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DEVELOPMENT OF GOODS MANUFACTURED COST AUDITING PROGRAM
WITH THE AIM OF COMPANY ACTIVITY INCREASE
Авторами статті обгрунтовано необхідність розробки програми аудиту витрат на виробництво про
дукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства та запропоновано методику його
проведення, програму перевірки та робочі документи аудитора. Запропонована методика аудиту
витрат на виробництво продукції, на відміну від існуючих методик, включає визначення мети, зав
дань, загальний план аудиту, програму перевірки, складену анкету, запропоновані робочі документи
аудитора, що є основним етапом аудиту витрат на виробництво та дасть змогу якісно провести аудит.
Здійснення якісного й ефективного аудиту витрат виробництва забезпечує прибутковість підприєм
ства, інформаційну прозорість різних напрямів господарської діяльності та виживання в конкурент
ному середовищі. Запропонована програма аудиту, анкета та робочі документи аудитора дають змогу:
охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво продукції на підприємстві, оскільки в програмі відоб
ражені основні процедури для досягнення мети аудиторської перевірки; дослідити правильність, за
конність, повноту та своєчасність відображення їх в обліку та звітності; вчасно виявити порушення;
надати рекомендації з внесення необхідних змін в облікову політику підприємства щодо організації
та методики обліку виробничих витрат. А своєчасність виявлення помилок за допомогою представ
лених у роботі методичних підходів до проведення аудиту, попереджує фінансові санкції та зайві ви
трати підприємства, що підвищує рівень ефективності роботи підприємства.
The authors described the necessity of development of goods manufactured cost auditing program with
the aim of company activity increase and proposed the methods of its carrying out, auditing and working
auditor documents. The proposed method of prime cost auditing, unlike other existing methods, includes
determination of the goal, tasks, general plan of audit, audit program, composed questionnaire, proposed
auditor working documents, which are the main phase of prime cost auditing and will give the ability to make
auditing accurately. Accomplishment of highquality and effective prime cost auditing provides profitability
of the company, information transparency of different directions of economic activity and surviving in
competitive environment. The proposed auditing program, questionnaire and auditor working documents
give the possibilities to cover all aspects of goods manufactured cost accounting, because the program
shows main operations for auditing aim; to investigate the correctness, legality, completeness and their
intime display in accounting and records; to find mistakes on time; provide recommendations on necessary
changes in the accounting policy for the organization and methods of production costs calculation. A timely
mistake detection in the methodological auditing approaches presented, prevents financial penalties and
unnecessary costs of the company, which increases the company efficiency.

Ключові слова: аудит, витрати на виробництво продукції, собівартість, перевірка, програма пере
вірки, робочий документ аудитора.
Key words: audit, cost of goods manufactured, prime cost, auditing, audit program, working auditor document.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Усі витрати на виробництво включаються до со'
Аудит виробничої діяльності підприємства і витрат бівартості окремих видів продукції (робіт, послуг).
на виробництво є найважливішою і, водночас, найсклад'
Собівартість одиниці продукції є основою для
нішою частиною аудиторської перевірки.
прийняття більшості управлінських рішень. Успіх
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Анкета перевірки витрат на виробництво і собівартості продукції
ʋ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

Ɂɦɿɫɬ ɩɢɬɚɧɧɹ

ɬɚɤ

2
ɑɢ ɽ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɜɿɞɞɿɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ?
ɑɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ?
ɑɢ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ?
ɑɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɨɰɿ?
ɑɢ ɛɭɥɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ?
ɑɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ?
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɿɜ:
- ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ;
- ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ȿɈɆ (ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɨɳɨ)
ɑɢ ɛɭɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ?
ɑɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ
ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ?
ɑɢ ɛɭɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɦɿɧɢ ɳɨɞɨ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ?
ɑɢ ɛɭɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɦɿɧɢ ɦɟɬɨɞɭ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ?
ɑɢ ɛɭɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɦɿɧɢ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɡɦɿɫɬɭ
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ?
ɑɢ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɛɥɿɤ:
- ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;
- ɡɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ;
- ɡɚ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɝɪɭɩɚɦɢ ɚɛɨ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ?
ɑɢ ɛɭɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɦɿɧɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɨɛ'ɽɤɬɚɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ?
ɑɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ
ɫɤɥɚɞ ɡɦɿɧɧɢɯ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ?
ɑɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɤɭ 23 «ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ»
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɢɦɨɝɚɦ ɉ(ɫ)ȻɈ 16: ɩɪɹɦɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ;
ɿɧɲɢɯ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɧɚɤɥɚɞ-ɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ
ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɛɪɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ?
ɑɢ ɛɭɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɪɹɦɿ ɿ ɧɟɩɪɹɦɿ?
ɑɢ ɛɭɥɢ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɬɚ ɡɦɿɧɧɿ?

3

ȼɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ
ɿɧɮ.
ɧɿ
ɜɿɞɫɭɬɧɹ
4
5

Ɉɰɿɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ
6

ɉɪɢɦɿɬɤɢ
7

підприємства залежить від своєчасної та достовір' ня ціни продажу; інформація про собівартість зна'
ної інформації про формування собівартості, тому ходиться в основі прогнозування та управління ви'
що: витрати на виробництво є базою для встановлен' робництвом та використовується для вирішення ве'
Таблиця 2. Загальний план проведення аудиторської перевірки витрат
на виробництво продукції
ʋ
1

ȿɬɚɩɢ

1

2
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ

2

Ɉɫɧɨɜɧɢɣ

3

Ɂɚɤɥɸɱɧɢɣ

ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
3
Ɉɛɦɿɧ ɥɢɫɬɚɦɢ, ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
ɨɰɿɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɫɭɬɬɽɜɨɫɬɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
1. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɟɪɿɨɞɭ.
2. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɨɛɥɿɤɭ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ.
3. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɳɨ
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
4. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɜɬɪɚɬ ɜɿɞ ɛɪɚɤɭ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɨʀ ɧɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
5. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ.
6. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɫɬɿ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ).
7. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
8. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨ ɨɛ’ɽɤɬɚɦ
ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ.
9. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
10. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.
11. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɩɢɫɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚ
ɪɚɯɭɧɤɚɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚɩɢɫɚɦ ɜ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɪɟɝɿɫɬɪɚɯ, Ƚɨɥɨɜɧɿɣ ɤɧɢɡɿ, ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɡɜɿɬɭ)

Ɍɟɪɦɿɧ
ɟɬɚɩɭ
ɚɭɞɢɬɭ
4

ɉ.ȱ.Ȼ.
5

69

Таблиця 3. Програма аудиту витрат на виробництво продукції

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

70

Інвестиції: практика та досвід № 1/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 4. Робочий документ аудитора
ВВ!1.1 — Перевірка відповідності залишків незавершеного виробництва
на початок звітного періоду
ʋ ɡ/ɩ

Ⱦɚɬɚ

Ƚɨɥɨɜɧɚ ɤɧɢɝɚ,
ɝɪɧ.

Ȼɚɥɚɧɫ, ɝɪɧ.

ɀɭɪɧɚɥ ʋ5,
ɝɪɧ.

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ
ɜɿɞ Ȼɚɥɚɧɫɭ, ɝɪɧ.

1

2

3

4

5

6

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ
ɜɿɞ ɀɭɪɧɚɥɭ ʋ5,
ɝɪɧ.
7

Таблиця 5. Робочий документ аудитора
ВВ!1.2 — Перевірка повноти та правильності формування залишків
незавершеного виробництва на початок звітного періоду
ʋ
ɡ/ɩ
1
1

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ
2
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
(Ȼɚɥɚɧɫ) – ɪɹɞɨɤ 1102
«ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ», ɝɪɧ.

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ
ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ
ɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɩɟɪɿɨɞɭ
3
4

ликої кількості поточних оперативних завдань управ'
ління.
Здійснення якісного й ефективного аудиту ви'
трат виробництва забезпечує прибутковість підприє'
мства, інформаційну прозорість різних напрямів гос'
подарської діяльності та виживання в конкурентно'
му середовищі. Тому актуальною проблемою на сьо'
годні стає перевірка правильності, своєчасності та
законності відображення витрат виробництва в об'
ліку.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблемних питань аудиту витрат на
виробництво продукції присвячені праці таких вітчиз'
няних та зарубіжних вчених, як: Ф.Ф. Бутинець [1],
С.Ф. Голов [6], Н.А. Іванова [2], С.Б. Ільіна [3], Л.П. Ку'
лаковська [4], Ю.В. Піча, О.В. Ролінський, Ю.С. Цал'Цал'
ко [7], А.Д. Шеремет [8] та інших. Проте саме питання
розробки програми аудиту витрат на виробництво про'
дукції розкрито не достатньо та потребує подальшого
дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розробка програми аудиту витрат
на виробництво продукції з метою підвищення ефектив'
ності діяльності підприємства.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою аудиту витрат на виробництво продукції
є підтвердження правильності, законності, повно'
ти та своєчасності відображення їх в обліку та
звітності.
У процесі перевірки витрат на виробництво про'
дукції вирішуються наступні завдання аудиту:
— оцінка обгрунтованості застосовуваного методу
обліку витрат, варіанту зведеного обліку витрат, методів
розподілу загальновиробничих витрат;

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɭɞɢɬɭ
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ
ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ
ɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɡɜɿɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɿɨɞɭ
ɩɟɪɿɨɞɭ
5
6

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
(+/-)
7

— підтвердження первинної оцінки систем бухгал'
терського обліку та внутрішнього контролю виробни'
чих витрат;
— підтвердження вірогідності оформлення та відоб'
раження в обліку прямих і накладних (непрямих) вит'
рат;
— оцінка якості інвентаризації незавершеного ви'
робництва;
— арифметичний контроль показників собівар'
тості по даним зведеного обліку витрат на виробниц'
тво.
Передує початку аудиту попередній огляд, який про'
водиться з метою оцінки слабких і сильних сторін внут'
рішнього контролю процесу виробництва і витрат. Ан'
кету перевірки витрат на виробництво і собівартості про'
дукції наведено у таблиці 1.
Після проведення попереднього планування почи'
нається розробка загального плану аудиту.
План аудиту — це документ, який зокрема, розгля'
дає характер, час та обсяг аудиторських процедур, які
повинні виконуватися працівниками аудиторської фірми
для отримання достатніх та відповідних аудиторських
доказів з метою зменшення аудиторського ризику до
прийнято низького рівня [5].
Після складання загального плану аудиторської пе'
ревірки складається програма аудиту витрат на вироб'
ництво продукції.
Програма аудиту — це документ, що містить перелік
завдань у визначеній послідовності їх виконання, за
допомогою яких отримуються достатні та надійні ауди'
торські докази у відповідності до мети перевірки щодо
відповідного клієнта [5].
Робочу програму аудиту витрат на виробництво про'
дукції наведено в таблиці 3.
Для вирішення поставлених завдань аудиту витрат
на виробництво продукції пропонуємо робочі доку'
менти аудитора, які, на думку авторів, стануть обгрун'
тованими доказами якісного аудиту витрат виробниц'
тва.
Робочі документи аудитора наведені в таблицях 4—
20.
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Таблиця 6. Робочий документ аудитора ВВ!2 — Перевірка правильності документального
оформлення операцій з обліку витрат на виробництво

ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ

ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ

Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ)

72

1
Ʌɿɦɿɬɧɨ-ɡɚɛɿɪɧɚ ɤɚɪɬɤɚ:
- ɦɿɫɹɰɶ;
- ɪɿɤ;
- ɧɚɡɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;
- ɥɿɦɿɬ ɜɢɞɚɱɿ;
- ɞɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ;
- ɜɢɞɚɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ;
- ɡɚɥɢɲɨɤ ɥɿɦɿɬɭ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɜ ɥɿɦɿɬ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ-ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɫɤɥɚɞɨɦ.
ɇɚɤɥɚɞɧɚ-ɜɢɦɨɝɚ ɧɚ ɜɿɞɩɭɫɤ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ) ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ:
- ɞɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ;
- ɩɿɞɫɬɚɜɚ ɜɢɞɚɱɿ;
- ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɦɭ ɜɢɞɚɬɢ;
- ɧɚɡɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ;
- ɨɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ;
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨ);
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɜɿɞɩɭɳɟɧɨ);
- ɰɿɧɚ;
- ɫɭɦɚ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɿɞɩɭɫɤ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɜɿɞɩɭɫɤ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ
Ɍɚɛɟɥɶ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ:
- ɧɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɧɚɡɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ;
- ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ;
- ɞɚɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ;
- ɬɚɛɟɥɶɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ;
- ɉ.ȱ.Ȼ.;
- ɩɨɫɚɞɚ;
- ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɪɨ ɹɜɤɢ ɬɚ ɧɟɹɜɤɢ ɡɚ ɱɢɫɥɚɦɢ ɦɿɫɹɰɹ (ɝɨɞɢɧ);
- ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ;
- ɜɫɶɨɝɨ ɧɟɹɜɨɤ;
- ɨɤɥɚɞ (ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ);
- ɩɿɞɩɢɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɩɥɚɬɿɠɧɚ ɜɿɞɨɦɿɫɬɶ:
- ɞɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ;
- ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ);
- ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɩɥɚɬ;
- ɭɬɪɢɦɚɧɨ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿʀ:
- ɧɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;
- ɞɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ;
- ɧɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ;
- ɡɦɿɫɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ;
- ɫɭɦɚ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɨɫɨɛɢ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ:
- ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ;
- ɜɢɞɢ ɈɁ;
- ɧɨɪɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ;
- ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ;
- ɫɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
(+; -)
2

ɉɪɢɦɿɬɤɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɚ
3

Ɋɚɯɭɧɨɤ
- ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ;
- ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;
- ɞɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;
- ɧɚɡɜɚ ɬɨɜɚɪɭ;
- ɨɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ;
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ;
- ɰɿɧɚ;
- ɫɭɦɚ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ;
- ɩɿɞɩɢɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
Ⱥɤɬ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ
- ɞɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ;
- ɦɿɫɰɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ;
- ɡɚɦɨɜɧɢɤ;
- ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ;
- ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;
- ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ;
- ɩɿɞɩɢɫɢ ɬɚ ɩɟɱɚɬɤɢ ɫɬɨɪɿɧ
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Таблиця 7. Робочий документ аудитора ВВ!3.1 — Перевірка правильності та повноти
формування матеріальних витрат
ɇɨɪɦɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ
ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
(ɥɿɦɿɬ)
2

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ
1

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɿɞɩɭɳɟɧɢɯ ɭ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
(ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɥɿɦɿɬɧɨ-ɡɚɛɿɪɧɨɸ ɤɚɪɬɤɨɸ)
3

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ

ɉɪɢɱɢɧɢ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ

ɉɪɢɦɿɬɤɢ
ɚɭɞɢɬɨɪɚ

4

5

6

Таблиця 8. Робочий документ аудитора ВВ!3.2 — Перевірка правильності розрахунку
собівартості матеріалів, списаних на виробництво
ʋ
1
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɐɿɧɚ
ɋɭɦɚ
3
4
5

ɉɨɤɚɡɧɢɤ
2
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɨɤ ɦɿɫɹɰɹ
ɉɪɢɞɛɚɧɨ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ:
ɉɚɪɬɿɹ 1
ɉɚɪɬɿɹ 2
…
Ɋɚɡɨɦ
ɋɩɢɫɚɧɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ
ɤɿɧɟɰɶ ɦɿɫɹɰɹ

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɐɿɧɚ
ɋɭɦɚ
6
7
8

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
9

Таблиця 9. Робочий документ аудитора ВВ!3.3 — Перевірка правильності та повноти
формування витрат на оплату праці
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɨɞɢɧ
1

Ƚɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ
2

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɦɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ
ɩɥɚɬɢ
3

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ)
4

Таблиця 10. Робочий документ аудитора ВВ!3.4 — Перевірка правильності та повноти
формування відрахувань на соціальні заходи
ʋ
1
1.
2.
3.
4.

ɉɨɤɚɡɧɢɤ
2
Ȼɚɡɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ȯɋȼ
ɋɬɚɜɤɚ ȯɋȼ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
ɋɭɦɚ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ ȯɋȼ ɜ ɨɛɥɿɤɭ

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
3

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɭɞɢɬɭ
4

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
5

Таблиця 11. Робочий документ аудитора ВВ!3.5 — Перевірка правильності розрахунку
амортизаційних відрахувань
Ɇɟɬɨɞ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ
ɨɛɥɿɤɨɜɨɸ
ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
1

ɉɟɪɿɨɞ

ɉɟɪɜɢɧɧɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɈɁ

Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɚ
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɈɁ

ɋɬɪɨɤ
ɤɨɪɢɫɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɈɁ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɦɢ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɧɢɯ
ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ

Ɇɿɫɹɱɧɚ ɫɭɦɚ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɚɭɞɢɬɭ

2

3

4

5

6

7

8

Таблиця 12. Робочий документ аудитора ВВ!3.6 — Перевірка правильності та повноти
формування інших витрат
ȼɢɬɪɚɬɢ

ɋɭɦɚ ɜɢɡɧɚɧɢɯ
ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɨɛɥɿɤɭ

1

2

Ⱦɚɬɚ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬ
3

ɉɿɞɫɬɚɜɚ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɜɢɬɪɚɬ
4

ɋɭɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɚɤɬɨɦ
ɡɜɿɪɤɢ ɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ

5

6

Таблиця 13. Робочий документ аудитора ВВ!4 — Перевірка правильності визначення суми
втрат від браку, віднесеної на виробничу собівартість продукції
ʋ

ɉɨɤɚɡɧɢɤ

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɪɚɤɭ
ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɋɭɦɚ ɜɬɪɚɬ, ɜɿɞɲɤɨɞɨɜɚɧɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɧɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɋɭɦɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜɿɞ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɡɚ ɧɟɹɤɿɫɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɹɤ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ
ȼɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɛɪɚɤɭ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
3

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɚɭɞɢɬɭ
4

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
5
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Таблиця 14. Робочий документ аудитора
ВВ!5 — Перевірка правильності розподілу загальновиробничих витрат
ʋ

ɉɨɤɚɡɧɢɤ

1
1
2

2
Ȼɚɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɡ ɧɢɯ:
- ɡɦɿɧɧɿ;
- ɩɨɫɬɿɣɧɿ
Ȼɚɡɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɦɚɲɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɢ
Ɏɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:
- ɡɦɿɧɧɿ;
- ɩɨɫɬɿɣɧɿ:
1) ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ;
2) ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɧɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ
ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɝɪɧ.
ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɝɪɧ.

3
4

5
6

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
3

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɚɭɞɢɬɭ
4

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
5

Таблиця 15. Робочий документ аудитора
ВВ!6 — Перевірка складу статей виробничої собівартості продукції
ɋɭɦɚ, ɝɪɧ.
ʋ
ɡ/ɩ

1

ɋɬɚɬɬɿ

2
ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ:
- ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ;
- ɩɚɥɢɜɨ;
- ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɿ ɧɚɩɿɜɮɚɛɪɢɤɚɬɢ;
- ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ:
- ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ;
- ɿɧɲɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ
ȱɧɲɿ ɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ:
- ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ;
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;
- ɜɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɛɪɚɤɭ
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ:
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ;
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɚɥɟɧɧɹ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ
ɿɧɲɟ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ;
- ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
- ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ, ɬɟɯɧɿɤɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ

1

2
3

4

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ
ɨɛɥɿɤɭ
3

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ

ɉɪɢɱɢɧɢ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ

5

6

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɚɭɞɢɬɭ
4

Таблиця 16. Робочий документ аудитора
ВВ!7 — Перевірка правильності розрахунку
виробничої собівартості продукції
ʋ

ɋɬɚɬɬɹ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

ɋɭɦɚ, ɝɪɧ.
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɭɞɢɬɭ
3
4

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
5

Ɂɚɞɚɧɨ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
Ɂɜɨɪɨɬɧɿ ɜɿɞɯɨɞɢ
Ȼɪɚɤ
Ɂɚɞɚɧɨ ɡɚ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɛɪɚɤɭ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨ ɩɟɪɟɞɿɥɭ
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

Таблиця 17. Робочий документ аудитора
ВВ!8 — Оцінка правильності формування собівартості продукції
по об'єктам калькулювання
ʋ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ɋɬɚɬɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
2
ɉɪɹɦɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɉɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ
ɇɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ
ɇɟɩɪɹɦɿ ɜɢɬɪɚɬɢ (ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɛɪɚɧɨʀ ɛɚɡɢ)
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ

74

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ
Ⱥ
Ȼ
3
4

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɭɞɢɬɭ
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ
Ⱥ
Ȼ
5
6

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ
Ⱥ
Ȼ
7
8
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Таблиця 18. Робочий документ аудитора ВВ!9 — Перевірка обгрунтованості методу
калькулювання продукції
ʋ
ɡ/ɩ
1
1.
2.
3.
4.

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
3

ɉɨɤɚɡɧɢɤ
2
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
Ɍɢɩ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ
Ɉɛ’ɽɤɬ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ
Ɉɛɪɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɇɚɤɚɡɭ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ

ɉɪɢɦɿɬɤɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ
4

Таблиця 19. Робочий документ аудитора ВВ!10 — Перевірка правильності кореспонденції
рахунків з обліку витрат на виробництво
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ʋ
ɡ/ɩ

Ɂɦɿɫɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ

1

2

Ⱦ-ɬ

Ʉ-ɬ

3

4

Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɭɞɢɬɭ

ɋɭɦɚ,
ɝɪɧ.
5

Ⱦ-ɬ

Ʉ-ɬ

6

7

ɋɭɦɚ,
ɝɪɧ.
8

ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ
ɋɭɦɚ,
Ⱦ-ɬ
Ʉ-ɬ
ɝɪɧ.
9
10
11

Таблиця 20. Робочий документ аудитора ВВ!11 — Перевірка відповідності записів аналітичного
і синтетичного обліку на рахунках витрат записам в облікових регістрах, Головній книзі,
звітності
ʋ

ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ

1
1.
2.
3.
4.

2

31.03
3

ɋɭɦɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɪɧ.
30.06
30.09
4
5

31.12
6

Ɂɚɥɢɲɨɤ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɭ Ƚɨɥɨɜɧɿɣ ɤɧɢɡɿ
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ:
- ɀɭɪɧɚɥɭ ɜɿɞ Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ
- Ƚɨɥɨɜɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ

ВИСНОВКИ
У роботі розроблено програму аудиту витрат на
виробництво продукції з метою підвищення ефектив'
ності діяльності підприємства, яка включає анкету, за'
гальний план аудиту, програму аудиту та робочі доку'
менти аудитора.
Запропонована методика надасть змогу аудитору:
— охопити всі аспекти обліку витрат на виробницт'
во продукції на підприємстві;
— дослідити правильність, законність, повноту та
своєчасність відображення їх в обліку та звітності;
— вчасно виявити порушення;
— провести якісний аудит;
— надати рекомендації з внесення необхідних змін
в облікову політику підприємства щодо організації та
методики обліку виробничих витрат;
— підвищити ефективність діяльності підприємства.
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