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IMPROVING DOCUMENTATION OF INVENTORY ACCOUNTING AND AUDITING 
AT THE ENTERPRISE 

 
У сучасних умовах набуває значення своєчасне надходження від постачальників та 
вибуття покупцям запасів. Для цього потрібно розробити додаткові форми внутрішніх 
документів для обліку розрахунків запасів, які дозволяють своєчасно та якісно проводити 
їх контроль. Якщо не приділяти належну увагу інформації про залишки запасів, то на 
підприємстві може настати ситуація коли або відсутні на складах виробничі запаси для 
відпуску у виробництво або формуються зайві їх залишки. 
Метою роботи є удосконалення документування обліку та аудиту запасів для підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 
Законодавче не встановлені форми внутрішніх документів обліку запасів, які 
допомагають проводити оцінку вартості запасів для потреб бухгалтерського обліку 
відповідно до П(С)БО 9, тому для впровадження у діяльність підприємства пропонуємо 
власні форми документів. 
Метою аудиту запасів є встановлення законності, правильності, повноти 
документування запасів підприємства і достовірності їх відображення в обліку та 
звітності. 
 Завдання проведення аудиту запасів є перевірка правильності: розрахунку собівартості 
запасів та включення витрат, які включаються у первісну вартість; розрахунку 
вартості запасів та відсутності в їх вартості витрат, які не включаються до первісної 
вартості; віднесення запасів на відповідні рахунки; відображення запасів 
в бухгалтерському обліку. 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.9


У роботі удосконалено документування обліку запасів, а саме запропоновані форми для 
відображення запасів в бухгалтерському обліку та розрахунку первісної вартості запасів, 
що придбані за плату та аудиту запасів. Для удосконалення документування аудиту 
запасів запропонована методика аудиту, яка на відміну від існуючих включає: анкету,  
загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована  
методика проведення перевірки  надасть змогу аудитору  охопити  всі  аспекти  обліку  
запасів, дослідити законності, правильності, повноти відображення  в  обліку  та 
звітності запасів,  вчасно  виявити  порушення, провести якісний аудит та підвищити 
ефективності роботи підприємства. 
 
In modern conditions, timely receipt from suppliers and disposal of stocks to buyers becomes 
important. To do this, it is necessary to develop additional forms of internal documents to 
account for the calculation of stocks, which allow timely and high-quality control. If you do not 
pay due attention to information about the balance of stocks, the company may have a situation 
when either there are no production stocks in the warehouses for release into production or their 
excess balances are formed. 
The purpose of the work is to improve the documentation of inventory accounting and auditing to 
increase the efficiency of the enterprise. 
Legislation does not establish forms of internal inventory documents that help to assess the value 
of inventories for accounting purposes in accordance with UAS 9, so for implementation in the 
activities of the enterprise we offer our own forms of documents. 
The purpose of the audit of inventories is to establish the legality, accuracy, completeness of 
documentation of inventories of the enterprise and the reliability of their reflection in accounting 
and reporting. 
 The task of conducting an inventory audit is to verify the correctness of: calculating the cost of 
inventories and the inclusion of costs that are included in the initial cost; calculation of the value 
of inventories and the absence in their value of costs that are not included in the original cost; 
allocation of stocks to the appropriate accounts; reflection of stocks in accounting. 
The paper improves the documentation of inventory accounting, namely the proposed forms for 
the reflection of inventories in accounting and calculation of the initial cost of inventories 
purchased for a fee and audit of inventories. To improve the documentation of the audit of 
inventories, an audit technique is proposed, which, in contrast to the existing ones, includes: a 
questionnaire, a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor. The 
proposed method of inspection will allow the auditor to cover all aspects of inventory 
accounting, to investigate the legality, accuracy, completeness of accounting and reporting of 
inventories, timely identify violations, conduct quality audits and improve the efficiency of the 
enterprise. 
 
Ключові слова: аудит; облік; документування; запаси; анкета; загальний план; програма 
перевірки; робочий документ аудитора. 
 
Keywords: audit; accounting; documentation; stocks; questionnaire; general plan; audit 
program; auditor's working document. 

 
 
Вступ. У сучасних умовах набуває значення своєчасне надходження від постачальників та вибуття 

покупцям запасів. Для цього потрібно розробити додаткові форми внутрішніх документів для обліку 
розрахунків запасів, які дозволяють своєчасно та якісно проводити їх контроль. Якщо не приділяти належну 
увагу інформації про залишки запасів, то на підприємстві може настати ситуація коли або відсутні на 
складах виробничі запаси для відпуску у виробництво або формуються зайві їх залишки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемними питаннями документування обліку та 
аудиту запасів займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Іванова Н.А.,  Кулаковська Л.П., 
Макаренко А.П., Огійчук М.Ф., Піча Ю.В., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають  дане  
питання  зі  своєї  точки  зору  та  акцентують  увагу  на  різних  аспектах  проведення обліку та аудиту 



запасів. Проте саме питання документування обліку та аудиту запасів для підвищення ефективності 
діяльності підприємства розкрито недостатньо і потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є удосконалення документування обліку та аудиту запасів 
для підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Законодавче не встановлені форми внутрішніх документів обліку запасів, які допомагають 
проводити оцінку вартості запасів для потреб бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО 9, тому для 
впровадження у діяльність підприємства пропонуємо власні форми документів. Запропонована форма для 
відображення запасів в бухгалтерському обліку наведена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1. 

Запропонована форма для відображення запасів в бухгалтерському обліку 
найменша з двох оцінок 

Вид запасу Первісна вартість Знак, 
≤ ≥ Чиста вартість реалізації 

    
 
Запропонована форма розрахунку первісної вартості запасів, що придбані за плату наведена у таблиці 

2. 
Таблиця 2. 

Запропонована форма розрахунку первісної вартості запасів, що придбані за плату 
Вид запасу Собівартість запасів Сума 
 Собівартість запасів, яка складається з витрат:  
 - суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), 

за вирахуванням непрямих податків 
 

 - суми ввізного мита  
 - суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які 

не відшкодовуються підприємству 
 

 - транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів 
(фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма 
видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування 
ризиків транспортування запасів) 

 

 - інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням 
їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях 

 

 Не включаються до первісної вартості запасів:  
 - понаднормові втрати і нестачі запасів  
 - фінансові витрати  
 - витрати на збут  
 - загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов’язані 

з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони 
придатні для використання у запланованих цілях 

 

 
Метою аудиту запасів є встановлення законності, правильності, повноти документування запасів 

підприємства і достовірності їх відображення в обліку та звітності. 
 Завдання проведення аудиту запасів є перевірка правильності: розрахунку собівартості запасів та 

включення витрат, які включаються у первісну вартість; розрахунку вартості запасів та відсутності в їх 
вартості витрат, які не включаються до первісної вартості; віднесення запасів на відповідні рахунки; 
відображення запасів в бухгалтерському обліку. 

Анкету перевірки запасів подано в таблиці 3. У програмі аудиту запасів відображає основні 
процедури для вирішення основних завдань аудиторської перевірки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 3. 
Анкета перевірки запасів 

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки 

Які запаси існують на підприємстві:     
- виробничі запаси     
- малоцінні та швидкозношувані предмети     
- виробництво     
- брак у виробництві     
- напівфабрикати     
- готова продукція     

1 

- товари     
Який метод вибуття запасів використовується на 
підприємстві: 

    

- fifo;     
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці 
запасів 

    

2 

- середньозваженої собівартості     
3 Яким первинним документом оформлюється надходження 

запасів: 
    

 - накладна     
 - рахунок-фактура     

 - товарно-транспортна накладна 
- прибутковий ордер 

    

 - довіреність     
 - Акт про приймання матеріалів     

Яким первинним документом оформлюється відпуск у 
виробництво: 

    

- Лімітно-забірна картка;     
- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) 
матеріалів; 

    

4 

- Матеріальний звіт?     

5 Якими первинним документом оформлюється складський 
облік запасів: 

    

 - картка складського обліку матеріалів     
 - матеріальний ярлик     
 - лімітно-забірна картка     
 - акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів     
 - накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)     

6 Яким первинним документом оформлюється відпуск 
запасів на сторону: 

    

 - товарно-транспортна накладна     
 - рахунок-фактура     
 - накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей     
7 Чи проводилась у звітному періоді перевірка:     
 - відділом внутрішнього аудиту     
 - податковими органами     
 - аудиторськими фірмами     
8 Коли на підприємстві проводиться інвентаризація:     
 - раз у рік     
 - раз на півріччя     
 - перед складанням фінансової звітності     
9 Як відображаються запаси в бухгалтерському обліку:      
 - первісною вартістю     
 - чистою вартістю реалізації.     

 - за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю 
або чистою вартістю реалізації. 

    

10 Що відображається у примітках до фінансової звітності:     
 - методи оцінки запасів     
 балансову (облікову) вартість запасів у розрізі окремих     



класифікаційних груп 

 - балансову (облікову) вартість запасів, які відображені 
за чистою вартістю реалізації 

    

 - балансову (облікову) вартість запасів, переданих 
у переробку, на комісію, в заставу 

    

 - суму збільшення чистої вартості реалізації     
 
Загальний  план  аудиту  запасів наведено у таблиці 4. 
 

Таблиця 4. 
Загальний план проведення аудиту запасів 

Етап 
аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури Період 
проведення 

Вико-
навці 

Підготовчий Знайомство  з бізнесом клієнта, визначення аудиторського 
ризику, планування аудиту запасів 

  

Перевірити правильності відображення запасів 
в бухгалтерському обліку 

  

Перевірити правильності розрахунку собівартості запасів та 
включення витрат, які включаються у первісну вартість 

  

Перевірити правильності розрахунку вартості запасів та 
відсутності в їх вартості витрат, які не включаються до 
первісної вартості 

  

Основний 

Перевірити правильність віднесення запасів на рахунки   
Завершальний Складання аудиторського звіту і висновку.   

 
Програма аудиту запасів наведено в таблиці 5. 
До кожного пункту програми аудиту запасів запропоновані робочі документи аудитора (табл. 6-9).  
 



Таблиця 5. 
Програма аудиту запасів 

№ Мета Перелік аудиторських процедур Критерії 
якості Метод перевірки Код робочого 

документа П
ер
іо
д 

пр
ов
ед
ен
ня

 

В
ик
он
ав
ец
ь 

П
ри
мі
тк
и 

 

1 Впевнитись у правильності 
відображення запасів 
в бухгалтерському обліку 

Перевірити правильності відображення 
запасів в бухгалтерському обліку 

А, Б, Г, Є Документальний, 
арифметичний, суцільний 

ЗАП-1    

2 Впевнитись у правильності 
розрахунку собівартості 
запасів та включення витрат, 
які включаються у первісну 
вартість 

Перевірити правильності  
розрахунку собівартості запасів та 
включення витрат, які включаються у 
первісну вартість 

А, Б, В, Г Документальний по суті, 
арифметичний, вибірковий 

ЗАП-2    

3 Впевнитись у правильності 
розрахунку вартості запасів 
та відсутності в їх вартості 
витрат, які не включаються 
до первісної вартості 

Перевірити правильності розрахунку 
вартості запасів та відсутності в їх 
вартості витрат, які не включаються до 
первісної вартості 

А, Б, В, Г, 
Д 

Документальний, 
арифметичний, по суті, 

вибірковий 

ЗАП-3    

4 Впевнитись у правильності 
віднесення запасів до 
відповідних рахунків 

Перевірити правильність 
віднесення запасів на рахунки 
 

А, Б, В, Г, 
Д 

Документальний по суті, 
арифметичний, вибірковий 

ЗАП-4    

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність - А; правдивість – Б; права та зобов’язання –  В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання 
і розкриття – Є. 



Таблиця 6. 
Робочий документ аудитора ЗАП-1 - перевірка правильності відображення запасів 

 в бухгалтерському обліку 
За даними аудиту Вид 

запасу 
За даними 

підприємства Первісна вартість Знак, 
≤ ≥ 

Чиста вартість 
реалізації 

Відхилення 

      
 

Таблиця 7. 
Робочий документ аудитора ЗАП-2 - перевірка правильності розрахунку собівартості запасів та 

включення витрат, які включаються у первісну вартість 
За даними аудиту 

Вид запасу За даними 
підприємства Показники Сума 

Відхилення 

  Собівартість запасів, яка складається 
з витрат: 

  

  - суми, що сплачуються згідно 
з договором постачальнику (продавцю), 
за вирахуванням непрямих податків 

  

  - суми ввізного мита   
  - суми непрямих податків у зв’язку 

з придбанням запасів, які 
не відшкодовуються підприємству 

  

  - транспортно-заготівельні витрати 
(затрати на заготівлю запасів, оплата 
тарифів (фрахту) за вантажно-
розвантажувальні роботи 
і транспортування запасів усіма видами 
транспорту до місця їх використання, 
включаючи витрати зі страхування 
ризиків транспортування запасів) 

  

  - інші витрати, які безпосередньо 
пов’язані з придбанням запасів 
і доведенням їх до стану, в якому вони 
придатні для використання 
у запланованих цілях 

  

 
Таблиця 8. 

Робочий документ аудитора ЗАП-3 - перевірка правильності розрахунку вартості запасів та 
відсутності в їх вартості витрат, які не включаються до первісної вартості 

За даними аудиту 
Вид запасу За даними 

підприємства Показники Сума 
Відхилення 

  Не включаються до первісної вартості 
запасів: 

  

  - понаднормові втрати і нестачі запасів   
  - фінансові витрати   
  - витрати на збут   
  - загальногосподарські та інші подібні 

витрати, які безпосередньо не пов’язані 
з придбанням і доставкою запасів 
та приведенням їх до стану, в якому 
вони придатні для використання 
у запланованих цілях 

  

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 9. 
 Робочий документ аудитора ЗАП-4 - перевірка правильності віднесення запасів на рахунки 

Рахунки За даними 
підприємства За даними аудиту Відхилення 

20 "Виробничі запаси"    
22 "Малоцінні та швидкозношувані 
предмети" 

   

23 "Виробництво"    
24 "Брак у виробництві"    
25 "Напівфабрикати"    
26 "Готова продукція"    
28 "Товари"    

 
Висновки. У роботі удосконалено документування обліку запасів, а саме запропоновані форми для 

відображення запасів в бухгалтерському обліку та розрахунку первісної вартості запасів, що придбані 
за плату та аудиту запасів. Для удосконалення документування аудиту запасів запропонована методика 
аудиту, яка на відміну від існуючих включає: анкету,  загальний план аудиту, програму аудиту, робочі 
документи аудитора. Запропонована  методика проведення перевірки  надасть змогу аудитору  охопити  всі  
аспекти  обліку  запасів, дослідити законності, правильності, повноти відображення  в  обліку  та звітності 
запасів,  вчасно  виявити  порушення, провести якісний аудит та підвищити ефективності роботи 
підприємства. 
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