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Аналіз операцій з покупцями та замовниками 

Стаття присвячена актуальним проблемам обліку, контролю операцій 
з покупцями та замовниками на підприємствах. Проведено аналіз досліджень 
цієї теми вітчизняними та зарубіжними вченими. В статті розкривається 
сутність та мета проведення контролю операцій з покупцями та 
замовниками. Наводяться джерела інформації для проведення контролю. 
Розглянуто процедури та етапи проведення контролю розрахунків з 
покупцями та замовниками. Надано пропозиції щодо шляхів вдосконалення 
системи внутрішнього контролю операцій з покупцями та замовниками на 
підприємствах України. 

Ключові слова: покупці, замовники, дебіторська заборгованість, 
внутрішній контроль, інвентаризація, резерв сумнівних боргів. 
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Анализ операций с покупателями и заказчиками 

Статья посвящена актуальным проблемам учета, контроля операций с 
покупателями и заказчиками на предприятиях. Проведен анализ исследований 
этой темы отечественными и зарубежными учеными. В статье 
раскрывается сущность и цель проведения контроля операций с 
покупателями и заказчиками. Приводятся источники информации для 
проведения контроля. Рассмотрены процедуры и этапы проведения контроля 
расчетов с покупателями и заказчиками. Даны предложения о путях 
совершенствования системы внутреннего контроля операций с 
покупателями и заказчиками на предприятиях Украины. 

Ключевые слова: покупатели, заказчики, дебиторская задолженность, 
внутренний контроль, инвентаризация, резерв сомнительных долгов. 
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Аnalysis of transactions with buyers and customers 
 

The article is devoted to current problems of accounting, control of 
transactions with buyers and customers at enterprises. The analysis of researches 
of this topic by domestic and foreign scientists was carried out. The article reveals 
the essence and aim of controlling of the transaction with buyers and customers, 
provides sources of information for control. Procedures and stages of control of 
settlements with buyers and customers were considered. The proposals on ways to 
improve the system of internal control of transactions with buyers and customers at 
Ukrainian enterprises were given. 
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