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Послідовність перевірки за кожною групою розрахунків: 

Тема № 4.  Контроль і ревізія розрахункових операцій  

Лекція 5. Контроль і ревізія розрахункових операцій 

 

 

 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 28.10.2021 р. о 09.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

 

1. Завдання, джерела та нормативно-правове регулювання розрахункових 

операцій. 

2. Інвентаризація стану розрахунків. 

3. Ревізія розрахунків за виданими авансами. 
4. Ревізія розрахунків із покупцями та замовниками. 

5. Контроль резерву сумнівних боргів. 

 
 

1. Завдання, джерела та нормативно-правове регулювання розра- 

хункових операцій. 
 

Основними завданнями контролю розрахункових операцій є пере- 

вірка: 

 доцільності та реальності виникнення заборгованості; 

 своєчасності та правильності складання договорів і їх виконання, 

дотримання розрахункової дисципліни, виявлення причин та осіб, винних у 

допущенні заборгованостей; 

 своєчасності та правильності платежів у бюджет і позабюджетні фонди; 
 повноти оприбуткування товарів і приймання виконаних робіт від 

постачальників і підрядників; 

 обґрунтованості розрахунків з покупцями та замовниками; 
 виявлення фактів порушення платіжної дисципліни, договірних 

зобов’язань; 

 законності списання дебіторської заборгованості, за якою минули 

строки позовної давності; 

 стану обліку та внутрішнього контролю розрахунків при проведенні 

ревізії; 

 стану розрахунків із відшкодування завданих збитків, а також своєчас- 

ність і законність пред’явлення претензій до винних осіб. 
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Джерелами ревізії розрахункових операцій є: 

 перевірка наявності, своєчасності та правильності укладання договорів; 
 перевірка виконання договірних зобов’язань; 
 аналіз динаміки заборгованості та виявлення простроченої і безнадійної 

заборгованості; 

 проведення зустрічних перевірок на предмет підтвердження заборго- 

ваностей; 

 виділення безнадійної заборгованості та згрупування всіх заборгова- 

ностей за строками їх виникнення; 

 аналіз заборгованості та встановлення її достовірності та 

обґрунтованості списання. 
 

 дані різних рахунків; 

 дані головної книги, регістрів синтетичного і аналітичного обліку; 

 дані первинних документів, договорів та нормативних документів; 
 дані бухгалтерської та податкової звітності і нормативної бази з питань 

оподаткування, правові акти цивільно-процесуального характеру. 
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Усім дебіторам установи кредитори повинні передати дані про їхню 

заборгованість, які пред’являються інвентаризаційній комісії для 

підтвердження реальної заборгованості. Дебітори зобов’язані протягом 

десяти днів з дня отримання документального підтвердження підтвердити 

заборгованість або заявити свої заперечення. 

На рахунках розрахунків з дебіторами та кредиторами повинні залишатися 

тільки узгоджені суми. Якщо до кінця звітного періоду не вдалось усунути 

виниклі розбіжності або невстановлені розбіжності, то розрахунки з 

дебіторами та кредиторами показуються кожною зі сторін у своєму балансі в 

сумах, які виходять з їх бухгалтерських записів і визнані нею правильними. 

2. Інвентаризація стану розрахунків. 

Інвентаризація реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та 

поточних рахунків, розрахунків з бюджетом, підзвітними особами, робіт- 

никами та службовцями, депонентами та іншими дебіторами і кредиторами 

полягає у звіренні документів і записів у реєстрах обліку та перевірці 

обґрунтованості сум, відображених на відповідних рахунках. Комісія вста- 

новлює терміни виникнення заборгованості за цими рахунками, реальність 

заборгованості та винних осіб у випадках пропуску термінів позовної 
давності. 

 

 

 

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна 

також установити: 

 правильність розрахунків із банками, з фінансовими, податковими 

органами, державними цільовими фондами, з установою вищого рівня, іншими 

установами, а також зі структурними підрозділами установи, виділеними на 

окремі баланси; 

 заборгованість підзвітних осіб, а також правильність та обґрунтованість 

сум заборгованості з нестач і крадіжок та вжиті заходи про стягнення цієї 

заборгованості; 

 правильність та обґрунтованість сум дебіторської, кредиторської і 

депонентської заборгованості, включаючи суми кредиторської та 

депонентської заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув. Суми 

кредиторської та депонентської заборгованості, строк позовної давності яких 

минув, підлягають списанню з бухгалтерського обліку за порядком, 

визначеним Державною казначейською службою України; 

 реальність заборгованості робітникам і службовцям із заробітної плати, 

з розрахунків із робітниками та службовцями щодо безготівкових 

перерахунків; 

 чи вжито заходів для стягнення дебіторської заборгованості у встанов- 

леному порядку. 



4 
 

 

3. Ревізія розрахунків за виданими авансами. 

У низці випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під 

виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції та робіт, прийнятих 

Послідовність ревізії розрахунків із покупцями та замовниками: 

Для відображення результатів інвентаризації розрахунків за дебіторською та 

кредиторською заборгованістю, що перебуває на обліку установи на момент 

звітного періоду (інвентаризації), призначено Акт інвентаризації розрахунків 

з дебіторами і кредиторами. 

від замовників за частковою готовністю, можуть видавати аванси. 
Аванс є грошовою сумою або іншою майновою цінністю, яка передається в 

рахунок виконання договірного зобов’язання (наприклад, у рахунок 

наступних поставок). Це повний або частковий платіж. 

Здійснюючи авансовий платіж, покупець фінансує продаж за певний час до 

надходження товару. 

Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних 

цінностей (виконання робіт, надання послуг), а також з оплати продукції та 

робіт, прийнятих замовником за частковою готовністю, передбачено рахунок 

371 «Розрахунки за виданими авансами». 

Авансові платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюють 

платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір. 

Підтвердженням проведених платежів є виписка банку. Зарахування оформ- 

люється розрахунком (довідкою) бухгалтерії. 

 

4. Ревізія розрахунків із покупцями та замовниками. 
 

Під час ревізії розрахунків з покупцями та замовниками за рахунком 36 
«Розрахунки з покупцями і замовниками» слід перевірити операції за 

субрахунком 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та субрахунком 

362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 

Операції за дебетом цих субрахунків підлягають ретельному вивченню з 

точки зору їх законності, правильності відображення кореспонденції рахунків 

бухгалтерського обліку та економічної доцільності. У разі перевірки розра- 

хункових операцій за кредитом рахунка 36 потрібно дослідити суму платежів, 

які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах та у касу. 

Поточну заборгованість покупців і замовників перевіряють, застосовую- 

чи документальні методичні прийоми. При цьому перевірці підлягають 

розрахунково-платіжні документи, строк оплати яких не настав, документи, 

вилучені з оплати внаслідок відмови платників від оплати. Дослідження цих 

документів дає змогу ревізії виявити недовантаження товарно-матеріальних 

цінностей або продукції, завищення цін тощо. 

      Особлива увага звертається на правильність ведення аналітичного обліку 

розрахункових операцій за субрахунком 362 в частині вартісної оцінки, яка 
відображається у гривнях та валюті, зумовленій договором. 

      Позиційним способом стосовно кожного покупця чи замовника і 

відповідного запису зіставляються дані аналітичного обліку з наявними 
документами, які підтверджують ці записи. У разі виявлення порушень, 
зловживань з’ясовують причини виникнення та винних осіб. 
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5. Контроль резерву сумнівних боргів. 
 

Під час реалізації продукції та товарів, надання послуг і виконання робіт у 

кредит і за іншими розрахунками з дебіторами підприємство має ризик 

непогашення всієї дебіторської заборгованості. 

Особливому контролю підлягає дебіторська заборгованість підприємства, 

щодо якої є сумніви її повернення. 

 

Послідовність контролю резерву сумнівних боргів: 

На першому етапі перевірки встановлюється дотримання порядку 

визнання можливих втрат у момент визнання доходу від реалізації та доходу за 

іншими операціями з дебіторами. 

    Обґрунтованість величини цих витрат встановлюють на основі аналізу 

даних підприємства за попередні роки про фактичні витрати від неповернення 
дебіторської заборгованості. 

    Перевіряється дотримання порядку включення поточної дебіторської 

заборгованості до підсумку балансу. При цьому контролю підлягає 
правильність встановлення величини резерву сумнівних боргів залежно від 
обраної методики нарахування резерву на підприємстві. 

      Залежно від обраного підприємством методу нарахування резерву 

сумнівних боргів під час контролю оцінюється платоспроможність окремих 

дебіторів або згрупована дебіторська заборгованість за строками її 

непогашення. 
В останньому випадку перевіряльники шляхом арифметичної перевірки 

з’ясовують обґрунтованість визначення прогнозного коефіцієнта сумнівності 

(відсоток сумнівних боргів від загальної суми дебіторської заборгованості 

певної групи) та здійснюють арифметичний перерахунок встановленої 

величини резерву як суми добутків поточної дебіторської заборгованості 

певної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи. 

       Водночас перевіряється достовірність та обґрунтованість записів на ра- 

хунках 36, 37, 38, 944. Перевіряють також дотримання правил ведення поза- 
балансового обліку списаної безнадійної дебіторської заборгованості. 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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