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ВСТУП
Основою для здійснення безперебійного про�

цесу виробництва підприємства є правильна
організація обліку виробничих запасів. На сьо�
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THE INTERNAL CONTROL OF INVENTORY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY
MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення внутрішнього контролю виробничих запасів, розроблено про<
граму внутрішнього контролю виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роботі розроблено
програму внутрішнього контролю виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства, яка включає: загаль<
ний план внутрішнього контролю, програму внутрішнього контролю, робочі документи, а саме для перевірки правильності:
визначення залишку виробничих запасів на початок періоду, віднесення до виробничих запасів, оформлення первинних доку<
ментів з виробничих запасів, віднесення виробничих запасів до субрахунків, оцінки запасів при надходженні, оцінки запасів
при їх використанні, кореспонденції рахунків з виробничих запасів, відображення вартості у балансі, визначення залишку ви<
робничих запасів на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу контролеру охопити всі аспек<
ти обліку виробничих запасів на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку виробни<
чих запасів, вчасно виявити порушення, провести якісний внутрішній контроль та підвищити фінансову безпеку підприємства.

The authors of the article substantiate the goal and objectives of the internal control of inventory, a programme of internal
control of inventory for improving financial security. In this work authors had developed the internal control programme of inventory
to improve financial security at the enterprise, which includes: the overall internal control plan, internal control programme, working
papers, which are used to verify: the determination of the rest of inventory for beginning of the period, the assignment of inventory,
registration of initial inventory documents, classification of inventory by the accounts, evaluation of goods on arrival, stock assessment
on usage, correspondence accounts for inventory, representation of the value in the Balance, inventory balance determination by the
end of the period. The proposed methodology of the audit will allow the controler reaching the all aspects of inventory accounting at
the enterprise, to analyze the correctness, timeliness end legality accounting of inventory, to detect breaks, to internal control
qualitatively and to rise up the financial security of the enterprise.

Ключові слова: внутрішній контроль, виробничі запаси, загальний план, програма перевірки,
робочий документ, фінансова безпека.

Key words: internal control, inventory, the General plan, the inspection programme, working
document, financial security.

годнішній день це можливо забезпечити тільки
при здійснені регулярного внутрішнього контро�
лю за виробничими запасами підприємства. Ре�
тельна перевірка правильності ведення обліку

Етапи 
контролю Процедури контролю ПІБ 

перевіряючого 
Термін 

перевірки 
Попередній Ознайомлення з процесом документування та веденням обліку 

виробничих запасів  
 

Аналіз запасів  
Планування запасів    

Основний Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів на 
початок періоду 

 

Перевірка правильності оформлення первинних документів  
Перевірка правильності класифікації виробничих запасів  
Перевірка правильності оцінки використання запасів   
Перевірка правильності ведення обліку виробничих запасів  
Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів на 
кінець періоду 

 

Заключний Надання рекомендацій за результатами внутрішнього контролю  

Таблиця 1. Загальний план внутрішнього контролю виробничих запасів
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надходження, збереження та використання ви�
робничих запасів, їх документальне оформлення
та своєчасне відображення у фінансовій звітності
допомагає вчасно виявити загрози фінансовій без�
пеці підприємства. Важливою умовою якісного
внутрішнього контролю є проведення аналізу та
планування запасів підприємства для прийняття
подальших ефективних управлінських рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутрішнього кон�
тролю виробничих запасів займалися такі віт�
чизняні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф., Ку�
лаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О.,
Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Салига С.Я., Са�
харцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Автори розгляда�
ють дане питання зі своєї точки зору та акценту�
ють увагу на різних аспектах проведення пере�
вірки. Проте саме питання розробки плану, про�
грами та робочих документів внутрішнього конт�
ролю виробничих запасів для своєчасного вияв�

лення загроз фінансової безпеки підприємства не�
достатньо розкрито і потребує подальшого дослі�
дження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є розробка методичних

підходів до проведення внутрішнього контролю
виробничих запасів для своєчасного виявлення
загроз фінансової безпеки підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Метою внутрішнього контролю виробничих

запасів є встановлення законності, достовірності
і доцільності здійснення операцій з виробничими
запасами, правильності відображення їх в обліку
та своєчасності виявлення загроз фінансової без�
пеки підприємства.

Завдання проведення внутрішнього контролю
виробничих запасів: 1) для прийняття ефективних
управлінських рішень — проведення аналізу та
планування виробничих запасів; 2) для своєчас�
ного виявлення загроз фінансової безпеки

Показники Попередній період, грн Звітний період, грн Відхилення 
У сумі У відсотках

Виторг від реалізації 
продукції 

  

Середня величина запасів   
Коефіцієнт оборотності 
запасів 

  

Коефіцієнт тривалості 
обороту запасів 

  

Таблиця 5. Розрахунок коефіцієнтів оборотності запасів та тривалості обороту запасів АПF3

Показники Попередній період, грн Звітний період, грн Відхилення 
У сумі У відсотках

Виторг від реалізації 
продукції 

  

Середня величина запасів   
Вплив на тривалості 
обороту запасів зміни 
середньої величини 
запасів 

  

Вплив на тривалості 
обороту запасів зміни 
виручки від реалізації 
продукції 

    

Таблиця 6. Визначення причин впливу факторів на тривалість обороту запасів АПF4

Вид запасів Звітний період, грн Майбутній період, грн Відхилення 
У сумі, грн У відсотках, %

Сума, грн % Сума, грн %  
Запасів    
…    
Разом запасів    

Таблиця 7. Планування запасів ПЛF1

Рахунок Баланс Головна книга Журнал 
Відхилення 

Балансу від головної 
книги 

Головної книги від 
журналу 

      

Таблиця 8. Перевірка правильності визначення залишку виробничих запасів
на початок періоду ПВЗF1
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підприємства: перевірка правильності визначен�
ня залишку виробничих запасів на початок періо�
ду, перевірка правильності оформлення первин�
них документів, перевірка правильності класифі�
кації виробничих запасів, перевірка правильності
оцінки використання запасів, перевірка правиль�
ності ведення обліку виробничих запасів, пере�
вірка правильності визначення залишку виробни�
чих запасів на кінець періоду.

Загальний план внутрішнього контролю ви�
робничих запасів (табл. 1) доцільно проводити в
декілька етапів: 1) попередній — ознайомлення з
процесом документування та веденням обліку ви�
робничих запасів на підприємстві, аналіз та пла�
нування запасів; 2) основний — перевірка (конт�
роль) виробничих запасів для своєчасного вияв�
лення загроз фінансової безпеки підприємства; 3)
Заключний — надання рекомендацій для прийнят�
тя ефективних управлінських рішень. План внут�
рішнього контролю виробничих запасів є доку�
ментом організаційно�методологічного характе�
ру та складається з переліку робіт на основних
етапах, термінів їх виконання із зазначенням
відповідальних осіб за проведення перевірки.

Аналіз при внутрішньому контролі є попе�
реднім етапом. Однак, якщо будуть виявлені
суттєві помилки в веденні обліку виробничих за�
пасів, тоді будуть викривлені результати аналізу
та планування, тому при проведенні внутрішньо�
го контролю виробничих запасів доцільно і після

проведення перевірки провести аналіз та плану�
вання запасів, використовуючи правильні дані об�
ліку.

Пропонуємо програму внутрішнього контро�
лю виробничих запасів (табл. 2), яка включає в
себе: перелік процедур контролю; мету та задачі
проведення контролю кожної процедури; докази
контролю, які складаються з первинних доку�
ментів, облікових регістрів та звітності підприєм�
ства за кожною процедурою; коди робочих доку�
ментів, які представляють собою шаблони таблиць
для внесення виявлених помилок під час внутріш�
нього контролю; зазначення відповідальних осіб
та термінів проведення контролю за кожною про�
цедурою.

Для досягнення мети та вирішення поставле�
них завдань внутрішнього контролю виробничих
запасів пропонуємо робочі документи (табл. 3—
15), які стануть обгрунтованими доказами якісно�
го проведення внутрішнього контролю виробни�
чих запасів для прийняття ефективних управлі�
нських рішень та своєчасного виявлення загроз
фінансової безпеки підприємства.

Аналіз запасів здійснюється шляхом визначен�
ня динаміки та питомій ваги запасів підприємства,
коефіцієнтів оборотності запасів та тривалості
обороту запасів, а також визначення причин впли�
ву факторів на тривалість обороту запасів, що на�
ведено у робочих документах АП�1, АП�2, АП�3,
АП�4.

Наявність основних реквізитів у первинному документі Примітки Назва № Дата Кількість Ціна Сума, грн Підпис Печатка 
     

Таблиця 9. Перевірка первинних документів з надходження виробничих запасів НВЗF1

Первинний документ Примітки Назва № Дата Кількість Відпустив Прийняв 
     

Таблиця 10. Перевірка правильності оформлення первинних документів з відпуску
виробничих запасів у виробництво ВВЗF1

Первинний документ
Примітки Назва Од. 

вим. 
Залишок на 
початок Надходження Вибуття Залишок на 

кінець Ліміт Зайві 
(нестача) 

    

Таблиця 11. Перевірка первинних документів з ведення складського обліку
виробничих запасів СВЗF1

Вид запасів За даними 
підприємства 

За внутрішнього 
контролю Відхилення 

Сировина й матеріали  
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  
Паливо  
Тара й тарні матеріали    
Будівельні матеріали  
Матеріали, передані в переробку  
Запасні частини  
Матеріали сільськогосподарського призначення  
Інші матеріали  
Разом  

Таблиця 12. Перевірка правильності класифікації виробничих запасів згідно з П(С)БО КВЗF1
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Планування запасів відображено у робочому
документі ПЛ�1.

Перевірка правильності визначення залишку
виробничих запасів на початок періоду відобра�
жено у робочому документі ПВЗ�1.

Перевірка правильності оформлення первин�
них документів з виробничих запасів включають
робочі документи НВЗ�1, ВВЗ�1, СВЗ�1.

Перевірка правильності класифікації вироб�
ничих запасів згідно з П(С)БО відображена у ро�
бочому документі КВЗ�1.

Перевірка оцінки використання запасів відоб�
ражено у робочому документі ОВЗ�1.

Перевірка правильності кореспонденції ра�
хунків обліку виробничих запасів відображено у
робочому документі БВЗ�1.

Перевірка правильності визначення залишку
виробничих запасів на кінець періоду відображе�
но у робочому документі КВЗ�1.

ВИСНОВКИ
У роботі розроблено методичні підходи до

проведення внутрішнього контролю виробничих
запасів, які на відміну від існуючих включають:
загальний план внутрішнього контролю вироб�
ничих запасів, програму внутрішнього контро�
лю виробничих запасів та робочі документи до
кожної процедури. Запропоновані документи
дають можливість здійснити внутрішній конт�
роль виробничих запасів більш детально, по�
слідовно, структуровано та логічно для своєчас�
ного виявлення загроз фінансової безпеки
підприємства. Прозорість і зрозумілість розроб�
лених документів допоможуть керівництву
здійснювати своєчасний контроль, аналіз, плану�
вання та на їх підставі приймати ефективні уп�
равлінські рішення.
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