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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND AUDITING
OF MATERIALS AND FUEL AT THE ENTERPRISE

Для промислових підприємств важливим аспектом є правильна організація обліку та проведення аудиту матеP
ріалів та палива. Важливою умовою для забезпечення їх збереження та правильності організації обліку є своєчасне
та правильне документальне оформлення надходження, вибуття та зберігання на підприємстві матеріалів та палива.
Тому актуальною проблемою на сьогодні стає перевірка правильності, своєчасності та законності ведення обліку
матеріалів та палива.

Метою роботи є розробка методологічних аспектів організації обліку та аудиту матеріалів та палива на
підприємстві.

У статті для удосконалення організації обліку запропоновано форму оперограми та схему заповнення докуменP
тообігу картки складського обліку матеріалів. Авторами статті обгрунтовано мета та завдання проведення аудиту
матеріалів та палива, розроблена програма аудиту матеріалів та палива для прийняття ефективних управлінських
рішень.

Метою аудиту матеріалів та палива є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій
з матеріалів та палива підприємства і правильності їх відображення в обліку.

Завдання проведення аудиту матеріалів та палива: провести інвентаризацію матеріалів та палива; перевірити
первинні документи з обліку матеріалів та палива; перевірити відповідність аналітичного обліку матеріалів та палиP
ва синтетичному обліку; перевірити правильність кореспонденції рахунків матеріалів та палива; перевірити праP
вильності відображення в фінансової звітності матеріалів та палива.
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ВСТУП
Для промислових підприємств важливим ас-

пектом є правильна організація обліку та про-
ведення аудиту матеріалів та палива. Важливою
умовою для забезпечення їх збереження та
правильності організації обліку є своєчасне та
правильне документальне оформлення надход-
ження, вибуття та зберігання на підприємстві
матеріалів та палива. Тому, актуальною про-
блемою на сьогодні стає перевірка правиль-
ності, своєчасності та законності ведення об-
ліку матеріалів та палива.

Запропонована методика аудиту матеріалів та палива включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту,
робочі документи аудитора. Робочі документи аудитора побудовані на підставі аудиторських процедур, які включаP
ють у себе правильність: проведення інвентаризації матеріалів та палива, первинних документів з обліку матеріалів
та палива, аналітичного обліку матеріалів та палива синтетичному обліку, кореспонденції рахунків матеріалів та
палива, відображення в фінансовій звітності матеріалів та палива.

Запропонована методика проведення аудиту надасть змогу аудитору охопити всі аспекти організації обліку маP
теріалів та палива на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку матеP
ріалів та палива, вчасно виявити порушення, провести якісну перевірку та прийняти ефективні управлінські рішенP
ня.

In the article for improvement of the organization of the account the form of the operogram and the scheme of filling
of document circulation of a card of the warehouse account of materials is offered. An important condition for ensuring
their safety and correct organization of accounting is the timely and correct documentation of receipt, disposal and
storage of materials and fuel at the enterprise. Therefore, an urgent problem today is to verify the correctness, timeliness
and legality of accounting for materials and fuel.

The purpose of the work is to develop methodological aspects of the organization of accounting and auditing of
materials and fuels at the enterprise.

The article improves the form of the operogram and the schedule of document circulation of materials and fuel. The
authors of the article substantiate the goal and objectives of the audit of materials and fuel, a programme of audit of
materials and fuel for effective management decisions.

The purpose of the audit of materials and fuel is to establish the legality, reliability and appropriateness of the
operations of materials and fuel of the enterprise and the correctness of their reflection in the account.

Tasks of conducting an audit of materials and fuel: to conduct an inventory of materials and fuel; check the primary
documents for the accounting of materials and fuel; check the compliance of analytical accounting of materials and fuels
with synthetic accounting; check the correctness of correspondence of material and fuel bills; check the correctness of
the reflection in the financial statements of materials and fuels.

The proposed method of auditing materials and fuels includes: questionnaire, general audit plan, audit program,
auditor's working papers. The auditor's working documents are based on audit procedures, which include correctness:
inventory of materials and fuels, primary documents on accounting of materials and fuels, analytical accounting of
materials and fuels and synthetic accounting, correspondence of accounts of materials and fuels, reflection in the financial
statements of materials and fuels.

The proposed audit methodology will allow the auditor to cover all aspects of the organization of accounting of
materials and fuels in the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of reflection in the accounting of
materials and fuels, timely identify violations, conduct quality inspections and make effective management decisions.

Ключові слова: матеріали, паливо, аудит, анкета, загальний план, програма перевірки, ро�
бочий документ аудитора, організація обліку.

Key words: materials, fuel audit, questionnaire, the General plan, the inspection programme,
auditor's working document, organization of accounting.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями організації об-
ліку та аудиту запасів займалися такі вітчиз-
няні та зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Дави-
дов Г.М., Дерій В.А., Іванова Н.А., Кулаковсь-
ка Л.П., Макаренко А.П., Піча Ю.В., Сахарце-
ва І.І., Сопко В.В., Усач Б.Ф. та інші. Автори
розглядають дане питання зі своєї точки зору
та акцентують увагу на різних аспектах веден-
ня обліку, організації обліку та проведення
аудиту виробничих запасів. Проте саме питан-
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ня розробки програми аудиту матеріалів та па-
лива підприємства розкрито недостатньо і по-
требує подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є розробка методологічних

аспектів організації обліку та аудиту матеріалів
та палива на підприємстві.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Картка складського обліку матеріалів (фор-

ма № М-12) застосовується для обліку руху ма-
теріалів на складі за кожним його видом та ве-
деться матеріально відповідальною особою
(комірником, завідувачем складом).

Схема послідовності заповнення матеріаль-
но відповідальної особи наведена на рисунку
показана на рисунку 1.

Оперограму картки складського обліку ма-
теріалів М-12 наведено у таблиці 1.

Метою аудиту матеріалів та палива є вста-
новлення законності, достовірності і доціль-
ності здійснених операцій з матеріалів та па-
лива підприємства і правильності їх відобра-
ження в обліку.

 Завдання проведення аудиту матеріалів та
палива: провести інвентаризацію матеріалів та
палива; перевірити первинні документи з обліку
матеріалів та палива; перевірити відповідність
аналітичного обліку матеріалів та палива син-

                     Посада 

Показники 
Комірник Завідувач склада 

Заповнює картку 
складського обліку 
матеріалів М-12 

  

Здійснює контроль 
правильності заповнення 
картки складського обліку 
матеріалів М-12 

  

Таблиця 1. Оперограма картки складського обліку матеріалів МM12

Рис. 1. Схема заповнення Картки складського обліку матеріалів МM12

Номер картки Назва організації Код за ЄДРПОУ 

Склад СтелажВид діяльності 

Норму запасу 

Найменування постачальника 

Дату надходження або відпуску зі складу

Дата

Структурний підрозділ, де зберігаються матеріали 

Марку, сорт, профіль, розмір 

Номенклатурний номер матеріалів Одиницю виміру і ціну 

Термін придатності 

Таблиця картки обліку матеріалів  

Назва постачальника або споживача

Одиницю виміру 

Прихід, витрата  

Підпис матеріально відповідальної особи

Залишок 

Матеріально відповідальна особа обов'язково заповнює реквізити картки 
складського обліку матеріалів 
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тетичному обліку; перевірити правильність ко-
респонденції рахунків матеріалів та палива; пе-
ревірити правильності відображення в звітності

матеріалів та палива. Удосконалена анкета пе-
ревірки матеріалів та палива наведено в табли-
ці 2.

Етап 
аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури 
 

Період 
проведення Виконавці 

Підготовчий Знайомство  з бізнесом клієнта, 
визначення аудиторського ризику, 
планування аудиту матеріалів та палива 

  

Фактичний Провести інвентаризацію матеріалів та 
палива 

  

Перевірити первинні документи з 
обліку матеріалів та палива 

  

Перевірити відповідність аналітичного 
обліку матеріалів та палива 
синтетичному обліку 

  

Перевірити правильність 
кореспонденції рахунків матеріалів та 
палива 

  

Основний 

Перевірити правильності відображення 
в звітності матеріалів та палива 

  

Завершальний Складання аудиторського звіту і 
висновку про результати перевірки 
матеріалів та палива. 

  

Таблиця 3. Загальний план проведення аудиту
матеріалів та палива

Таблиця 2. Анкета перевірки
матеріалів та палива

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки 

1 

Які укладено з матеріально-відповідальними 
особами договори про матеріальну 
відповідальність: 
- про повну матеріальну відповідальність; 
- про колективну матеріальну відповідальність; 
- не укладено 

    

2 

Як часто проводиться інвентаризація  матеріалів та 
палива: 
- два рази на рік; 
- один раз на рік у будь-який час; 
- перед річною фінансовою звітністю 

    

3 Чи виявляються особи, які винні в нестачі 
матеріалів та палива? 

    

4 Чи перевіряються повнота та своєчасність 
оприбуткування матеріалів та палива? 

    

5 Чи відповідають зберігання  матеріалів та палива 
умовам належного зберігання?  

    

6 Чи ведеться аналітичний облік матеріалів та палива 
у розрізі шляхів надходження? 

    

7 

Як часто звіряються дані аналітичного та 
синтетичного обліку матеріалів та палива: 
-  щомісячно; 
-  щоквартально; 
-  щорічно? 

    

8 Чи виявлені нестачі та надлишки при 
інвентаризації матеріалів та палива? 

    

9 

Який метод вибуття матеріалів та палива 
використовується на підприємстві: 
- Fifo; 
- середньозваженої собівартості; 
- інші? 

    

10 
На якому рахунку обліковуються матеріали та 
паливо на підприємстві: 
-  201 та 203 

    

 -  Інші     
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Удосконалений загальний план проведення
аудиту матеріалів та палива наведено у таблиці
3.

Удосконалена програма аудиту матеріалів
та палива, яка включає аудиторські процедури,
наведена у таблиці 4.

Запропоновані робочі документи аудитора,
які розроблені на підставі форми програми
аудиту матеріалів та палива, наведено у таблиці
5—9.

ВИСНОВКИ
У роботі розроблені методологічні аспек-

ти організації обліку та аудиту матеріалів та

палива, які на відміну від існуючих включають:
анкету, загальний план аудиту, програму ауди-
ту, робочі документи аудитора. Для удоско-
налення організації обліку запропоновано
форму оперограми та схему заповнення доку-
ментообігу картки складського обліку матер-
іалів. Запропонована методика проведення
аудиту надасть змогу аудитору охопити всі
аспекти організації обліку матеріалів та пали-
ва на підприємстві, дослідити правильність,
своєчасність, законність відображення в об-
ліку матеріалів та палива, вчасно виявити по-
рушення, провести якісну перевірку та прий-
няти ефективні управлінські рішення.

За даними аудиту 

Вид запасів За даними 
підприємства На складі У цеху № 1 У цеху № 2

У 
адміністрати

вного 
персоналу 

У менеджерів 
збуту Разом Відхилення 

201         
203         

Таблиця 5. Робочий документ аудитора АМПM1 — проведення інвентаризації
матеріалів та палива

Первинний документ обліку матеріалів та палива 

вид № дата платник назва 
запасу од. вим сума у т.ч. ПДВ підпис печатка Помилки 

           

Таблиця 6. Робочий документ аудитора АМПM2 — перевірка первинних документів
 з обліку матеріалів та палива

Субрахунки За даними підприємства За даними аудиту Відхилення 
201 «Сировина й матеріали»    
2011    
2012    
2013    
2014    
203 «Паливо»    
2031    
2032    
2033    
2034    

Таблиця 7. Робочий документ аудитора АМПM3 — перевірка відповідності аналітичного обліку
матеріалів та палива синтетичному обліку

За даними підприємства За даними аудиту Відхилення та запропоноване виправленняЗміст операції Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн 
          

Таблиця 8. Робочий документ аудитора АМПM4 — перевірка правильності кореспонденції
рахунків матеріалів та палива

Відхилення Рахунок Баланс Головна книга Журнал Балансу від головної книги Головної книги від журналу 
201      
203      

Таблиця 9. Робочий документ аудитора АМПM5 — перевірка правильності відображення
в звітності матеріалів та палива
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