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IMPROVEMENT OF THE INTERNAL AUDIT OF INVENTORY FOR IMPROVING 

FINANCIAL SECURITY 
 
Дослідження проблем аудиту виробничих запасів набувають особливої уваги в швидко змінюю-
чому навколишньому середовищі, що впливає на процес аудиту. Важлива роль виробничих запа-
сів для будь-якого підприємства. Під час аудиту встановлюється своєчасність та правиль-
ність документального оформлення виробничих запасів, здійснюється перевірка правильності 
ведення обліку надходження, збереження на складах та відпуск у виробництво виробничих за-
пасів, їх відображення в обліку та у фінансовій звітності. 
Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього аудиту виробни-
чих запасів, розроблена програма внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фі-
нансової безпеки підприємства. Метою внутрішнього аудиту виробничих запасів є досліджен-
ня законності, достовірності, правильності, своєчасності ведення обліку виробничими запаса-
ми та відображення їх в звітності.  
Загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів складається з етапів: 1) Попередній – 
ознайомлення з діяльністю підприємства; 2) Фактичний - проведення інвентаризації, перевірка 
інвентаризаційних описів на відповідність, перевірка правильності результатів інвентариза-
ції; 3) Основний – перевірка відповідності облікової політики вимогам законодавства, переві-
рка правильності формування вартості виробничих запасів, перевірка витрат, не включених 
до вартості запасів; перевірка  повторної переоцінки запасів, перевірка запасів, які знаходять-
ся (передані) на відповідному зберіганні, перевірка запасів, які знаходяться в дорозі, перевірка 
руху довіреностей; 4) Заключний - складання аудиторського звіту.  
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У роботі розроблена програма внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фінан-
сової безпеки підприємства, яка включає: загальний план внутрішнього аудиту, програму внут-
рішнього аудиту, робочі документи. Запропонована  методика проведення перевірки  надасть 
змогу контролеру охопити  всі  аспекти  обліку  виробничих запасів на  підприємстві,  досліди-
ти  правильність, своєчасність,  законність  відображення  в  обліку  виробничих запасів,  вча-
сно  виявити  порушення, провести якісний внутрішній аудит та підвищити фінансову безпеку 
підприємства. 
 
Research on inventory audit issues is receiving particular attention in the rapidly changing environ-
ment that impacts and processes audits. It has the important role of inventories for any enterprise. The 
audit establishes the timeliness and correctness of the documentary inventory of production stocks, 
checks the correctness of the accounting receipts, storage in warehouses and   release the production 
inventories, their recording in accounting and financial statements. 
The authors of the article substantiate the goal and objectives of the internal audit   inventory, a  pro-
gramme  of  internal  inventory audit for improving  financial security.  
The purpose of internal audit of inventories is to investigate the legality, reliability, correctness, time-
liness of accounting of production reserves themselves and display them in the accounts. 
The general plan of internal audit of inventories consists of stages: 1) Preliminary - familiarization 
with the activity of the enterprise; 2) Actual - carrying out the inventory, checking the inventory de-
scriptions for compliance, checking the correctness of the inventory results; 3) The main one is revivi-
fication of compliance of accounting policies with the requirements of the legislation, verification of 
the correctness of the formation of the initial inventories, cost verification of costs not included in the 
original cost of inventories; check re-inventory of stocks, check stocks that are (transferred) on appro-
priate storage, check stocks that are in transit, check movement of power of attorney; 4) Final - prepa-
ration of the audit report. 
In this work authors   developed the internal audit  programme of inventory to improve financial secu-
rity at the enterprise, which includes: the overall internal audit plan, internal audit programme, work-
ing papers, which are used to verify.  
The proposed methodology of the audit will allow the controller reaching the all aspects of inventory 
accounting at the enterprise, to analyze the correctness, timeliness end legality accounting of inven-
tory, to detect breaks, to internal control qualitatively and to rise up the financial security of the enter-
prise. 
 
Ключові слова: внутрішній аудит; виробничі запаси; загальний план; програма перевірки; ро-
бочий документ; фінансова безпека. 
 
Keywords: internal audit; inventory; the General plan; the inspection programme; working document; 
financial security. 

 
 
Вступ. Дослідження проблем аудиту виробничих запасів набувають особливої  уваги в швидко змінюю-

чому навколишньому середовищі, що впливає на  процес аудиту. Важлива роль виробничих запасів для будь-якого 
підприємства. Під час аудиту встановлюється своєчасність та правильність документального оформлення вироб-
ничих запасів, здійснюється перевірка правильності ведення обліку надходження, збереження на складах та від-
пуск у виробництво виробничих запасів, їх відображення в обліку та у фінансовій звітності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемними питаннями внутрішнього аудиту виробничих 
запасів займалися такі вітчизняні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф.,  Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Мелі-
хова Т.О., Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Салига С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають  
дане  питання  зі  своєї  точки  зору  та  акцентують  увагу  на  різних  аспектах  проведення перевірки. Проте саме 
питання розробки плану, програми та робочих документів внутрішнього аудиту виробничих запасів для своєчасно-
го  виявлення загроз фінансової безпеки підприємства недостатньо розкрито і потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання є удосконалення методичних підходів до проведення внутрішнього аудиту виробни-
чих запасів для покращення фінансової безпеки підприємства. 

 Метою внутрішнього аудиту виробничих запасів є дослідження законності, достовірності, правильності, 
своєчасності ведення обліку виробничими запасами та відображення їх в звітності.  



Завдання проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів: проведення інвентаризації; перевірка інве-
нтаризаційних описів на відповідність, перевірка результатів інвентаризації, перевірка відповідності облікової 
політики вимогам законодавства, перевірка правильності формування вартості виробничих запасів, перевірка 
витрат, не включених до вартості запасів; перевірка  повторної переоцінки запасів, перевірка запасів, які знахо-
дяться (передані) на відповідному зберіганні, перевірка запасів, які знаходяться в дорозі, перевірка руху довіренос-
тей. 

Загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів (табл. 1) доцільно проводити в декілька етапів: 
1) Попередній – ознайомлення з діяльністю підприємства; 2) Фактичний - проведення інвентаризації, перевірка 
інвентаризаційних описів на відповідність, перевірка правильності результатів інвентаризації; 3) Основний – пе-
ревірка відповідності облікової політики вимогам законодавства, перевірка правильності формування вартості 
виробничих запасів, перевірка витрат, не включених до вартості запасів; перевірка  повторної переоцінки запасів, 
перевірка запасів, які знаходяться (передані) на відповідному зберіганні, перевірка запасів, які знаходяться в доро-
зі, перевірка руху довіреностей; 4) Заключний - складання аудиторського звіту. План  внутрішнього аудиту вироб-
ничих запасів є  документом  організаційно-методологічного  характеру  та складається з переліку робіт на основ-
них етапах,  термінів їх виконання із зазначенням відповідальних осіб за проведення перевірки. 

 
Таблиця 1. 

Загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів 

Етапи 
аудиту Процедури аудиту ПІБ перевіряю-

чого Термін перевірки 

Попередній Ознайомлення з діяльністю підприємства    

Фактичний Проведення інвентаризації   

Перевірка інвентаризаційних описів на відповід-
ність 

  

Перевірка правильності результатів інвентаризації   
Перевірка відповідності облікової політики вимо-
гам законодавства 

  

Перевірка правильності формування вартості ви-
робничих запасів 

  

Перевірка витрат, які не включених до вартості 
запасів 

  

Перевірка переоцінки запасів   
Перевірка запасів, які знаходяться (передані) на 
відповідному зберіганні 

  

Перевірка запасів, які знаходяться в дорозі   

Основний 

Перевірка руху довіреностей   
Заключний Складання аудиторського звіту    

 
Пропонуємо програму внутрішнього аудиту виробничих запасів (табл. 2), яка включає в себе: перелік про-

цедур аудиту; мету та задачі проведення аудиту кожної процедури;  докази аудиту, які складаються з первинних 
документів, облікових регістрів та звітності підприємства  за кожною процедурою; коди робочих документів, які 
представляють собою шаблони таблиць для внесення виявлених помилок під час внутрішнього аудиту; зазначення 
відповідальних осіб та термінів проведення аудиту за кожною процедурою.    

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань внутрішнього аудиту виробничих запасів пропону-
ємо робочі документи (табл. 3-11), які стануть обґрунтованими доказами якісного проведення внутрішнього аудиту 
виробничих запасів для прийняття ефективних управлінських рішень та своєчасного виявлення загроз фінансової 
безпеки підприємства. 

 
Таблиця 3. 

Перевірка інвентаризаційних описів на відповідність ВЗ-1 

№ Період 
Підписи членів 

інвентаризаційної 
комісії 

Розписка 
матеріа- 
льно 

відповідальної 
особи 

Загальна 
суми 

вартості 
запасів на 
кожній 
сторінці 
опису 

Числа нату-
ральних 

показників 
(прописом) 

 

Перевірка 
ціни та 
підписів 
МВО 

помилки і 
виправлення 

 

         
 



Таблиця 4. 
Перевірка правильності результатів інвентаризації ВЗ-2 

Залишок Виявленні відхилення Виправлення, що  рекомендують-
ся 

№ 
ПІБ мате-
ріальної 
особи 

На-
ймену-
вання 
матері-
алу 

Од. 
вим. 

виявлений 
у резуль-
таті інвен-
таризації 

За даними 
обліку 

Над-
лишків 

Не-
стач 

Приро-
дний 
убуток 

Внести 
в касу 
за не-
стачу 

Утримати 
із заробі-
тної пла-
ти за не-
стачу 

Зробити 
пере-

сортицю 
запасів 

            
 

Таблиця 5. 
Перевірка відповідності облікової політики вимогам законодавства ВЗ-3 

Наявність в наказі про 
облікову політику Робочого плану рахунків Класифікації виробничих 

запасів Методів вибуття запасів 

    



Таблиця 2. 
Програма внутрішнього аудиту виробничих запасів 

Процедури аудиту Мета внутрішнього аудиту Задачі внутрішнього аудиту Докази аудиту 
Код робо-
чих доку-
мент ів 

ПІБ пере-
віряючого 

Термін про-
ведення 
аудиту 

Перевірка інвен-
таризаційних опи-
сів на відповід-
ність 

Впевнитись у правильності 
проведення інвентаризації  

Провести інвентаризацію вироб-
ничих запасів, перевірити інвента-
ризаційні описи  

Інвентаризаційна відомість, По-
рівняльна відомість, Наказ на 
інвентаризацію 

ВЗ-1   

Перевірка прави-
льності результа-
тів інвентаризації 

Впевнитись у правильності 
результатів інвентаризації 

Визначити результати інвентари-
зації виробничих запасів 

Наказ про створення постійно 
діючій інвентаризаційної комісії, 
Рішення за результатами інвен-
таризації 

ВЗ-2   

Перевірка відпо-
відності облікової 
політики вимогам 
законодавства 

Впевнитись у відповідності 
облікової політики вимогам 
законодавства 

Порівняти вимоги облікової полі-
тики з вимогами законодавства 

Наказ про облікову політику, 
Баланс, Головна книга 

ВЗ-3   

Перевірка прави-
льності форму-
вання вартості 
виробничих запа-
сів 

Впевнитись у правильності 
формування вартості вироб-
ничих запасів 

Дослідити, які елементи включа-
ють до вартості виробничих запа-
сів 

Накладні, товарно-транспортні 
накладні, лімітно-забірні картки, 
вимоги, накладні на відпуск 
(внутрішнє переміщення) матері-
алів, картки складського обліку 
матеріалів 

ВЗ-4   

Перевірка витрат, 
не включених до 
вартості запасів 

Впевнитись у правильності 
не включення до вартості 
запасів окремих витрат 

Дослідити, які елементи не вклю-
чають до вартості виробничих 
запасів 

Накладні, товарно-транспортні на-
кладні, лімітно-забірні картки, вимо-
ги, накладні на відпуск (внутрішнє 
переміщення) матеріалів, картки 
складського обліку матеріалів 

ВЗ-5   

Перевірка  пере-
оцінки запасів 

Впевнитись у правильності 
переоцінки запасів 

Дослідити правильність та своєча-
сність   переоцінки запасів 

Відомість переоцінки запасів, 
наказ про облікову політику 

ВЗ-6   

Перевірка запасів, 
які знаходяться 
(передані) на від-
повідному збері-
ганні 

Впевнитись у правильності 
знаходження на відповідно-
му зберіганні запасів  

Дослідити правильність та своєча-
сність оформлення запасів, які 
знаходяться (передані) на відпові-
дному зберіганні 

Накладні, Товарно-транспортні 
накладні, Договори 

ВЗ-7   

Перевірка запасів, 
які знаходяться в 
дорозі 

Впевнитись у правильності 
знаходження в дорозі запасів 

Дослідити правильність та своєча-
сність запасів, які знаходяться в 
дорозі 

Накладні, Товарно-транспортні 
накладні, Договори 

ВЗ-8   

Перевірка руху 
довіреностей 

Впевнитись у правильності 
оформлення руху довіренос-
тей 

Дослідити правильність оформ-
лення руху довіреностей 

Довіреності, журнал реєстрації 
довіреностей 

ВЗ-9   



Таблиця 6. 
Перевірка правильності формування вартості виробничих запасів ВЗ-4 

№ Назва запасу 
Витрати, які відне-
сено до вартості ви-
робничих запасів 

Назва доку-
менту № Дата Сума, грн 

       
 

Таблиця 7. 
Перелік витрат, не включених до вартості запасів ВЗ-5 

№ Назва запасу 
Витрати, які не від-
несені до вартості 
виробничих запасів 

Назва доку-
менту № Дата Сума, грн 

       
 

Таблиця 8. 
Відомість повторної переоцінки запасів ВЗ-6 

Попередня Поточна Чиста вартість 
реалізації 

№ 

Назва 
вироб-
ничого 
запасу 

Первісна 
вартість 

Бала- 
нсова 
вар- 
тість уцінка дооцінка 

Справедлива 
вартість уцінка дооцінка нова відхилення 

           
 

Таблиця 9. 
Перелік запасів, які знаходяться (передані) на відповідному зберіганні ВЗ-7 

№ Постачальник 

Наймену- 
вання 
запа- 
су 

Одини- 
ця ви- 
міру 

Кіль- 
кість 

Вар- 
тість 
запасів 

Підстава 
для збері- 
гання 

Дата 
прийн- 
яття, № 
наклад- 
ної 

Місце 
збері- 
гання 

Приміт- 
ки 

          
 

Таблиця 10. 
Перелік запасів, які знаходяться в дорозі ВЗ-8 

№ Постачальник 

Наймену- 
вання 
запа- 
су 

Одини- 
ця ви- 
міру 

Кіль- 
кість 

Вар- 
тість 
запасів 

Дата 
відвантаження 

Дата при-
буття ван-

тажу 

№ 
доку-
мету 

Приміт- 
ки 

          
 

Таблиця 11. 
Перевірка руху довіреностей ВЗ-9 

Придбано Використано Зіпсовано № Залишок на 
початок Дата кількість Дата Кількість  Дата Кількість  

Залишок на 
кінець 

         
 
Висновки. У роботі удосконалено методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих 

запасів, які на відміну від існуючих включають: загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів, про-
граму внутрішнього аудиту виробничих запасів та робочі документи до кожної процедури. Запропоновані  до-
кументи дають можливість здійснити внутрішній аудит виробничих запасів для покращення фінансової безпеки 
підприємства. Прозорість і зрозумілість розроблених документів допоможуть керівництву здійснювати своєча-
сний контроль, аналіз, планування та на їх підставі приймати ефективні управлінські рішення. 
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