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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою складовою ефективності системи управ�

ління на промислових підприємствах є проведення ауди�
ту. Особливу увагу потрібно звернути на виробничу со�
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IMPROVING OF AUDIT METHODS PRODUCTION COSTS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Авторами статті проаналізовано та обгрунтовано необхідність методики аудиту виробничих витрат

на промислових підприємствах; запропонована методика аудиторської перевірки, програму перевірки

та робочі документи аудитора. У статті викладено основні етапи проведення аудиту виробничих витрат

та роль аудиторської перевірки у прийнятті управлінських рішень на промислових підприємствах. РозкL

рито організаційні та методичні аспекти аудиту виробничих витрат. Подано послідовність проведення

аудиту виробничої собівартості. Запропонована аудиторська перевірка виробничих витрат передбачає

моніторинг елементів витрат, яка дає змогу проаналізувати та перевірити процес формування виробниL

чої собівартості продукції у розрізі складу витрат. Розроблено комплекс аудиторських процедур, які виL

користовуються при аудиті виробничих витрат.

The authors of the article have analysed and reasonable necessity of methodology of audit of productive

charges at the industrial enterprises; they have offered the methodology of public accountant verification and

the check program and working documents of public accountant. In the article the basic stages of realization of

audit of productive charges and role of public accountant verification are expounded in the acceptance of

administrative decisions at the industrial enterprises. The organizational and methodical aspects of audit of

productive charges are exposed. The sequence of realization of audit of productive prime price is given. The

public accountant verification of productive charges envisagesing the monitoring of elements of charges, that

gives an opportunity to analyse and check the process of forming of productive unit cost in the cut of composition

of chargesis is offered. The complex of public accountant procedures is worked out and can be used for the audit

of productive costs.
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бівартість продукції, бо собівартість є основним елемен�
том формування витрат з точки зору фінансового та по�
даткового обліку. Зниження собівартості продукції є
найважливішим чинником розвитку економіки підприє�
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мства, оскільки формування ринкової економіки в Ук�
раїні залежить від виробництва конкурентоспроможної
продукції та її реалізації на внутрішніх та зарубіжних
ринках [3 с. 126].

Розробка ефективної методики аудиту виробничих
витрат на промислових підприємствах, дозволяє якісно
прийняти управлінські рішення щодо складу витрат.
Також за допомогою аудиту виробничих витрат,
підприємство може розробити шляхи вдосконалення
системи обліку виробничої собівартості на підприємстві.

Мета аудиту виробничої собівартості — підтверд�
ження достовірності та якості формування витрат, ви�
ходу продукції, облік браку та правильності відобра�
ження їх в обліку. При проведенні аудиту витрат вироб�
ництва вивчаються процеси і явища, відображені доку�
ментально і пов'язані з виробничою діяльністю підприє�
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аудит виробничих витрат є важливим елементом си�

стеми формування доходу та витрат на підприємстві.
Дослідженню проблематики з цього питання присвяти�
ли свої праці такі вчені, як: Ф.Ф. Бутинець [2], Г.М. Бес�
коста [1], Макаренко [5—14], Л.П. Кулаковська [4],
Т.О. Меліхова [15—17], О.В. Гамова [3] та інші, але не
зважаючи на багатогранність висвітлення методика
аудиторської перевірки, програма перевірки та робочі

документи аудитора потребують подальшого удоскона�
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основою успішності підприємства є прибуткове ви�
робництво продукції або надання будь�яких послуг.
Важливість цього процесу потребує звернутися до ауди�
тора для того, щоб перевірити точність ведення обліку
виробничих витрат, оскільки без висновку експерта не�
можливо зрозуміти достовірність фінансової інфор�
мації в усіх її аспектах. Аудитор повинен з'ясувати, на�
скільки діюча на підприємстві методика його ведення
відповідає нормативним документам.

Згідно з П(С)БО16, собівартість поділяється на
виробничу та повну. Виробнича собівартість — це
витрати, які безпосередньо приймають участь у ви�
готовленні продукції. В свою чергу виробнича со�
бівартість включає: прямі матеріальні витрати, вит�
рати на оплату праці, амортизацію виробничих ос�
новних засобів, вартість прямих послуг виробничо�
го призначення, інші прямі і непрямі витрати (енер�
гетика, брак у виробництві, послуги ремонту та тех�
нічне обслуговування обладнання і т. ін). Повна со�
бівартість включає виробничу собівартість, витрати
на управління, збут, інші витрати не пов'язані з ви�
робництвом [18].

Рис. 1. Процес аудиторської перевірки виробничих витрат

Аудиторська перевірка виробничої собівартості 

 
Розподіл перевірки за переділами (вивчення процесу виробництва, збір даних, 

направлення запитів керівникам виробничих підрозділів) 

 
Аналіз виникнення виробничих витрат (процес аудиторської перевірки за 

елементами  утворення виробничої собівартості) 

Рис. 2. Комплекс аудиту елементів виробничих витрат
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Аналіз списання 
виробничих 
запасів 

 (методи  вибуття 
запасів, 

документальне 
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автоматизація 
списання) 

Нарахування 
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документообіг, 
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заробітної плати, 
правильність 
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автоматизація 

обліку зарплати)  

Амортизація 
необоротних 

активів (методи 
нарахування 
амортизації, 
процес  та 

періодичність 
проведення 
переоцінки, 
первинний 

документообіг, 
автоматизація)  

Аналіз виникнення 
інших прямих витрат 
(процес нарахування 
енергетичних витрат, 
послуги підрядних 

організацій, 
обслуговування, 
процес розподілу 

загальновиробничих 
витрат) 
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Основними первинними документами, що регламен�
тують утворення виробничої собівартості під час ауди�
торської перевірки, є: картки складського обліку,
лімітно�забірні картки, акти проведення ремонтів та
технічного обслуговування та ін. Основним документом,
що відтворює склад виробничих витрат є калькуляція
продукції.

Відповідно до вищесказаного, проведення аудиту
виробничих витрат є обов'язковим, бо підприємство
може нераціонально та неправильно відтворювати каль�
куляцію собівартості, тим самим або занижувати або за�
вищувати показники вироблення продукції, як наслідок,
спотворювати реальну ціну на продукцію.

Для початку, аудитору потрібно з'ясувати процес ви�
робництва на підприємстві для більш якісної перевірки. У
свою чергу, вивчення процесу виробництва припускає аналіз
технічних документацій, положень, посадових інструкцій,
схеми документообігу, прийнятої облікової політики
підприємства, матеріальних і фінансових ресурсів.

На підприємствах з складним виробничим циклом,
структура поділена на переділи — технологічні части�

ни процесу виготовлення продукції. Тому доречно ауди�
торові, поділити перевірку на частини технологічного
процесу, котрі у кінці консолідуються в аудиторський
висновок за весь технологічний процес (рис. 1).

У свою чергу аналіз виникнення виробничих витрат
складається з елементів напряму перевірки: аналізу спи�
сання матеріальних запасів, нарахування заробітної
плати та ЄСВ, амортизації основних засобів, аналізу
інших прямих матеріальних витрат, розподілу загаль�
новиробничих витрат (рис. 2).

У процесі аудиту потрібно визначити основні етапи
та стадії аудиторської перевірки виробничих витрат.
Аудиторський процес складається з таких стадій:

— початкова (встановлення об'єкту аудиту вироб�
ничих витрат та методики підготовки до аудиторської
перевірки);

— дослідна (безпосередньо проведення аудиторсь�
кої перевірки виробничих витрат);

— завершальна (консолідація інформації, аналіз ре�
зультатів та складання аудиторського висновку) [1, с.
24—25].

Таблиця 1. Анкета перевірки виробничих витрат

№ Зміст 
Варіанти відповіді Оцінка системи 

внутрішнього 
контролю Так Ні Інф. 

відсутня 
1 2 3 4 5 6 

1 Чи є відділ внутрішнього контролю на 
підприємстві? 

 

2 
Чи контролюються  первинні документи, що 
підтверджують формування виробничих витрат на 
підприємстві? 

 

3 Чи проводилась аудиторська перевірка за останні 
два роки?  

 

4 Чи були  виявлені аудитором порушення?  

5 Чи відповідає документація вимогам чинного 
законодавства? 

 

6 Чи ведеться окремо облік виробничих витрат за
елементами формування на підприємстві? 

 

10 Як ведеться аналітичний облік виробничих витрат?     
14 Чи відповідає визнання витрат П(С)БО16?  

Таблиця 2. Загальний план процедур аудиту виробничих витрат

№ 
п\п 

Етап 
аудиторської 
перевірки 

Мета завдання Аудиторські процедури Термін виконання, 
виконавець 

1 2 3 5 6
1 Підготовчий Дослідити 

підприємство 
(ознайомитись із 
структурою, 
технологією, 
минулими 
порушеннями та 
ін.) 

Укладання договору, ознайомлення з діяльністю підприємства, 
оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку, 
визначення аудиторського ризику, суттєвості, планування аудиту 
виробничих витрат  

2 Фактичний 
(основний) 

Перевірити процес 
формування 
виробничих витрат 

1. Перевірка відповідності залишків незавершеного виробництва на 
початок періоду. 
2. Перевірка повноти та правильності формування залишків на 
початок періоду. 
3. Перевірка правильності, обліку формування складу прямих 
матеріальних витрат. 
4. Перевірка правильності обліку витрат на оплату праці. 
5. Перевірка правильності обліку нарахування амортизації 
необоротних активів. 
6. Перевірка правильності обліку нарахування амортизації 
необоротних активів. 
7. Перевірка правильності обліку нарахування та розподілення 
загальновиробничих витрат. 
8. Перевірка правильності обліку інших прямих витрат. 
9. Перевірка та аналіз правильності, повноти калькуляції продукції. 
10. Перевірка правильності, повноти формування статей калькуляції 
продукції згідно з аналітичним обліком виробничих витрат 
підприємства. 
11. Перевірка та наліз правильності повноти  зіставлення 
синтетичного та аналітичного обліку з формами звітності 

 

3 Заключний Формування думки 
щодо обліку 
виробничих витрат 
на підприємстві 

Здійснення, аналіз та обґрунтування отриманої інформації 
(підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського 
звіту) 
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№ Дата Журнал-№ 5 Фінансові результати Відхилення Журналу № 5 від Ф2
1 2 4 5 6 
     
   

Таблиця 4. Робочий документ аудитора
ВС 1.1 — Перевірка залишків незавершеного виробництва на кінець періоду

№ Показники 

За даними підприємства За даними аудиту 
Відхилення 

+ збільшення  
- зменшення 

На початок 
звіт. період 

На кінець 
звіт. період 

На 
початок 
звіт. 
період 

На кінець 
звіт. 
період 

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок у Журналу № 5      

2 Залишок у фінансовій звітності 
(Фінансові результати) – рядок 2500      

Таблиця 5. Робочий документ аудитора
ВС 1.2 — Перевірка відображання та правильності формування прямих матеріальних витрат

№ Показники 

За даними підприємства За даними аудиту 
Відхилення 

+ збільшення  
- зменшення 

На початок 
звіт. період 

На кінець 
звіт. період 

На 
початок 
звіт. 
період 

На кінець 
звіт. 
період 

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок у Журналі № 5    
2 Розрахунково-платіжна відомість    

3 Залишок у фінансовій звітності 
(Фінансові результати) – рядок 2505       

Таблиця 6. Робочий документ аудитора
ВС 1.3 — Перевірка відображання та правильності формування прямих витрат на оплату праці та ЄСВ

№ Показники 

За даними підприємства За даними аудиту 
Відхилення 

+ збільшення  
- зменшення 

На початок 
звіт. період 

На кінець 
звіт. період 

На 
початок 
звіт. 
період 

На кінець 
звіт. 
період 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Залишок у Журналі № 4    
2 Відомість нарахування амортизації    

3 Залишок у фінансовій звітності 
(Фінансові результати) – рядок 2515      

Таблиця 7 . Робочий документ аудитора
ВС 1.4 — Перевірка відображання та правильності формування нарахування амортизації необоротних активів

№ Показники 

За даними підприємства За даними аудиту 
Відхилення 

+ збільшення  
- зменшення 

На початок 
звіт. період 

На кінець 
звіт. період 

На 
початок 
звіт. 
період 

На кінець 
звіт. 
період 

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок у Журналі № 5      
2 Головна книга    

3 Залишок у фінансовій звітності 
(Фінансові результати) – рядок 2520      

Таблиця 8. Робочий документ аудитора
ВС 1.5 — Перевірка відображання та правильності формування інших прямих витрат

№ Показники 

За даними підприємства За даними аудиту 
Відхилення 

+ збільшення 
- зменшення 

На початок 
звіт. період 

На кінець 
звіт. період 

На 
початок 
звіт. 
період 

На кінець 
звіт. період 

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок у Журналі № 5    
2 Відомість загальновиробничих витрат      

3 Залишок у фінансовій звітності 
(Фінансові результати) – рядок 2050      

Таблиця 9 . Робочий документ аудитора
ВС 1.6 — Перевірка відображання та правильності формування загальновиробничих витрат
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Також потрібно визначити, що сучасний процес
аудиту складається з таких основних етапів:

1. Укладання (поновлення) договору на проведення
аудиту;

2. Планування аудиторської перевірки.
3. Проведення аудиторської перевірки:
— визначення,оцінка тестування системи внутріш�

нього аудиту (контролю);
— підтвердження залишків на рахунках бухгал�

терського обліку;
— заключні процедури.
4. Підготовка та підписання аудиторського виснов�

ку [1, с. 25].
Для раціонального планування аудиту потрібно роз�

робити анкету перевірки виробничих витрат, яка наве�
дена у таблиці 1.

Після проведення анкетування та отримання відпо�
відей на питання аудитор починає розробляти загаль�
ний план аудиту виробничої собівартості (табл. 2).

На підставі загального плану аудиторської пере�
вірки виробничої собівартості складається програма
аудиту виробничих витрат (табл. 3).

Програма аудиту деталізує загальний план прове�
дення аудиторської перевірки, містить перелік ауди�
торських процедур, необхідних для досягнення мети
перевірки, складається до початку аудиторської пере�
вірки, але в процесі аудиту вона може змінюватися [3,
с. 67].

Під час аудиторської перевірки виробничих витрат
на підприємстві аудитор повинен фіксувати результати
аудиту у робочих документах.

Робочі документи аудитора — документи, що ство�
рюються в процесі аудиту з метою управління ним, або
використовуються як докази достатньої обгрунтова�
ності думки аудитора щодо достовірності бухгалтерсь�
кої інформації [2, с. 77].

У таблицях 4—11 наведено робочі документи ауди�
торської перевірки виробничих витрат.

ВИСНОВОК
У статті розкрито організаційні та методичні аспек�

ти аудиту виробничих витрат. Розроблено по елемент�
ну методику аудиту виробничих витрат, яка включає в
себе розробку аудиторських процедур, які дозволяють
якісно прийняти управлінські рішення щодо складу вит�
рат.

Запропоновано аудиторську перевірку за елемента�
ми виробничої собівартості, до складу якої входять:
аудит прямих матеріальних витрат, аудит прямих витрат

№ 
Зміст 

господарських 
операції 

За даними підприємства За даними аудита Відхилення та виправлення

Д-т К-т Сума Д-т К-т Сума Д-т К-т Сума 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
     
     

Таблиця 11. Робочий документ аудитора
ВС 1.8 — Перевірка правильності відображення кореспонденції рахунків синтетичного та аналітичного обліку

виробничих витрат на підприємстві

на оплату праці, аудит амортизації необоротних активів,
аудит загальновиробничих витрат та аудит інших пря�
мих витрат. з наступною консолідацією аналізу собівар�
тості, дає змогу проаналізувати та перевірити процес
формування виробничої собівартості продукції як у
розрізі складу витрат, так і загалом.

Також пропонується поділ аудиторської перевірки
на частини технологічного процесу, які у кінці консол�
ідуються за весь технологічний процес. Це дасть змогу
більш якісно проаналізувати облік виробничих витрат
на підприємстві та запропонувати більш ефективні
рішення щодо удосконалення виробничої собівартості.
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№ Показники 

За даними підприємства За даними аудиту 
Відхилення 

+ збільшення 
- зменшення 

На початок 
звіт. період 

На кінець 
звіт. період 

На 
початок 
звіт. 
період 

На кінець 
звіт. період 

1 2 3 4 5 6 7
1 Прямі матеріальні витрати      
2 Прямі витрати на оплату праці   
3 Амортизація необоротних активів   
4 Загальновиробничі витрати   
5 Інші прямі витрати   
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