, 
вибірковий 

КЗ-12    

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку 
вартості – Е; подання і розкриття – Є. 

 

Таблиця 3. Програма аудиту розрахунків з постачальниками

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту розрахунків з постачальниками

Етап 
аудиторської 

перевірки 
Аудиторські процедури Аудиторські докази 

Період 
прове-
дення 

Вико-
навці 

1 2 3 4 5 
Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, планування проведення аудиту розрахунків з 

постачальниками 
Звіти попередніх, 
перевірок, накази 

  

Основний Перевірити правильність визначення залишку кредиторської заборгованості на 
початок періоду.  
Перевірити правильність оформлення первинних документів з розрахунків з 
постачальниками. 
Перевірити правильність класифікації зобов’язань.  
Перевірити правильність віднесення розрахунків з постачальниками на рахунки 
обліку. 
Перевірити правильність визначення термінів виникнення та погашення 
кредиторської заборгованості. 
Перевірити доцільність закупівлі у постачальників (моніторинг цін). 
Перевірити правильність визначення вартості імпортних матеріалів. 
Перевірити правильність визначення вартості туристичних послуг. 
Перевірити правильність визначення вартості вітчизняних основних засобів. 
Перевірити правильність заліку заборгованості при попередній оплаті. 
Перевірити відповідність збільшення та зменшення кредиторської заборгованості 
за розрахунками з постачальниками.  
Перевірити правильність кореспонденції рахунків з розрахунків з 
постачальниками 

Накладна, товарно-
транспортна 
накладна, картка 
складського обліку 
матеріалів, відомість 
обліку залишків 
матеріалів на складі, 
доручення, журнал, 
головна книга, 
Баланс 
 

  

Завершаль-
ний 

Складання аудиторського звіту і висновку Звіт   
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Завдання проведення аудиту розрахунків з поста-
чальниками, а саме перевірити: правильність визначен-
ня залишку кредиторської заборгованості на початок
періоду, правильність оформлення первинних доку-
ментів з розрахунків з постачальниками, правильність
класифікації зобов'язань, правильність віднесення роз-
рахунків з постачальниками на рахунки обліку, пра-
вильність визначення термінів виникнення та погашен-
ня кредиторської заборгованості, доцільність закупівлі
у постачальників (моніторинг цін), правильність визна-
чення вартості імпортних матеріалів, правильність виз-
начення вартості туристичних послуг, правильність виз-
начення вартості вітчизняних основних засобів, пра-
вильність заліку заборгованості при попередній оплаті,
відповідність збільшення та зменшення кредиторської
заборгованості за розрахунками з постачальниками,
правильність кореспонденції рахунків з розрахунків з
постачальниками.

Анкету перевірки розрахунків з постачальниками
подано в таблиці 1. У програмі аудиту розрахунків з по-
стачальниками відображає основні процедури для вир-
ішення основних завдань аудиторської перевірки.

Одержавши в процесі попереднього планування дані
про підприємство, аудитор приступає до розробки за-
гального плану аудиту розрахунків з постачальниками
(табл. 2). План аудиту є документом організаційно-ме-
тодологічного характеру та складається з переліку робіт
на основних етапах аудиту і строків їх виконання із за-
значенням джерел інформації. Аудит розрахунків з по-
стачальниками нами рекомендується проводити в кілька
етапів.

Програму аудиту розрахунків з постачальниками
наведено в таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань аудиту розра-
хунків з постачальниками пропонуємо робочі докумен-
ти аудитора (табл. 4—15), які, на нашу думку, стануть
обгрунтованими доказами якісного проведення аудиту
розрахунків з постачальниками.

ВИСНОВКИ
Удосконалена методика аудиту розрахунків з по-

стачальниками для підвищення економічної безпеки,
яка на відміну від існуючих включає: анкету, загаль-
ний план аудиту, програму аудиту, робочі документи

Рахунок Баланс, грн 
Головна книга, 

грн 
Журнал, грн 

Відхилення 
Балансу від головної книги, 

грн 
Головної книги від журналу, грн 

      

 

Таблиця 4. Робочий документ аудитора КЗ-1 — перевірка правильності визначення кредиторської заборгованості
на початок періоду

Первинний документ 
примітки назва № дата Сума, грн підпис печатка 

       

 

Таблиця 5. Робочий документ аудитора КЗ-2 — перевірка правильності оформлення первинних документів
з розрахунків з постачальниками

Субрахунки За даними підприємства, грн За даними аудиту, грн Відхилення, грн 
631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»    
632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»    
633 «Розрахунки з учасниками ПФГ»    
371 «Розрахунки за виданими авансами»    
680 «Розрахунки, пов'язані з необоротними активами 
та групами вибуття, утримуваними для продажу» 

   

685 «Розрахунки з іншими кредиторами»    

 

Таблиця 7. Робочий документ аудитора КЗ-4 — перевірка правильності віднесення розрахунків
з постачальниками на рахунки обліку

Постачальник 

За даними 
підприємства, грн 

За даними аудиту 
Відхи-

лення, грн 
Термін 

Сума, 
грн 

Термін 
Сума, 

грн 
Граничне погашення Фактично погашено 

Термін Сума, грн Термін Сума, грн 
          

          

 

Таблиця 8. Робочий документ аудитора КЗ-5 — перевірка термінів виникнення та погашення кредиторської
заборгованості

Таблиця 6. Робочий документ аудитора КЗ-3 — перевірка правильності класифікації зобов'язань

Вид кредиторської заборгованості 
За даними підприємства, 

грн 
За даними 
аудиту, грн 

Відхилення, грн 

Поточна:    
- короткострокові кредити банків    
- поточну кредиторську  заборгованість  за  довгостроковими  
зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за розрахунками з  
бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі  
страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з  
учасниками,  за  розрахунками  із  внутрішніх  розрахунків;  
короткострокові векселі видані 

   

- поточні забезпечення    
- інші поточні зобов'язання    
Довгострокова    
Непередбачені зобов'язання    
Доходи майбутніх періодів    
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аудитора. Запропонована методика проведення пере-
вірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти
обліку розрахунків з постачальниками на
підприємстві, дослідити правильність, своєчасність,
законність відображення в обліку розрахунків з по-
стачальниками, вчасно виявити порушення, провести
якісний аудит та підвищити економічну безпеку
підприємства.
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Найменування товарів, 
робіт, послуг 

За даними підприємства, 
грн 

За даними аудиту за цінами різних постачальників, грн Відхилення, 
грн ТОВ № ТОВ № ТОВ № ТОВ № ТОВ № 

        
        

 

Таблиця 9. Робочий документ аудитора КЗ-6 — перевірка доцільності закупівлі у постачальників
(моніторинг цін)

Найменування 
матеріалів 

За даними 
підприємства, грн 

За даними аудиту, грн 
Відхилення, грн 

Вартість матеріалів Мито 
Акцизний 
податок 

ПДВ Разом ціна 

        

 

Таблиця 10. Робочий документ аудитора КЗ-7 — перевірка правильності визначення вартості імпортних матеріалів

Найменування 
основних засобів 

За даними 
підприємства, 

грн 

За даними аудиту, грн 
Відхилення, 

грн Вартість 
закупівлі 

Вартість 
доставки 

Вартість 
встановлення 

ПДВ 
Разом 

заборгованість 
постачальнику 

        

 

Таблиця 12. Робочий документ аудитора КЗ-9 — перевірка правильності визначення
вартості вітчизняних основних засобів

Найменування 
постачальника 

За даними 
підприємства, грн 

За даними аудиту, грн 
Відхилення, грн 

Попередня оплата 
Отримання 
матеріалів 

Залік 
заборгованості 

      

 

Таблиця 13. Робочий документ аудитора КЗ-10 — перевірка правильності заліку заборгованості при попередній оплаті

Найменування 
постачальника 

За даними підприємства, грн За даними аудиту, грн Відхилення, грн 
збільшення зменшення збільшення зменшення збільшення зменшення 

       

 

Таблиця 14. Робочий документ аудитора КЗ-11 — перевірка відповідності збільшення та зменшення
кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками

Зміст операції 
За даними підприємства За даними аудиту Відхилення та запропоноване виправлення 

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

 

Таблиця 15. Робочий документ аудитора КЗ-12 — перевірка правильності кореспонденції рахунків
з розрахунків з постачальниками

Таблиця 11. Робочий документ аудитора КЗ-8 — перевірка правильності визначення вартості туристичних послуг

Найменування 
туристичних 

послуг 

За даними 
підприємства, грн 

За даними аудиту, грн 
Відхилення, грн 

Проїзд Харчування Проживання 
Туристичний 

податок 
ПДВ Разом ціна 
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