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METHODOLOGICAL APPROACHES TO CONDUCTING INTERNAL AUDIT OF GOODS
FOR TIMELY DETECTION OF THREATS IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE
ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення внутрішнього аудиту товарів, роз-

роблено загальний план, програма та робочі документи внутрішнього аудиту товарів для підви-

щення економічної безпеки підприємства.

Метою внутрішнього аудиту товарів є встановлення законності, достовірності і доцільності

здійснення операцій з товарами, правильності відображення їх в обліку та своєчасності вияв-

лення загроз економічної безпеки підприємства.

Завдання проведення внутрішнього аудиту товарів: 1) для прийняття ефективних управ-

лінських рішень — проведення аналізу товарів; 2) для своєчасного виявлення загроз економіч-

ної безпеки підприємства: перевірка правильності визначення залишку товарів на початок та

кінець періоду, перевірка правильності оформлення первинних документів, перевірка правиль-

ності класифікації товарів, перевірка правильності ведення обліку товарів.

У роботі розроблено методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту товарів, які на

відміну від існуючих включають: загальний план внутрішнього аудиту товарів, програму внут-

рішнього аудиту товарів та робочі документи до кожної процедури. Запропоновані документи

дають можливість здійснити внутрішній аудиту товарів більш детально, послідовно, структу-

ровано та логічно для своєчасного виявлення загроз економічної безпеки підприємства. Про-

зорість і зрозумілість розроблених документів допоможуть керівництву здійснювати своєчас-

ний контроль, аналіз та на їх підставі приймати ефективні управлінські рішення.

The basis for the uninterrupted trade process of a trading company is the correct accounting of

goods. A thorough check of the correctness of accounting for the receipt, preservation and sale of

goods, their documentary design and timely reflection in the financial statements helps to timely

identify the threats to the economic security of the enterprise.

The purpose of the work is to develop methodological approaches to conducting internal audit of

goods for timely detection of threats to the enterprise's economic security.
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ВСТУП
Основою для здійснення безперебійного процесу

торгівлі торгового підприємства є правильне ведення
обліку товарів. Ретельна перевірка правильності веден-
ня обліку надходження, збереження та реалізацію то-
варів, їх документальне оформлення та своєчасне відоб-
раження у фінансовій звітності допомагає вчасно ви-
явити загрози економічної безпеці підприємства. Важ-
ливою умовою якісного внутрішнього аудиту є прове-
дення аналізу товарів для прийняття подальших ефек-
тивних управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутрішнього аудиту то-
варів займалися такі вітчизняні вчені: Бескоста Г.М.,
Бутинець Ф.Ф., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П.,
Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Сали-
га С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розг-
лядають дане питання зі своєї точки зору та акценту-
ють увагу на різних аспектах проведення перевірки.
Проте саме питання розробки плану, програми та ро-
бочих документів внутрішнього аудиту товарів для
своєчасного виявлення загроз економічної безпеки

The purpose of internal audit of goods is to establish the legality, reliability and expediency of

transactions with goods, the correctness of their reflection in the accounting and timeliness of

identifying threats to the enterprise's economic security.

The tasks of internal audit of goods: 1) for the adoption of effective management decisions — the

analysis of goods; 2) for timely detection of the threats to the enterprise's economic security:

checking the correctness of the definition of the balance of goods at the beginning and end of the

period, checking the correctness of the execution of primary documents, checking the correctness

of the classification of goods, checking the correctness of accounting for goods.

The general plan of internal audit of goods is carried out in several stages: 1) Preliminary —

familiarization with the process of documentation, accounting and analysis of goods; 2) Basic —

inspection (control) of goods for timely detection of threats to economic security of the enterprise;

3) Final — providing recommendations for effective management decisions.

The methodical approaches to conducting internal audit of goods, which in contrast to existing

ones, are developed in the work: general plan of internal audit of goods, program of internal audit of

goods and working documents for each procedure. The proposed documents enable the internal

audit of the goods to be more detailed, consistent, structured and logical for the timely detection of

threats to the enterprise's economic security. Transparency and clarity of the developed documents

will help the management to carry out timely control, analysis and, on their basis, to make effective

management decisions.

Ключові слова: внутрішній аудит, товари, план, програма, робочі документи, економічна безпека.
Key words: internal audit, goods, plan, program, working documents, economic security.

підприємства недостатньо розкрито і потребує подаль-
шого дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Постановка завдання є розробка методичних підходів

до проведення внутрішнього аудиту товарів для своєчас-
ного виявлення загроз економічної безпеки підприємства.

 Метою внутрішнього аудиту товарів є встановлен-
ня законності, достовірності і доцільності здійснення
операцій з товарами, правильності відображення їх в
обліку та своєчасності виявлення загроз економічної
безпеки підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Завдання проведення внутрішнього аудиту товарів:

1) для прийняття ефективних управлінських рішень —
проведення аналізу товарів; 2) для своєчасного вияв-
лення загроз економічної безпеки підприємства, а саме
перевірка: правильності визначення залишку товарів на
початок періоду, правильності оформлення первинних
документів, правильності формування первинної та про-
дажної вартості товарів, правильності класифікації то-
варів, правильності ведення обліку товарів, правиль-
ності визначення залишку товарів на кінець періоду.

Таблиця 1. Загальний план внутрішнього аудиту товарів

Етапи 

аудиту 
Процедури аудиту ПІБ аудитора 

Термін 

перевірки 

Попередній Аналіз товарів   

Ознайомлення з процесом документування та веденням обліку товарів   

Основний Перевірка правильності визначення залишку товарів на початок періоду   

Перевірка правильності оформлення первинних документів   

Перевірка правильності формування первинної вартості товарів   

Перевірка правильності формування продажної ціни товарів   

Перевірка правильності класифікації товарів   

Перевірка правильності ведення обліку товарів    

Заключний Надання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту     
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Загальний план внутрішнього аудиту товарів (табл. 1)
доцільно проводити в декілька етапів: 1) попередній —
ознайомлення з процесом документування, веденням
обліку та проведення аналізу товарів; 2) основний —
перевірка товарів для своєчасного виявлення загроз
економічної безпеки підприємства; 3) заключний — на-
дання рекомендацій для прийняття ефективних управ-
лінських рішень. План внутрішнього аудиту товарів є до-
кументом організаційно-методологічного характеру та
складається з переліку робіт на основних етапах,
термінів їх виконання із зазначенням відповідальних
осіб за проведення перевірки.

Аналіз при внутрішньому аудиті є попереднім ета-
пом. Однак, якщо будуть виявлені суттєві помилки в ве-
денні обліку товарів, тоді будуть викривлені результа-
ти аналізу, тому при проведенні внутрішнього аудиту то-
варів доцільно і після проведення перевірки провести
аналіз товарів, використовуючи правильні дані обліку.

Пропонуємо програму внутрішнього аудиту то-
варів (табл. 2), яка включає в себе: перелік проце-
дур аудиту; мету та задачі проведення аудиту кож-
ної 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 відпові-
дальних осіб та термінів проведення аудиту за кож-
ною процедурою.

Для досягнення мети та вирішення поставлених зав-
дань внутрішнього аудиту товарів пропонуємо робочі
документи (табл. 3—11), які стануть обгрунтованими до-
казами якісного проведення внутрішнього аудиту то-
варів для прийняття ефективних управлінських рішень
та своєчасного виявлення загроз економічної безпеки
підприємства.

Вид товарів Попередній період, грн Звітний період, грн 
Відхилення 

У сумі, грн У відсотках, % 

     

 

Таблиця 3. Робочій документ аудитора ТОВ-1 — Динаміка товар підприємства

Вид товарів 
Попередній період, грн Звітний період, грн 

Відхилення 

У сумі, грн У відсотках, % 

Сума, грн % Сума, грн %   

…       

Таблиця 4. Робочій документ аудитора ТОВ-2 — Аналіз складу та структури товарів

Таблиця 2. Програма внутрішнього аудиту товарів

Процедури аудиту 

Мета 

внутрішнього 

аудиту 

Задачі внутрішнього 

аудиту 
Докази аудиту 

Код робочих 

документів 

ПІБ 

перевіряючого 

Термін 

проведення 

аудиту 

Аналіз товарів Проаналізувати 

динаміку, 
питому вагу 

товарів 

підприємства 

Визначення динаміки 

та структури товарів 
підприємства 

Баланс, дані 

аналітичного 
обліку товарів 

ТОВ-1, ТОВ-2   

Перевірка 

правильності 

визначення 
залишку товарів 

на початок 

періоду 

Впевнитись у 

відповідності 

залишку на 
початок товарів 

Порівняти дані 

порівняти дані балансу 

з даними головної 
книги, дані головної 

книги з даними 

журналу  

Баланс, Головна 

книга, журнал 

ТОВ-3   

Перевірка 

правильності 
оформлення 

первинних 

документів 

Впевнитись у 

правильності і 
повності 

оформлення 

первинних 

документів 

Перевірка первинних 

документів з 
надходження товарів, 

перевірка первинних 

документів з реалізації 

товарів 

Накладні, 

товарно-
транспортні 

накладні 

ТОВ-4, ТОВ-5,    

Перевірка 

правильності 

формування 

первинної 

вартості товарів 

Впевнитись у 

правильності 

формування 

первісної 

вартості товарів 

Перевірка 

правильності 

визначення первинної 

вартості товарів  

Накладні, 

товарно-

транспортні 

накладні 

ТОВ-6.   

Перевірка 

правильності 

формування 
продажної ціни  

товарів 

Впевнитись у 

правильності 

формування 
продажної ціни  

товарів 

Перевірка 

правильності 

формування 
продажної ціни  

товарів 

Накладні, 

товарно-

транспортні 
накладні 

ТОВ-7   

Перевірка 

правильності 

класифікації 

товарів 

Впевнитись у 

правильності 

класифікації 

товарів 

Перевірка 

правильності 

класифікації товарів 

згідно з планом 

рахунків 

Наказ про 

облікову 

політику, 

Баланс, Головна 

книга, накладні 

ТОВ-8   

Перевірка 
правильності 

ведення обліку 

товарів   

Впевнитись у 
правильності 

кореспонденції 

рахунків з  
товарів 

Перевірка 
правильності 

кореспонденції 

рахунків обліку 
товарів 

Журнал, 
накладні, 

головна книга, 

довідка 
бухгалтерії 

ТОВ-9   
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Рахунок Баланс Головна книга Журнал 
Відхилення 

Балансу від головної книги Головної книги від журналу 

      

 

Таблиця 5. Робочій документ аудитора ТОВ-3 — Перевірка правильності визначення залишку
товарів на початок періоду

Наявність основних реквізитів у первинному документі 
Примітки 

Назва № Дата Кількість Ціна Сума, грн Підпис Печатка 

         

 

Таблиця 6. Робочій документ аудитора ТОВ-4 — Перевірка первинних документів

з надходження товарів

Первинний документ 
Примітки 

Назва № Дата Кількість Відпустив Прийняв 

       

 

Таблиця 7. Робочій документ аудитора ТОВ-5 — Перевірка правильності оформлення
первинних документів з реалізації товарів

Субрахунок 
За даними 

підприємства 
За внутрішнього аудиту Відхилення 

281 «Товари на складі»    

282 «Товари в торгівлі»    

283 «Товари на комісії»    

284 «Тара під товарами»    

285 «Торгова націнка»    

286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»    

Разом    

 

Таблиця 10. Робочій документ аудитора ТОВ-8 — Перевірка правильності класифікації товарів

згідно з планом рахунків

Таблиця 8. Робочій документ аудитора ТОВ-6 — Перевірка правильності формування первинної
вартості товарів

Перелік витрат 
За даними 

підприємства 
За даними аудиту Відхилення 

До первинної вартості товарів включаються:    

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

вирахуванням непрямих податків; 

- суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів, що не 

відшкодовуються підприємству; 

- суми ввізного мита (для імпортних товарів); 

- транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ); 

- втрати і недостачі товарів у межах норм природного убутку, виявлені 

при оприбуткуванні придбаних товарів, які сталися при їх 

транспортуванні; 

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів і 

доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в 

запланованих цілях 

   

До первинної вартості товарів не включаються:    

- наднормативні втрати і недостачі товарів; 

- фінансові витрати (витрати на відсотки й інші витрати підприємства, 

пов’язані із запозиченнями); 

- витрати на збут; 

- витрати на утримання відділів постачання та інших служб підприємства 
з аналогічними функціями; 

- курсові різниці, що виникають при здійсненні розрахунків з іноземними 

постачальниками за отримані товари; 

- витрати, пов’язані з придбанням інвалюти для оплати вартості товарів; 

- загальногосподарські й інші подібні витрати, які безпосередньо не 

пов’язані з придбанням і доставкою товарів та доведенням їх до стану, у 

якому вони придатні для використання в запланованих цілях 

   

 
Таблиця 9. Робочій документ аудитора ТОВ-7 — Перевірка правильності формування

продажної ціни товарів

 

Вид товару 
За даними 

підприємства 

За даними аудиту 

Відхилення первинна вартість 
товарів 

торгова націнка 
продажна ціни  

товарів 
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Аналіз товарів здійснюється шляхом визначення ди-
наміки та питомій ваги товарів підприємства, що наве-
дено у робочих документах ТОВ-1, ТОВ-2.

Перевірка правильності визначення залишку товарів
на початок періоду відображено у робочому документі
ТОВ-3.

Перевірка правильності оформлення первинних
документів з товарів включають робочі документи ТОВ-
4, ТОВ-5.

Перевірка правильності формування первісної вар-
тості товарів включають робочі документи ТОВ-6.

Перевірка правильності формування продажної
ціни товарів відображена у робочому документі ТОВ-
7. Перевірка правильності класифікації товарів згідно
з планом рахунків відображена у робочому документі
ТОВ-8.

Перевірка правильності кореспонденції рахунків
обліку товарів відображено у робочому документі ТОВ-
9.

ВИСНОВКИ
У роботі розроблено методичні підходи до прове-

дення внутрішнього аудиту товарів, які на відміну від
існуючих включають: загальний план внутрішнього
аудиту товарів, програму внутрішнього аудиту товарів
та робочі документи до кожної процедури. Запропо-
новані документи дають можливість здійснити
внутрішній аудиту товарів більш детально, послідов-
но, структуровано та логічно для своєчасного виявлен-
ня загроз економічної безпеки підприємства. Про-
зорість і зрозумілість розроблених документів допо-
можуть керівництву здійснювати своєчасний внут-
рішній аудит, аналіз та на їх підставі приймати ефек-
тивні управлінські рішення.
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