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IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPROACHES OF THE AUDIT
OF REVENUE INCOME FROM PRODUCT REALIZATION FOR EFFECTIVE
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Своєчасне прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом підприємств можливе

на основі достовірних показників їх діяльності. Важливою складовою ефективної системи управ-

ління є застосування аудиту.

Метою аудиту доходів від реалізації продукції є встановлення доцільності, достовірності,

своєчасності, законності здійснених операцій і правильності їх відображення в обліку.

Завдання аудиту доходів від реалізації продукції: перевірити умови визнання доходів від

реалізації продукції; стан операцій аналітичного та синтетичного обліку доходів від реалізації

продукції, які здійснювало підприємство за період, що перевіряється; виконати перевірку пра-

вильності, повноти та своєчасності складання супровідної документації операцій, за результа-

тами яких отримано дохід від реалізації продукції, на всіх етапах бухгалтерського обліку.

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту доходів від реалізації про-

дукції на основі розроблених робочих документів з метою ефективного управління підприєм-

ством.

У роботі удосконалено аудит доходів від реалізації продукції для ефективного управління

підприємством, які включають тест внутрішнього контролю, план проведення аудиту, програ-

му аудиту та форми робочих документів аудитора.

Запропоновані методичні підходи на відміну від існуючих включають: галузеві особливості

підприємства; оподаткування доходів від реалізації продукції на підприємстві при роботі з

вітчизняними контрагентами та з контрагентами за митною територією України; особливості

обліку та умови визнання доходів від реалізації продукції відповідно до умов Інкотермс 2010;
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формування даних обліку доходів від реалізації продукції, враховуючи курс НБУ на дату відван-

таження.

Запропонована методика проведення аудиту доходів від реалізації продукції дасть змогу

вчасно виявити порушення, отримати достовірну інформацію щодо обліку доходів від реалі-

зації продукції, встановити та усунути проблемні ділянки з досліджуваного питання та знизити

їх негативний вплив на ефективне управління підприємством.

The timely adoption of effective management decisions by the management of enterprises is

possible on the basis of reliable indicators of their activities. An important component of an effective

management system is the application of auditing.

The purpose of the audit of revenues from sales of products is to establish the feasibility, reliability,

timeliness, legality of the transactions and the correctness of their reflection in accounting.

The task of auditing revenues from sales of products: check the conditions for recognizing revenues

from sales of products; the state of operations of analytical and synthetic accounting of revenues

from sales of products, which the company carried out during the audited period; perform a check of

the correctness, completeness and timeliness of compiling the accompanying documentation of

operations, the results of which resulted in income from sales of products at all stages of accounting.

The authors of the article justified the goals and objectives of the audit of the income from sales of

products based on the developed working documents for the effective management of the enterprise.

The work improved the audit of revenues from sales of products for the effective management of

the enterprise, including the internal control test, audit plan, audit program and the form of the

auditor's working documents.

The proposed methodological approaches, in contrast to the existing ones, include: the branch

features of the enterprise; taxation of income from sales of products at the enterprise when working

with domestic counterparties and counterparties throughout the customs territory of Ukraine;

accounting features and conditions for recognition of revenue from sales of products in accordance

with the terms of Incoterms 2010; generation of accounting data for revenues from sales of products,

taking into account the NBU rate at the date of shipment.

The proposed methodology for auditing revenues from sales of products will allow time to identify

violations, to obtain reliable information on the accounting of revenues from sales of products, to

establish and eliminate problem areas on the studied issue and reduce their negative impact on the

effective management of the enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загальна проблема аудиту доходів від реалізації

продукції полягає в недосконалості методичних підходів
для проведення аудиторських перевірок.

Предметом аудиту відображення доходів від реалі-
зації продукції в обліково-аналітичному контексті є гос-
подарські процеси та операції, що безпосередньо по-
в'язані з реалізацією продукції.

Отже, якісне здійснення аудиту щодо обліку, доку-
ментального оформлення, визначення і законності
відображення доходу від реалізації продукції є необ-
хідним для кожного господарюючого суб'єкта.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням методики аудиту доходів приділялася знач-

на увага таких вчених економістів: Кулаковська Л.П.,
Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Сахарцева І.І., Шере-
мет А.Д., Суйц В.П., Собко В.В. та багато інших. Але
окремі праці вчених містять достатньо вузький перелік
аудиторських процедур та робочих документів щодо до-
ходів від реалізації продукції, що потребує подальшо-

Ключові слова: дохід, реалізація, продукція, облік, аудит, план, програма, робочий документ.
Key words: income, sales, products, accounting, audit, plan, program, working paper.

го дослідження для ефективного управління підприєм-
ством.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розробка тесту внутрішнього кон-

тролю, плану, програми та робочих документів щодо
здійснення аудиту доходів від реалізації продукції для
якісного управління підприємством, направленого на
підвищення рівня його платоспроможності.

Метою аудиту доходів від реалізації продукції є встанов-
лення доцільності, достовірності, своєчасності, законності
здійснених операцій і правильності їх відображення в обліку.

Завдання аудиту доходів від реалізації продукції:
перевірити умови визнання доходів від реалізації про-
дукції; стан операцій аналітичного та синтетичного об-
ліку доходів від реалізації продукції, які здійснювало
підприємство за період, що перевіряється; виконати
перевірку правильності, повноти та своєчасності скла-
дання супровідної документації операцій, за результа-
тами яких отримано дохід від реалізації продукції, на
всіх етапах бухгалтерського обліку.
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Таблиця 1. Тест внутрішнього контролю обліку доходів від реалізації продукції

Зміст питання 
Варіанти відповіді 

Примітки 
Так Ні 

Інформація 
відсутня 

1 2 3 4 5 
Чи ведеться окремо аналітичний облік доходів від реалізації продукції: 
- відомості; 
- картки;  
- інше? 

    

Чи є відповідальні особи за повноту та своєчасність відвантаження продукції?     
Чи здійснюється перевірка первинних документів, які свідчать про дохід від реалізації продукції та 
передання права власності покупцям та замовникам відповідно до умов Інкотермс 2010? 

    

Чи укладаються договори на кожний вид реалізованої продукції?     
Чи контролюється зіставлення даних первинних документів з даними по договору на реалізацію 
продукції з покупцями та замовниками за різних умов відвантаження? 

    

Чи перевіряються данні первинних документів з даними синтетичного обліку доходів від реалізації продукції?     
Чи узгоджується з головним бухгалтером реалізація продукції боржникам?     
Чи були виявлені випадки реалізації продукції (товарів) без документів на відвантаження?     
Чи ведуться книги реєстрації замовлень на продаж готової продукції?     
Чи здійснюється групування облікової інформації, щодо умов визнання доходів від реалізації продукції 
згідно Інкотермс з метою контролю? 

    

Чи сформована аналітичної картки обліку доходів від реалізації продукції відповідно до умов Інкотермс 2010?     
Чи здійснюється перевірка оподаткування доходів від реалізації продукції на підприємстві при роботі 
вітчизняними контрагентами та з контрагентами за митною територією України? 

    

Чи здійснюється перевірка формування даних обліку доходів від реалізації продукції з даними в 
первинних документах, враховуючи курс НБУ на дату відвантаження? 

    

Чи відбувається звірка даних синтетичного обліку доходів отриманих від реалізації продукції з 
іноземними та вітчизняними покупцям з даними фінансової звітності? 

    

Чи ведеться аналітичний облік реалізації продукції (товарів) та визнання доходів за бартерними угодами?     

 
Таблиця 2. План проведення аудиту доходів від реалізації продукції

№ Етапи 
Мета та 
завдання 

Джерела інформації Аудиторські процедури 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

 
1. 

П
ід

го
то

вч
ий

 Дослідити 
підприємство 

Статут 
підприємства, наказ 
про облікову 
політику, звіти 
попередніх 
перевірок, накази 

знайомлення з діяльністю підприємства, оцінка 
системи внутрішнього контролю та 
бухгалтерського обліку, планування аудиту 
доходів від реалізації продукції 

  

2. 

О
сн

ов
ни

й 

Перевірка 
первинних 
документів з 
обліку доходів 
підприємства 

Накладні, рахунки-
фактури, акти 
приймання-
передачі, податкові 
накладні, товарно-
транспортні 
накладні, товарні 
накладні, CMR 

- перевірки даних, зазначених у первинних 
документах, з даними синтетичного обліку 
доходів, отриманих від реалізації продукції; 
- зіставлення даних первинних документів з 
даними по договору на реалізацію продукції 
покупцям та замовникам за різних умов 
відвантаження; 
- перевірка первинних документів, які свідчать 
про дохід від реалізації продукції та передання 
права власності покупцям та замовникам 
відповідно до умов Інкотермс 2010  

  

Перевірка 
визнання і 
розрахунку 
доходів від 
реалізації 
продукції 

Повнота 
відображення на 
рахунках 
бухгалтерського 
обліку і в звітності 
здійснених угод 

- перевірка формування даних обліку доходів 
від реалізації продукції з даними в первинних 
документах, враховуючи курс НБУ на дату 
відвантаження; 
- звірка даних синтетичного обліку доходів 
отриманих від реалізації продукції іноземним та 
вітчизняним покупцям з даними фінансової 
звітності; 
- перевірка відповідності податкового 
зобов’язання з податку на додану вартість при 
відображенні в обліку доходів від реалізації 
продукції; 
- перевірка оподаткування доходів від реалізації 
продукції на підприємстві при роботі з 
вітчизняними контрагентами та з контрагентами 
за митною територією України; 
- перевірка аналітичної картки обліку доходів 
від реалізації продукції відповідно до умов 
Інкотермс 2010; 
- перевірка групування облікової інформації, 
щодо умов визнання доходів від реалізації 
продукції згідно з Інкотермс 

  

3. 

За
кл

ю
чн

ий
 Формування 
обгрунтованої 
інформації про 
доходи від 
реалізації 
продукції 

Робочі документи 
аудитора, звіт 

Підготовка та складання аудиторського звіту   
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед початком перевірки аудитор повинен ознай-
омитися з організаційними та галузевими особливостя-
ми підприємства, видами продукції, що ним випускаєть-
ся, обліковою політикою підприємства, робочим планом
рахунків, результатами попередніх перевірок.

Для планування аудиту доходів від реалізації про-
дукції, аудитору необхідно провести тестування та оці-
нити стан системи внутрішнього контролю доходів від
реалізації продукції на підприємстві. Запропонований
тест внутрішнього контролю обліку доходів від реалі-
зації продукції наведено в таблиці 1.

Після оцінки системи внутрішнього контролю до-
ходів від реалізації продукції аудитор, враховуючи ре-
зультати оцінки, переходить до планування аудиту, для
чого складає загальний план аудиту доходів від реалі-
зації продукції на підприємстві.

На підставі плану аудиту доходів від реалізації
продукції, аудитор складає програму аудиту до-
ходів від реалізації продукції, яка представляє со-
бою деталізований загальний план аудиторської пе-
ревірки.

Аудит операцій з обліку доходів від реалізованої
продукції пропонуємо здійснювати у такому порядку,
який зазначено у таблицях 2—3.

№ 
з/п 

Найменування контрагента, 
документ, номер, дата 

Дані відповідно  
до первинних 

документів 

За даними підприємства 
(синтетичний облік рах. 701, 704) 

За даними аудитора 
(синтетичний облік рах. 701, 704) Відхилення 

Дт Кт Дт Кт 

1        

2        

 

Таблиця 4. Форма робочого документа аудитора щодо перевірки даних,

зазначених у первинних документах, з даними синтетичного обліку доходів,

отриманих від реалізації продукції

Таблиця 3. Програма аудиту доходів від реалізації продукції

№ Аудиторські процедури Мета Задачі 
Аудиторські 

докази 
Метод 

перевірки Термін 
Вико-
навець 

1 Загальні відомості про підприємство Знайомство з діяльністю 
підприємства, планування 
аудиту доходів від 
реалізації продукції 

Знайомство з 
діяльністю 
підприємства 

Статут 
підприємства, 
наказ про облікову 
політику, накази 

Документальна 
перевірка, 
співставлення 

  

2 Перевірки даних, зазначених у первинних 
документах, з даними синтетичного 
обліку доходів, отриманих від реалізації 
продукції 

впевненість у правильності 
оформлення обліку доходів 
від реалізації продукції 

Перевірка 
правильності 
документального 
оформлення 
операцій з обліку 
реалізації 
продукції 

Акт приймання-
передачі, 
накладні, товарно-
транспортні 
накладні, рахунки-
фактури, договори 
на купівлю 
продажу, облікові 
регістри, звітність 

  

3 Зіставлення даних первинних документів 
з даними по договору на реалізацію 
продукції покупцям та замовникам за 
різних умов відвантаження 

  

4 Перевірка первинних документів, які 
свідчать про дохід від реалізації 
продукції та передання права власності 
покупцям та замовникам відповідно до 
умов Інкотермс 2010 

Документальна 
перевірка 

  

5 Перевірка формування даних обліку 
доходів від реалізації продукції з даними 
в первинних документах, враховуючи 
курс НБУ на дату відвантаження 

впевненість у правильності 
оформлення обліку доходів 
від реалізації продукції та 
відображенні їх в обліку 

Перевірити 
повноту та 
правильність 
бухгалтерського 
обліку доходів від 
реалізації 

Документальна 
перевірка, 
арифметичний 
метод 

  

6 Звірка даних синтетичного обліку 
доходів, отриманих від реалізації 
продукції іноземним та вітчизняним 
покупцям, з даними фінансової звітності 

  

7 Перевірка відповідності податкового 
зобов’язання з податку на додану 
вартість при відображенні в обліку 
доходів від реалізації продукції 

  

8 перевірка оподаткування доходів від 
реалізації продукції на підприємстві при 
роботі з вітчизняними контрагентами та з 
контрагентами за митною територією 
України 

  

9 Перевірка аналітичної картки обліку 
доходів від реалізації продукції 
відповідно до умов Інкотермс 2010 

  

10 Перевірка групування облікової 
інформації, щодо умов визнання доходів 
від реалізації продукції згідно Інкотермс 

  

11 Підготовка та складання аудиторського 
звіту 

Сформувати обгрунтований 
аудиторський звіт про 
доходи від реалізації 
продукції 

Здійснення 
процедур з 
систематизації та 
обгрунтування 
отриманої 
інформації 

Робочі документи 
аудитора, звіт 

Документальна 
перевірка, 
узагальнення, 
систематизація 
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Виявлені помилки аудитор фіксує робочих докумен-
тах, форми яких представлено у таблицях 4—12.

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено аудиту доходів від реалізації

продукції для ефективного управління підприємством,

№ п/п 
Найменування 

контрагента, документ, 
номер, дата 

Дата переходу права 
власності продукції 

(реалізація продукції) 

Відображення в обліку 
Курс 
НБУ 

Сума, валюті/ 
гривні 

Відхилення 
Дт Кт 

1       
2       

 

Таблиця 7. Форма робочого документа аудитора щодо перевірки формування

даних обліку доходів від реалізації продукції з даними в первинних документах, враховуючи

курс НБУ на дату відвантаження

Таблиця 8. Форма робочого документа аудитора щодо перевірки

відповідності податкового зобов'язання з податку на додану вартість при відображенні

в обліку доходів від реалізації продукції

Період 

Н
ай

м
ен

ув
ан

ня
 

ко
нт

ра
ге

нт
а,

 
до

ку
м

ен
т,

 н
ом

ер
, 

да
та

 

У
м

ов
и 

Ін
ко

те
рм

с 
20

10
 

Д
ат

а 
пе

ре
хо

ду
 

пр
ав

а 
вл

ас
но

ст
і 

пр
од

ук
ці

ї 
(р

еа
лі

за
ці

я 
пр

од
ук

ці
ї)

 

П
од

ат
ко

ва
 

на
кл

ад
на

 

Р
еє

ст
р 

ви
да

ни
х 

по
да

тк
ов

их
 

на
кл

ад
ни

х 

Д
ек

ла
ра

ці
я 

з 
П

Д
В

 

Відхилення 

П
ри

м
іт

ки
 Реєстр  

виданих податкових 
накладних від даних 
податкової накладної 

Декларація з ПДВ  
від реєстру виданих 

податкових  
накладних 

  
    

 
  

 

 
         

 
         

 
         

 
         

 

№ п/п 

Дані синтетичного обліку 
Дані фінансової  
звітності (ф. 2) Відхилення 

дохід отриманий від реалізації 
продукції іноземним покупцям  

дохід отриманий від реалізації 
продукції вітчизняним покупцям 

Д-т К-т Сума Д-т К-т Сума сума 
1         
2         

 

Таблиця 9. Форма робочого документа перевірки даних синтетичного обліку

доходів, отриманих від реалізації продукції іноземним та вітчизняним покупцям,

з даними фінансової звітності

які включають тест внутрішнього контролю, план про-
ведення аудиту, програму аудиту та форми робочих до-
кументів аудитора.

Запропоновані методичні підходи на відміну від існу-
ючих включають: галузеві особливості підприємства;
оподаткування доходів від реалізації продукції на

Таблиця 5. Форма робочого документа аудитора щодо зіставлення

даних первинних документів з даними договору на реалізацію продукції покупцям

та замовникам за різних умов відвантаження

№ 
п/п 

Найменування 
контрагента,  

документ, номер, дата 

Умови передачі 
продукції, згідно 

 з договором 

Первинні документи (які підтверджують 
перехід права власності продукції) 

Зіставлення  
дат реалізації продукції 

В
ід

хи
ле

нн
я 

товарно- 
транспортна 

накладна 

акт приймання-
передачі довільної 

форми 

Дата реалізації 
за первинним 
документом 

Дата реалізації  
в обліку 

1        

2        

3        

 
Таблиця 6. Форма робочого документа аудитора щодо перевірки первинних документів,

які свідчать про дохід від реалізації продукції, та передання права власності покупцям

та замовникам відповідно до умов Інкотермс 2010

№ п/п 
Найменування контрагента, 

документ, номер, дата 
Умови Інкотермс 2010 

Первинні документи, які засвідчують 
перехід права власності (CMR, морські 

коносаменти тощо) 
Відхилення 

1     
2     

 



59

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

підприємстві при роботі з вітчизняними контрагентами
та з контрагентами за митною територією України; особ-
ливості обліку та умови визнання доходів від реалізації
продукції відповідно до умов Інкотермс 2010; форму-
вання даних обліку доходів від реалізації продукції,
враховуючи курс НБУ на дату відвантаження.

Запропонована методика проведення аудиту до-
ходів від реалізації продукції дасть змогу вчасно виявити
порушення, отримати достовірну інформацію щодо об-
ліку доходів від реалізації продукції, встановити та усу-
нути проблемні ділянки з досліджуваного питання та
знизити їх негативний вплив на ефективне управління
підприємством.
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Надходження коштів 
Книга обліку доходів від реалізації продукції, 

сума дол. за курс. НБУ 
Сума, дол 
за курс. 

НБУ 
Документ Дт Кт 

Група E «Місце відправлення» (EXW)         
Група F «Основне перевезення неоплачене» (FCA, FAS, FOB)         
Група C «Без вивантаження» (CIF, CFR, CPT, CIP)         
Група D «Доставка» (DAT, DAP, DDP)         

Таблиця 11. Форма робочого документа аудитора щодо перевірки аналітичної картки обліку

доходів від реалізації продукції відповідно до умов Інкотермс 2010

Таблиця. 10. Форма робочого документа аудитора з перевірки оподаткування доходів

від реалізації продукції на підприємстві при роботі з вітчизняними контрагентами

та з контрагентами за митною територією України

Зміст 
господарської 

операції 

Відображення в обліку доходу операцій 
з вітчизняними покупцями, за 

рахунками 701.11-701.612 

Сума згідно з 
податковою 
накладною, 
ставка 20% 

Відображення в обліку доходу від 
експортних операцій, за рахунками 

701.11-701.612 

Сума згідно  
з податковою 
накладною,  
ставка 0% Дт Кт Сума, грн  Дт Кт 

Сума, грн  
(за курс. НБУ) 

                  
                  

Таблиця 12. Форма робочого документа аудитора з перевірки групування облікової інформації,

щодо умов визнання доходів від реалізації продукції згідно Інкотермс

Контрагент, 
контракт 
(номер, 

дата) 
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OUR  
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платника) 
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(відправник 

сплачує 
комісію свого 

банку, а 
отримувач 

комісію 
свого) 

BEN 
(утримується 
з суми самого 

платежу) 

Група E 
«Місце 

відправлення» 
(EXW) 

Група F 
«Основне 

перевезення 
неоплачене» 
(FCA, FAS, 

FOB) 

Група C 
«Без 

вивантажен
ня» (CIF, 

CFR, CPT, 
CIP) 

Група D 
«Доставка» 
(DAT, DAP, 

DDP) 

                      
                      
Усього отриманих доходів за місяць               
Разом наростаючим підсумком з 
початку року               
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