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IMPROVE INTERNAL AUDIT OF PRODUCTION COSTS TO IMPROVE 
ENTERPRISE PERFORMANCE 

 
Діючі виробничі підприємства у регіоні впливають на  процвітання добробуту його 
населення. Для виробничих підприємств актуальною проблемою є зниження виробничих 
витрат, запобігання браку продукції, забезпечення безперебійного виробництва готової 
продукції. Це можливо забезпечити за допомогою створення та удосконалення дієвої 
системи внутрішнього аудиту витрат на виробництва, що в свою чергу покращить 
ефективність роботи підприємства. 
Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього аудиту 
витрат на виробництво, удосконалено аудит витрат на виробництво для покращення 
ефективності роботи підприємства. У роботі удосконалена методика внутрішнього 
аудиту витрат на виробництво для покращення ефективності роботи підприємства, яка 
включає: анкету,  загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора. 
Метою внутрішнього аудиту витрат на виробництво є встановлення законності, 
достовірності, відповідності, правильності відображення витрат на виробництво 
підприємства у первинних документах, своєчасне ведення обліку та відображення в 
звітності. 
 Завдання проведення внутрішнього аудиту витрат на виробництво: перевірка 
правильності визначення залишку незавершеного виробництва на початок періоду, 
перевірка правильності оформлення первинних документів з витрат на виробництво, 
перевірка правильності списання матеріалів у витрати, перевірка правильності 
нарахування заробітної плати, перевірка правильності нарахування ЄСВ, перевірка 
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нарахування амортизації, перевірка правильності кореспонденції рахунків витрат на 
виробництво, перевірка виробничої собівартості. 
Запропонована  методика проведення перевірки  надасть змогу аудитору  охопити  всі  
аспекти  обліку  витрат на виробництво на  підприємстві,  дослідити  правильність, 
своєчасність,  законність  відображення  в  обліку  витрат на виробництво,  вчасно  
виявити  порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку 
підприємства. 
 
Existing industrial enterprises in the region influence the prosperity of its population. For 
manufacturing companies, the pressing problem is to reduce production costs, prevent product 
shortages, and ensure the smooth production of finished products. This can be ensured by 
creating and improving an effective internal audit system for production costs, which in turn will 
improve the efficiency of the enterprise. 
The authors of the article substantiated the purpose and tasks of internal audit of production 
costs, improved the audit of production costs to improve the efficiency of the enterprise. The 
work has improved the methodology of internal audit of production costs to improve the 
efficiency of the enterprise, which includes: questionnaire, general audit plan, audit program, 
working documents of the auditor. 
The purpose of internal audit of production costs is to establish the legality, reliability, 
conformity, correctness of the cost of production of the enterprise in the primary documents, 
timely accounting and display in the accounts. 
 The tasks of internal audit of production costs: checking the correctness of determining the 
balance of work in progress at the beginning of the period, checking the correctness of 
processing primary documents on production costs, checking the correctness of writing off 
materials into costs, checking the correctness of payroll, checking the correctness of the 
calculation of the ESA, checking the depreciation, check of correspondence of accounts of 
production costs, check of production cost.  
The proposed methodology of internal audit will allow the auditor to cover all aspects of 
accounting for production costs at the enterprise, to establish the legality, reliability, 
compliance, correctness of the cost of production of the enterprise in the primary documents, 
timely accounting and reporting. This will allow timely detection of violations, carry out quality 
audits and improve the efficiency of the enterprise. 
 
Ключові слова: аудит; витрати на виробництво; виробнича собівартість; анкета; 
загальний план; програма перевірки; робочий документ аудитора; фінансова безпека. 
 
Keywords: audit; production costs; cost price; questionnaire; general plan; verification 
program; auditor's working document; financial security. 

 
 
Вступ. Діючі виробничі підприємства у регіоні впливають на  процвітання добробуту його 

населення. Для виробничих підприємств актуальною проблемою є зниження виробничих витрат, 
запобігання браку продукції, забезпечення безперебійного виробництва готової продукції. Це можливо 
забезпечити за допомогою створення та удосконалення дієвої системи внутрішнього аудиту витрат на 
виробництва, що в свою чергу покращить ефективність роботи підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемними питаннями аудиту витрат на виробництво 
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. Автори розглядають  
дане  питання  зі  своєї  точки  зору  та  акцентують  увагу  на  різних  аспектах  проведення аудиту витрат на 
виробництво. Проте саме питання удосконалення внутрішнього аудиту витрат на виробництво розкрито 
недостатньо і потребує подальшого дослідження. 

Постановка завдання. Метою роботи є удосконалення методики внутрішнього аудиту витрат на 
виробництво для покращення ефективності роботи підприємства. 



Метою внутрішнього аудиту витрат на виробництво є встановлення законності, достовірності, 
відповідності, правильності відображення витрат на виробництво підприємства у первинних документах, 
своєчасне ведення обліку та відображення в звітності. 

Завдання проведення внутрішнього аудиту витрат на виробництво: перевірка правильності 
визначення залишку незавершеного виробництва на початок періоду, перевірка правильності оформлення 
первинних документів з витрат на виробництво, перевірка правильності списання матеріалів у витрати, 
перевірка правильності нарахування заробітної плати, перевірка правильності нарахування ЄСВ, перевірка 
нарахування амортизації, перевірка правильності кореспонденції рахунків витрат на виробництво, перевірка 
виробничої собівартості. 

Анкету перевірки витрат на виробництво подано в таблиці 1. У програмі аудиту витрат на 
виробництво відображає основні процедури для вирішення основних завдань аудиторської перевірки. 

 
Таблиця 1. 

Анкета перевірки витрат на виробництво 
Варіанти відповіді 

№ Зміст питання Інформація 
відсутня Так Ні Примітки 

1 Чи є на підприємстві наказ про облікову політику?     
Який метод вибуття запасів використовується на підприємстві:     
- собівартості перших за часом надходження запасів (fifo);     
- середньозваженої собівартості;     
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;     
- нормативних затрат;     

2 

- ціни продажу.     
Відпуск у виробництво оформлюється:     
- Вимога;     
- Лімітно-забірна картка;     
- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) 
матеріалів; 

    

3 

- Матеріальний звіт?     
Випуск із виробництва готової продукції оформлюється:     
- накладна;     
- товарно-транспортна накладна;     
- прибутковий ордер;     

4 

- Акт про приймання матеріалів?     
На якому рахунку обліковуються витрати на виробництво: 
- 20; 

    

- 23;     
- 26;     

5 

- 28.     
Як ведеться облік витрат на виробництво:     
- вручну;     
- автоматизовано;     

6 

- комбіновано?     
7 Які елементи витрат включаються у витрати на виробництво:     
 - матеріальні витрати;     
 - витрати на оплату праці;     
 - витрати на соціальне страхування;     
 - витрати на амортизацію;     
8 Який метод амортизації використовують на підприємстві:     
 - прямолінійний;     
 - зменшення   залишкової   вартості;     
 - прискореного зменшення залишкової вартості;     
 - кумулятивний;     
 - виробничий.     
9 Яка форма оплати праці використовується на підприємстві:     
 - відрядно-преміальна;     
 - непряма-відрядна;     
 - відрядно-прогресивна;     
 - колективна відрядна (бригадна);     
 - акордна система;     



 - проста погодинна;     
 - погодинно-преміювальна.     
10 Яка періодичність проведення інвентаризації витрат на 

виробництво: 
    

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

 
Далі аудитор  приступає  до  розробки загального  плану  аудиту  витрат на виробництво (табл. 2).  

Загальний план проведення аудиту витрат на виробництво є  документом  організаційно-методологічного  
характеру, який складається на попередньому етапі аудиту. 

 
Таблиця 2. 

Загальний план проведення внутрішнього аудиту витрат на виробництво 
Етап 

аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури Період 
проведення 

Викона
вці 

Підготовчий Планування проведення аудиту витрат на виробництво   
Фактичний Проведення інвентаризації   
Основний Перевірка правильності визначення залишку незавершеного 

виробництва на початок періоду 
  

 Перевірка правильності оформлення первинних документів з 
витрат на виробництво 

  

 Перевірка правильності списання матеріалів у витрати   
 Перевірка правильності нарахування заробітної плати   
 Перевірка правильності нарахування ЄСВ   
 Перевірка нарахування амортизації   
 Перевірка правильності кореспонденції рахунків витрат на 

виробництво 
  

 Перевірка формування виробничої собівартості   
Завершальний Складання аудиторського звіту    

 
Програма внутрішнього аудиту витрат на виробництво наведено в таблиці 3. 
Для вирішення поставлених завдань внутрішнього аудиту витрат на виробництво пропонуємо 

робочі документи аудитора (табл. 4-11), які на думку авторів стануть обґрунтованими доказами якісного 
проведення  аудиту витрат на виробництво. 

 
Таблиця 4. 

Перевірка правильності визначення залишку незавершеного виробництва на початок періоду ВНВ-1 
Показники За даними підприємства За даними аудиту Відхилення 
Баланс на початок    
Головна книга    
Журнал 5    

 
Таблиця 5. 

Перевірка правильності оформлення первинних документів з витрат на виробництво ВНВ-2 
Назва документа, що підтверджує формування витрат 

Елемент 
витрат № дата Сума, грн підпис печатка примітки 

       
 



Таблиця 3. 
Програма внутрішнього аудиту витрат на виробництво 

№ Мета Перелік аудиторських 
процедур Завдання перевірки Аудиторські докази 

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 
відповідності залишку 
на початок у Балансі 

Перевірка правильності 
визначення залишку 
незавершеного 
виробництва на початок 
періоду 

Порівняти залишок на 
початок у Балансі з 
головною книгою та 

журналом 5 

Баланс, Головна книга, Журнал 5 ВНВ-1    

2 Впевнитись у 
правильності 
оформлення первинних 
документів з витрат на 
виробництво 

Перевірка правильності 
оформлення первинних 
документів з витрат на 
виробництво 

Встановити повноту 
занесення усіх реквізитів 

та правильність 
заповнення  форми 

документів  

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

ВНВ-2    

3 Впевнитись у 
правильності віднесення 
матеріалів до витрат на 
виробництво  

Перевірка правильності 
списання матеріалів у 
витрати 

Встановити правильність 
та відповідність списання 
матеріалів у витрати 

Накладна, лімітно-забірна картка, накладна-
вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) 

матеріалів, картка складського обліку матеріалів 

ВНВ-3    

4 Впевнитись у 
правильності віднесення 
заробітної плати до 
витрат на виробництво 

Перевірка правильності 
нарахування заробітної 
плати 

Встановити правильності 
та відповідності  

нарахування заробітної 
плати  

Розрахункова відомість ВНВ-4    

5 Впевнитись у 
правильності віднесення 
ЄСВ до витрат на 
виробництво  

Перевірка правильності 
нарахування ЄСВ 

Встановити правильності 
та відповідності  
нарахування ЄСВ 

Довідка бухгалтерії ВНВ-5    

6 Впевнитись у 
правильності віднесення 
амортизації до витрат на 
виробництво  

Перевірка нарахування 
амортизації 

правильності та 
відповідності  

нарахування амортизації  

Розрахунок амортизації, Довідка бухгалтерії ВНВ-6    

7 Впевнитись у 
правильності 

Перевірка правильності 
кореспонденції рахунків 

Встановити правильності 
кореспонденції рахунків 

Журнал 5, головна книга, Довідка бухгалтерії ВНВ-7    



№ Мета Перелік аудиторських 
процедур Завдання перевірки Аудиторські докази 

Код 
робочого 
документа П

ер
іо
д 

пр
ов
ед
ен
ня

 

В
ик
он
ав
ец
ь 

П
ри
мі
тк
и 

 

кореспонденції рахунків 
з  витрат на виробництво 

витрат на виробництво витрат на виробництво 

8 Впевнитись у 
правильності 
формування виробничої 
собівартості 

Перевірка формування 
виробничої собівартості 

Встановити правильності 
формування виробничої 

собівартості 

Калькуляція ВНВ-8    

 
 
 



Таблиця 6. 
Перевірка правильності списання матеріалів у витрати ВНВ-3 

За даними підприємства За даними аудиту Відхилення Назва 
матеріалу Кількість Ціна Сума, 

грн Кількість Ціна Сума, 
грн Кількість Ціна Сума, 

грн 
          

 
Таблиця 7. 

Перевірка правильності нарахування заробітної плати ВНВ-4 
   

ПІБ Кількість 
годин 

Годинна 
ставка 

Заробітна 
плата 

Кількість 
годин 

Годинна 
ставка 

Заробітна 
плата 

Кількість 
годин 

Годинна 
ставка 

Заробітна 
плата 

          
 

Таблиця 8. 
Перевірка правильності нарахування ЄСВ ВНВ-5 

За даними підприємства За даними аудиту Відхилення 
Підрозділ Фонд оплати 

праці Сума ЄСВ Фонд оплати 
праці Сума ЄСВ Фонд оплати 

праці Сума ЄСВ 

       
 

Таблиця 9. 
Перевірка нарахування амортизації ВНВ-6 

За даними підприємства За даними аудиту 

Підрозділ Амортизаці
йна 

вартість 

Кількість 
років 

експлуа-
тації 

сума 
амортиза-
ції за рік 

Амортиза-
ційна 

вартість 

Кількість 
років 

експлуа-
тації 

сума 
аморт-

зації за рік 

Відхилен-
ня 

        
 

Таблиця 10. 
Перевірка правильності кореспонденції рахунків витрат на виробництво ВНВ-7 

За даними підприємства За даними аудиту Відхилення та запропоноване 
виправлення Зміст 

операції Дт Кт Сума, 
грн Дт Кт Сума, 

грн Дт Кт Сума, 
грн 

          
 

Таблиця 11. 
Перевірка виробничої собівартості ВНВ-8 

За даними аудиту Вид 
продукції 

За даними 
підприємства Матеріали Заробітна 

плата ЄСВ Амортизація Разом 
Відхилен-

ня 

        
 
Висновки. У роботі удосконалена методика внутрішнього аудиту витрат на виробництво для 

покращення ефективності роботи підприємства, яка на відміну від існуючих включає: анкету,  загальний 
план внутрішнього аудиту, програму внутрішнього аудиту, робочі документи внутрішнього аудитора. 
Запропонована  методика проведення внутрішнього аудиту  надасть змогу аудитору  охопити  всі  аспекти  
обліку  витрат на виробництво на  підприємстві,  встановити законність, достовірність, відповідність, 
правильність відображення витрат на виробництво підприємства у первинних документах, своєчасне 
ведення обліку та відображення в звітності. Це надасть змогу своєчасно  виявити  порушення, провести 
якісний аудит та покращити ефективність роботи підприємства. 
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