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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками є одним із важливих 
напрямків перевірки практично для всіх господарюючих суб’єктів. Адже 
різноманіття форм розрахунків, передбачених законодавством, перетворює аудит 
розрахунків з постачальниками та підрядниками у процес, що вимагає знання 
цивільного законодавства, правил ведення обліку, уміння оцінити й описати 
систему взаємодії клієнта з контрагентами, тощо.  

На жаль, на сучасному етапі діяльності та розвитку підприємств, мають місце 
такі негативні факти як: недосконалість ведення обліку розрахункових операцій, 
недбалість працівників, шахрайство, зловживання службовими повноваженнями, 
що слугує причинами порушення розрахункової та фінансової дисципліни, тому 
актуальності набуває своєчасне, регулярне проведення аудиту розрахунків із 
постачальниками та підрядниками, крім того, важливо також визначити напрями, 
які сприятимуть поліпшенню проведенню аудиту. 

Одним із напрямів поліпшення аудиту та проведення будь-якої перевірочної 
роботи,  сфері розрахунків з постачальниками та підрядниками, є створення 
служби  внутрішнього аудиту. 

На думку Сирцевої С.В. та Щербак М.М., створення системи внутрішнього 
аудиту на підприємстві дасть змогу: 

 забезпечити ефективне функціонування, стійкість і максимальний розвиток 
організації в умовах багатопланової конкуренції; 

  зберегти й ефективно використовувати ресурси і потенціал організації; 

 своєчасно виявити і мінімізувати комерційні, фінансові та інші ризики в 
управлінні організацією; 

 сформувати адекватну сучасним, постійно мінливим умовам 
господарювання систему інформаційного забезпечення всіх рівнів управління, що 
дає змогу своєчасно адаптувати функціонування організації до трансформаційних 
змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі [1, с.1005]. 

Важливо також при проведенні та організації аудиту розрахунків з 
постачальниками та підрядниками використовувати інформаційні технології. Вони 
можуть стати інструментом аудитора, що дає йому змогу не лише скоротити час та 
витрати при проведенні аудиту, а й провести більш детальну перевірку і скласти 
якісний аудиторський звіт (висновок) з рекомендаціями зі стратегії, за напрямками 
і засобами поліпшення фінансово-господарського становища підприємства.  

Положення про міжнародну аудиторську практику 1009 «Методи аудиту з 
використанням комп'ютерів» описує відповідні методи аудиту з використанням 
комп'ютерів.  

Застосування на практиці комп’ютерних програм дасть низку переваг і 
додаткових можливостей, а саме:  

 можливість збільшення аудиторської вибірки інформації щодо розрахунків, 
що дозволить підвищити надійність висновків аудиту;  

 можливість контролю над обробкою журналів, форм звітності та 
первинних документів;  

 підвищення ефективності аудиту за рахунок скорочення строків перевірки 



та трудовитрат;  

 можливість визначення відхилень від планових показників і визначення 
основних чинників, що вплинули на таке відхилення;  

 можливість звірки та взаємозв’язки форм звітності, отриманих з 
комп’ютерної бухгалтерської програми, і даними, отриманими з аудиторської 
програми [2,с. 323]. 

Таким чином, напрями вдосконалення аудиту розрахунків з постачальниками 
та підрядниками доцільно здійснювати за такими позиціями:  

− вдосконалення нормативного забезпечення аудиту розрахунків та 
заборгованості; 

− створення відділу внутрішнього аудиту на підприємстві та налагодження 
контролю за розрахунками з постачальниками та за сумнівною і безнадійною 
заборгованістю; 

− забезпечення своєчасного контролю співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості;  

− визначення та підтримка оптимального розміру дебіторської 
заборгованості 

− використання інформаційних технологій в процесі проведення аудиту 
розрахунків. 
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