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THE DEVELOPMENT OF PROGRAM OF AUDITING PRODUCTION COSTS TO INCREASE
THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту витрат на виробництво, розробL

лено програму аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роL

боті розроблено програму аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємL

ства, яка включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора, а саме

для перевірки правильності: визначення залишку витрат на виробництво на початок періоду, віднесенL

ня до витрат на виробництво, оформлення первинних документів з витрат на виробництво, віднесення

витрат на виробництво до субрахунків, оцінки запасів при надходженні, оцінки запасів при їх викорисL

танні, кореспонденції рахунків з витрат на виробництво, відображення вартості у Балансі, визначення

залишку витрат на виробництво на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки наL

дасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво на підприємстві, дослідити праL

вильність, своєчасність, законність відображення в обліку витрат на виробництво, вчасно виявити поруL

шення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.

The authors of the article substantiated the purpose and objectives of the audit of production costs, developed

a program of audit of production costs to increase the financial security of the enterprise. The program of audit

of production costs for improving the financial security of the enterprise is developed in the work, which includes:

a questionnaire, a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor, namely for the purpose

of checking the accuracy: the definition of the balance of production costs at the beginning of the period,

attribution to the cost of production , registration of primary documents on production costs, assignment of

production costs to subLaccounts, inventory valuation at the time of receipt, valuation of inventories at their use,

correspondence of accounts on the cost of production, reflection of the value in the Balance, determination of the

balance of production costs at the end of the period. The proposed method of conducting the verification will

enable the auditor to cover all aspects of accounting for production costs at the enterprise, to investigate the

correctness, timeliness, legality of the reflection in the accounting of production costs, timely detection of

violations, conduct qualitative audit and increase the financial security of the enterprise.

Ключові слова: аудит, витрати на виробництво, виробнича собівартість, анкета, загальний план, про�
грама перевірки, робочий документ аудитора, фінансова безпека.

Key words: audit, production costs, cost price, questionnaire, general plan, verification program, auditor's working
document, financial security.

приділяє правильності і своєчасності документаль�
ного оформлення, ведення обліку, відображення у
облікових регістрах та фінансової звітності витрат
на виробництво, а також достовірності і законності
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Таблиця 1. Анкета перевірки витрат на виробництво

№ Зміст питання Варіанти відповіді 
Інформація відсутня Так Ні Примітки

1 Скільки років Ви працюєте на підприємстві? 
0-1 

    

1-5     
5 і більше     

2 Який метод вибуття запасів використовується на підприємстві:      
- собівартості перших за часом надходження запасів (fifo)     
- середньозваженої собівартості     

 - ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів     
 - нормативних затрат     
 - ціни продажу.     
3 Відпуск у виробництво оформлюється:     

- Лімітно-забірна картка     
- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів     
- Матеріальний звіт?    

4 Випуск із виробництва готової продукції оформлюється:     
 - накладна     
 - товарно-транспортна накладна     
 - прибутковий ордер     
 - Акт про приймання матеріалів?     
5 На якому рахунку обліковуються витрати на виробництво: 

- 20 
    

- 23     
- 26     
- 28.    

6 Чи є на підприємстві наказ про облікову політику?     
7 
 
 
 

Як відображається в обліку списання виробничих запасів на витрати 
виробництва: 
- Дт 23 Кт 201 

    

- Дт 23 Кт 631     
- Дт 91 Кт 23     

8 
Як відображається в обліку нарахування заробітної плати працівникам 
виробництва: 
- Дт 23 Кт 661 

    

 - Дт 23 Кт 651    
 - Дт 91 Кт 23     

9 
Як відображається в обліку нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати 
працівників виробництва: 
- Дт 23 Кт 651 

    

 - Дт 23 Кт 661     
 - Дт 91 Кт 23     

10 
Як відображається в обліку нарахування амортизації на обладнання, яке 
використовується у виробництві: 
- Дт 23 Кт 131 

    

 - Дт 23 Кт 10     
 - Дт 91 Кт 23    
11 Як відображається в обліку випуск з виробництва готової продукції: 

- Дт 26 Кт 23 
    

- Дт 26 Кт 20     
- Дт 901 Кт 26     

12 Хто на підприємстві складає калькуляцію: 
- керівник 

    

 - бухгалтер    
 - начальник виробництва     
13 Який відсоток рентабельності включається у собівартість: 

- 10% 
    

 - 25%     
 - 50%     
 - 100%     
 - інше     
14 Яка періодичність проведення інвентаризації витрат на виробництво:     

- раз на рік     
- двічі на рік    
- не проводиться?     

15 Як ведеться облік витрат на виробництво:     
- вручну     
- автоматизовано     
- комбіновано?     

16 Хто приймає рішення про відпуск у виробництво та випуск готової продукції:     
- керівник     
- головний бухгалтер    
- начальник виробництва     

17 Які елементи витрат включаються у витрати на виробництво:     
 - матеріальні витрати     
 - витрати на оплату праці     
 - витрати на соціальне страхування    
 - витрати на амортизацію     
18 Який метод амортизації використовують на підприємстві:     
 - прямолінійний     
 - зменшення залишкової вартості     
 - прискореного зменшення залишкової вартості     
 - кумулятивний     
 - виробничий.     
19 Яка форма оплати праці використовується на підприємстві:    
 - відрядно-преміальна     
 - непряма-відрядна     
 - відрядно-прогресивна     
 - колективна відрядна (бригадна)    
 - акордна система     
 - проста погодинна     
 - погодинно-преміювальна     
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включення елементів витрат у виробничу собівар�
тість. Тому, актуальною проблемою на сьогодні
стає розробка методики аудиту правильності, своє�
часності та законності ведення обліку витрат на ви�
робництво.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями аудиту витрат на ви�
робництво займалися такі вітчизняні та зарубіжні
вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф., Давидов Г.М.,
Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О.,
Піча Ю.В., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Авто�
ри розглядають це питання зі своєї точки зору та
акцентують увагу на різних аспектах проведення
аудиту витрат. Проте саме питання розробки про�
грами аудиту витрат на виробництво для підвищен�
ня фінансової безпеки підприємства розкрито не�
достатньо і потребує подальшого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розробка програми аудиту ви�

трат на виробництво для підвищення фінансової
безпеки підприємства.

Метою аудиту витрат на виробництво є встанов�
лення законності,  достовірності  і  доцільності
здійснених операцій з витрат на виробництво
підприємства і правильності їх відображення в об�
ліку.

Завдання проведення аудиту витрат на вироб�
ництво: оцінити стан аналітичного та синтетично�
го обліку витрат на виробництво, які здійснюва�
ло підприємство за період, що перевіряється; ви�

конати перевірку своєчасності та правильності
відображення в обліку витрат на виробництво;
здійснити перевірку додержання підприємством
вимог нормативних документів, які регламенту�
ють порядок ведення обліку витрат на виробниц�
тво.

Анкету перевірки витрат на виробництво пода�
но в таблиці 1. У програмі аудиту витрат на вироб�
ництво відображає основні процедури для вирішен�
ня основних завдань аудиторської перевірки.

Одержавши в процесі попереднього плануван�
ня дані про підприємство, аудитор приступає до
розробки загального плану аудиту витрат на вироб�
ництво (табл. 2). План аудиту є документом органі�
заційно�методологічного характеру та складаєть�
ся з переліку робіт на основних етапах аудиту і
строків їх виконання із зазначенням джерел інфор�
мації [1]. Аудит витрат на виробництво підприєм�
ства авторами рекомендується проводити в кілька
етапів.

При первинному аудиті, процедури аудиту бу�
дуть залежати від рівня довіри до результатів по�
переднього аудиту. Якщо аудит буде базуватися на
даних попереднього аудиту, то необхідно уважно
вивчити його робочі  документи або детально
організацію обліку витрат на виробництво, чи
адекватним був підхід попереднього аудитора.
Програму аудиту витрат на виробництво наведено
в таблиці 3.

Для вирішення поставлених завдань аудиту ви�
трат на виробництво пропонуємо робочі докумен�
ти аудитора (табл. 4—13), які, на думку авторів, ста�
нуть обгрунтованими доказами якісного проведен�
ня аудиту витрат на виробництво.

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту витрат
на виробництво

Етап 
аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури 
 Аудиторські докази Період 

проведення Виконавці 

Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, 
визначення аудиторського 
ризику, планування проведення 
аудиту витрат на виробництво 

Статут підприємства. 
Звіти попередніх 
перевірок, накази 

  

Основний Перевірити правильність 
визначення незавершеного 
виробництва на початок періоду. 
Перевірити правильність 
оформлення первинних 
документів з витрат на 
виробництво. 
Перевірити правильність 
віднесення до витрат на 
виробництво матеріали. 
Перевірити правильність 
віднесення до витрат на 
виробництво заробітної плати. 
Перевірити правильність 
віднесення до витрат на 
виробництво ЄСВ. 
Перевірити правильність 
віднесення до витрат на 
виробництво амортизації. 
Перевірити правильність оцінки 
запасів при їх використанні. 
Перевірити правильність 
кореспонденції рахунків з витрат 
на виробництво. 
Перевірити правильність 
розрахунку виробничої 
собівартості. 
Перевірити правильність 
визначення залишку 
незавершеного виробництва на 
кінець періоду 

Накладна, товарно-
транспортна накладна, 
прибутковий ордер, 
акт про приймання 
матеріалів, лімітно-
забірна картка, 
накладна-вимога на від-
пуск (внутрішнє перемі-
щення) матеріалів, 
матеріальний звіт, 
картка складського 
обліку матеріалів, 
відомість обліку 
залишків матеріалів на 
складі, доручення, 
журнал, головна книга. 
Баланс 
 
 

 

Завершальний Складання аудиторського звіту і 
висновку 

Звіт  
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Первинний документ примітки назва № дата сума підпис печатка 
    

Таблиця 5. Робочий документ аудитора
ВВ'2 — перевірка правильності оформлення первинних документів з витрат на виробництво

Вид 
продукції 

За даними 
підприємства 

За даними аудиту Відхилення Назва матеріалів Кількість Ціна Сума, грн 
     

Таблиця 6. Робочий документ аудитора
ВВ'3 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво матеріали

Вид 
продукції 

За даними 
підприємства 

За даними аудиту
Відхилення Кількість виготовленої 

продукції Розцінка Нарахована заробітна плата, грн 

      

Таблиця 7. Робочий документ аудитора
ВВ'4 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво заробітної плати

Вид продукції За даними підприємства За даними аудиту Відхилення Нарахована заробітна плата, грн Ставка ЄСВ, % Сума ЄСВ, грн 
      

Таблиця 8. Робочий документ аудитора
ВВ'5 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво ЄСВ

Період За даними 
підприємства 

За даними аудиту

Відхилення Метод 
вибуття 
запасів 

Дата Кількість Ціна Сума, грн 

    

Таблиця 10. Робочий документ аудитора
ВВ'7 — перевірка правильності оцінки запасів при їх використанні

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

Дт Кт Сума Дт Кт Сума Дт Кт Сума
          

Таблиця 11. Робочий документ аудитора
ВВ'8 — перевірка правильності кореспонденції рахунків з витрат на виробництво

Виробнича 
собівартість За даними підприємства За даними аудиту Відхилення 

Матеріали  
Заробітна плата    
ЄСВ    
Амортизація   
Разом  

Таблиця 12. Робочий документ аудитора
ВВ'9 — перевірка правильності розрахунку виробничої собівартості

Рахунок Баланс Головна книга Журнал Відхилення 
Балансу від головної книги Головної книги від журналу

   

Таблиця 13. Робочий документ аудитора
ВВ'10 — перевірка правильності визначення залишку незавершеного виробництва на кінець періоду

Таблиця 4. Робочий документ аудитора
ВВ'1 — перевірка правильності визначення залишку незавершеного виробництва на початок періоду

Рахунок 

Баланс на 
кінець 

попереднього 
періоду 

Баланс на 
початок 
звітного 
періоду 

Головна 
книга 

Відхилення 
балансу на початок звітного періоду від 

балансу на кінець попереднього 
періоду 

балансу на початок 
звітного періоду від 
головної книги 

    

Таблиця 9. Робочий документ аудитора ВВ'6 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво
амортизації (прямолінійний метод)

Вид 
продукції 

За даними 
підприємства 

За даними аудиту

Відхилення Первинна 
вартість ОЗ 

Ліквідаційна 
вартість 

Амортизацій
на вартість 

Кількість 
років 

експлуатації 

Річна сума 
амортизації 

Місячна сума 
амортизації 
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ВИСНОВКИ
У роботі розроблено програму аудиту витрат на

виробництво для підвищення фінансової безпеки
підприємства, яка на відміну від існуючих включає:
анкету, загальний план аудиту, програму аудиту,
робочі документи аудитора. Запропонована мето�
дика проведення перевірки надасть змогу аудито�
ру охопити всі аспекти обліку витрат на виробниц�
тво на підприємстві, дослідити правильність, своє�
часність, законність відображення в обліку витрат
на виробництво, вчасно виявити порушення, прове�
сти якісний аудит та підвищити фінансову безпеку
підприємства.
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