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METHODICAL APPROACHES FOR REALIZATION THE INTERNAL AUDIT
OF THE PRODUCTION INVENTORY AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

На сучасному етапі важливим для сільгосппідприємства є своєчасне забезпечення виробничими запасами. ЗначC
ну питому вагу в активах сільгосппідприємств займають виробничі запаси, бо від правильної оцінки та відображення
в обліку яких залежать показники фінансового стану підприємства. Облік виробничих запасів є невід'ємною частиC
ною вирощуванням сільськогосподарської готової продукції. Зараз виникає питання правильності списання виробC
ничих запасів у разі їх вибуття у сільгосппідприємств.

Метою дослідження є розробка методичних підходів до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на
сільгосппідприємстві.

 Метою внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві є встановлення законності, достовірC
ності і доцільності здійснення операцій з виробничими запасами на сільгосппідприємстві, правильності відображенC
ня їх в обліку та звітності.

Завдання проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві полягає у перевірці: наC
явності первинних документів з оприбуткування та списання виробничих запасів, правильності оформлення первинC
них документів обліку виробничих запасів на сільгосппідприємстві, правильності визначення ціни врожаю, правильC
ності класифікації запасів згідно з планом рахунків на сільгосппідприємстві, правильності кореспонденції рахунків
з обліку виробничих запасів на сільгосппідприємстві.

У роботі розроблено методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідC
приємстві, які на відміну від існуючих включають: анкету, загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів,
програму внутрішнього аудиту виробничих запасів та робочі документи до кожної процедури. Це надасть можливість
провести якісно і своєчасно внутрішній аудит виробничих запасів, виявити помилки в веденні обліку, знизити витраC
ти, а також на підставі отриманої облікової інформації у подальшому приймати ефективні управлінські рішення.

On a modern stage it is important for the agricultural enterprise a timely ensuring by the production inventory. A
significant importance in the holdings of the agricultural enterprise are occupied by the production inventory because
from the correct assessment and the depiction in the registration of which indicators of the financial condition of the
enterprise are depend on. The registration of the production inventory is an essential part of the growing of agricultural
finished products. Nowadays there is a question of the correct writeCoff of the production inventory according to their
leaving at the agricultural enterprise.

 The aim of the research is a developing of the methodical approaches for realization the internal audit of the production
inventory at the agricultural enterprise.

 The aim of the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise is an establishment of the
legality, reliability and advisability of the realization with the production inventory oat the agricultural enterprise,
correctness of their reflection in the registration and accountability.
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ВСТУП
На сучасному етапі важливим для сіль�

госппідприємства є своєчасне забезпечення ви�
робничими запасами. Значну питому вагу в ак�
тивах сільгосппідприємств займають виробничі
запаси, так як від правильної оцінки та відоб�
раження в обліку яких залежать показники
фінансового стану підприємства. Облік вироб�
ничих запасів є невід'ємною частиною вирощу�
ванням сільськогосподарської готової про�
дукції. Зараз виникає питання правильності
списання виробничих запасів у разі їх вибуття
у сільгосппідприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемними питаннями внутрішнього
аудиту виробничих запасів займалися такі
вітчизняні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф.,
Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхо�
ва Т.О., Піча Ю.В., Подмешальська Ю.В., Са�
лига С.Я., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Ав�
тори розглядають це питання зі своєї точки
зору та акцентують увагу на різних аспектах
проведення перевірки. Проте саме питання роз�
робки плану, програми та робочих документів
внутрішнього аудиту виробничих запасів на
сільгосппідприємстві недостатньо розкрито і
потребує подальшого дослідження.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Завданням дослідження є розроблення ме�

тодичних підходів до проведення внутрішньо�
го аудита виробничих запасів на сільгосппідп�
риємстві.

The task of the carrying of the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise lies in the
checking: the availability of the original documents about the posting and writingCoff of the production inventory, the
correct design of the original documents about the production inventory at the agricultural enterprise, the correct
definition of the harvest`s price, the correct classification of the supplies according to the plan of the bills at the agricultural
enterprise, the correct correspondence of the bills according to the accounting of the production inventory at the
agricultural enterprise.

In this work it is designed the methodical approaches for realization the internal audit of the production inventory at
the agricultural enterprise, which unlike existing ones include: a questionnaire, the general plan of the internal audit of
the production inventory, the program of internal audit of the production inventory and the working documents to each
procedure. It will give the opportunity to hold the internal audit of the production inventory quality and timely, to
reveal the mistakes in the accounting, to reduce costs, and also in the future on the basis of the received accounting
information to accept the effective management decisions.

Ключові слова: аудит, виробничі запаси, сільгосппідприємства, план, програма, робочі до;
кументи.

Key words: audit, production inventories, agricultural enterprises, plan, program, working
documents.

 Метою внутрішнього аудиту виробничих
запасів на сільгосппідприємстві є встановлен�
ня законності, достовірності і доцільності
здійснення операцій з виробничими запасами
на сільгосппідприємстві, правильності відобра�
ження їх в обліку та звітності.

Завдання проведення внутрішнього аудиту
виробничих запасів на сільгосппідприємстві по�
лягає у перевірці: наявності первинних доку�
ментів з оприбуткування та списання виробни�
чих запасів, правильності оформлення первин�
них документів з обліку виробничих запасів на
сільгосппідприємстві, правильності визначен�
ня ціни врожаю, правильності класифікації за�
пасів згідно з планом рахунків на сільгосппід�
приємстві, правильності кореспонденції ра�
хунків з обліку виробничих запасів на сільгосп�
підприємстві.

Анкету перевірки виробничих запасів на
сільгосппідприємстві подано в таблиці 1.

Загальний план внутрішнього аудиту ви�
робничих запасів на сільгосппідприємстві
(табл. 2) доцільно проводити в декілька етапів:
1) попередній — ознайомлення з процесом до�
кументування та організацією обліку; 2) ос�
новний — перевірка виробничих запасів на
сільгосппідприємстві; 3) Заключний — надан�
ня рекомендацій для прийняття ефективних
управлінських рішень. План внутрішнього
аудиту виробничих запасів на сільгосппідп�
риємстві є документом організаційно�методо�
логічного характеру та складається з переліку
робіт на основних етапах, термінів їх виконан�
ня із зазначенням відповідальних осіб за про�
ведення перевірки.
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Пропонуємо програму внутрішнього ауди�
ту виробничих запасів на сільгосппідприємстві
(табл. 2), яка включає в себе: перелік процедур
аудиту; мету та задачі проведення аудиту кож�

ної процедури; докази аудиту, які складають�
ся з первинних документів, облікових регістрів
та звітності підприємства за кожною процеду�
рою; коди робочих документів, які представля�

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки

1 
Які є біологічні активи на підприємстві: 
-  тварини; 
-  рослини? 

    

2 Чи застосовується на підприємстві процес біологічного перетворення?     
3 Чи використовуються на підприємстві витрати на місці продажу?      

4 

Яка інформація про біологічні активи наводиться у примітках до фінансової звітності: 
- робоча худоба; 
- продуктивна худоба; 
- багаторічні насадження; 
-  інші довгострокові біологічні активи; 
- біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та 
відгодівлі); 
  - інші поточні біологічні активи 

    

5 

Яка інформація наводиться у примітках до фінансової звітності: 
- вартість кожної групи біологічних активів на початок і кінець звітного року; 
- обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних 
вимірниках та за справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці 
продажу), обчисленою при первісному визнанні; 
- методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості 
кожної групи сільськогосподарської продукції та кожної групи біологічних активів; 
- наявність та балансову вартість біологічних активів, право володіння якими 
обмежене, а також балансову вартість біологічних активів, переданих у заставу; 
- сума укладених договорів на придбання у майбутньому біологічних активів 

    

6 За якими показниками наводиться фінансовий результат за звітний рік від 
сільськогосподарської діяльності: 
- дохід (витрати) від первісного визнання одержаної сільськогосподарської продукції 
та/або додаткових біологічних активів за кожною групою біологічних активів; 
- витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями, за кожною групою біологічних 
активів; 
- фінансовий результат (прибуток, збиток) від первісного визнання 
сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів; 
- фінансовий результат (прибуток, збиток) від ре6алізації сільськогосподарської 
продукції та поточних біологічних активів; 
- фінансовий результат (прибуток, збиток) від зміни справедливої вартості біологічних 
активів 

    

7 За якими показниками наводиться інформація про зміни балансової вартості груп 
біологічних активів, що оцінювались у звітному році за справедливою вартістю: 
- залишок біологічних активів на початок звітного року; 
- дохід (витрати) від змін справедливої вартості (за вирахуванням попередньо оцінених 
витрат на місці продажу) за звітний рік; 
- придбання біологічних активів за звітний рік; 
- реалізація біологічних активів за звітний рік; 
- інші зміни; 
- залишок біологічних активів на кінець звітного року 

    

Таблиця 1. Анкета перевірки виробничих запасів на сільгосппідприємстві

Етапи 
аудиту Процедури аудиту ПІБ аудитора Термін 

перевірки 
Підготовчий  Ознайомлення з процесом документування та організацію обліку 

виробничих запасів  
  

Перевірка наявності первинних документів з оприбуткування виробничих 
запасів 

  

Перевірка наявності первинних документів зі списання виробничих запасів   
Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку 
виробничих запасів на сільгосппідприємстві 

  

Перевірка правильності визначення ціни врожаю   
Перевірка правильності класифікації запасів згідно з планом рахунків на 
сільгосппідприємстві 

  

Основний 

Перевірка правильності кореспонденції рахунків з обліку виробничих 
запасів на сільгосппідприємстві 

  

Заключний Надання рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту      

Таблиця 2. Загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві
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ють собою шаблони таблиць для внесення ви�
явлених помилок під час внутрішнього аудиту;
зазначення відповідальних осіб та термінів про�
ведення аудиту за кожною процедурою.

Для досягнення мети та вирішення постав�
лених завдань внутрішнього аудиту виробничих
запасів на сільгосппідприємстві пропонуємо
робочі документи (табл. 3—9), які стануть об�
грунтованими доказами якісного проведення

внутрішнього аудиту виробничих запасів на
сільгосппідприємстві для прийняття ефектив�
них управлінських рішень.

ВИСНОВКИ
У роботі розроблено методичні підходи до

проведення внутрішнього аудиту виробничих
запасів на сільгосппідприємстві, які на відміну
від існуючих включають: анкету, загальний

Процедури аудиту Мета внутрішнього 
аудиту 

Задачі внутрішнього 
аудиту Докази аудиту Код робочих 

документів 

ПІБ 
переві-
ряючого 

Термін 
проведення 
аудиту 

Перевірка наявності 
первинних 
документів з 
оприбуткування 
виробничих запасів 

Впевнитись у 
наявності первинних 
документів з 
оприбуткування 
виробничих запасів 

Перевірити наявність 
всіх первинних 
документів, які 
використовуються на 
сільгосппідприємстві 
для оприбуткування 
виробничих запасів 

Реєстр відправки зерна та іншої 
продукції з поля, Путівка на 
вивезення продукції з поля, Талон 
водія, Талон комбайнера,Талон 
бункери ста, Реєстр приймання 
зерна вагарем, Книга складського 
обліку, Відомість руху зерна та 
іншої продукції, Щоденник 
надходження сільськогосподарської 
продукції, Акт приймання грубих і 
соковитих кормів 

ЗСГП-1   

Перевірка наявності 
первинних 
документів зі 
списання 
виробничих запасів 

Впевнитись у 
наявності первинних 
документів зі 
списання виробничих 
запасів 

Перевірити наявність 
всіх первинних 
документів, які 
використовуються на 
сільгосппідприємстві 
для списання 
виробничих запасів 

Товарно-транспортна накладна, 
Накладна, Акти витрачання 
насіння, Сортове посвідчення, 
Відомості витрачання кормів 

ЗСГП-2   

Перевірка 
правильності 
оформлення 
первинних 
документів обліку 
виробничих запасів 
на сільгосп-
підприємстві 

Впевнитись у 
правильності 
оформлення 
первинних 
документів з обліку 
виробничих запасів 
на сільгосп-
підприємстві 

Перевірити 
правильність 
заповнення всіх 
реквізитів у  первинних 
документів з обліку 
виробничих запасів на 
сільгосппідприємстві 

Реєстр відправки зерна та іншої 
продукції з поля, Путівка на 
вивезення продукції з поля, Талон 
водія, Талон комбайнера,Талон 
бункери ста, Реєстр приймання 
зерна вагарем, Книга складського 
обліку, Відомість руху зерна та 
іншої продукції, Щоденник 
надходження сільськогосподарської 
продукції, Акт приймання грубих і 
соковитих кормів, Товарно-
транспортна накладна, Накладна, 
Акти витрачання насіння, Сортове 
посвідчення, Відомості витрачання 
кормів 

ЗСГП-3   

Перевірка 
правильності 
визначення ціни 
врожаю 

Впевнитись у 
правильності 
визначення ціни 
врожаю 

Перевірити 
правильність 
визначення  ціни 
врожаю 

Калькуляція ЗСГП-4   

Перевірка 
правильності 
класифікації запасів 
згідно з планом 
рахунків на сіль-
госппідприємстві 

Впевнитись у 
правильності 
класифікації запасів 
згідно з планом 
рахунків на 
сільгосппідприємстві 

Перевірити 
правильності 
класифікації 
виробничих запасів за 
субрахунками з 
рахунків 20 та 21 на 
сільгосппідприємстві 

Наказ про облікову політику, 
Баланс, Головна книга, накладні 

ЗСГП-5   

Перевірка 
правильності 
кореспонденції 

Впевнитись у 
правильності 
кореспонденції 

Перевірити 
правильність 
проставляння 

Журнал, накладні, головна книга, 
довідка бухгалтерії 

ЗСГП-6   

Таблиця 3. Програма внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві

Період 

Реєстр 
відправки 
зерна та 
іншої 

продукції з 
поля 

Путівка на 
вивезення 
продукції з 

поля 

Талон водія, 
Талон 

комбайнера, 
Талон 

бункериста 

Реєстр 
приймання 

зерна вагарем

Книга 
складського 

обліку 

Відомість 
руху зерна 
та іншої 
продукції 

Щоденник 
надходження 

сільськогосподарської 
продукції 

Акт 
приймання 
грубих і 
соковитих 
кормів 

         

Таблиця 4. Перевірка наявності первинних документів
з оприбуткування виробничих запасів ЗСГПC1
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план внутрішнього аудиту виробничих запасів,
програму внутрішнього аудиту виробничих за�
пасів та робочі документи до кожної процеду�
ри. Розроблені робочі документи дозволяють
перевірити: наявність первинних документів з
оприбуткування та списання виробничих за�
пасів, а також правильність: оформлення пер�
винних документів з обліку виробничих запасів,
визначення ціни врожаю, класифікації запасів
згідно з планом рахунків, кореспонденції ра�
хунків з обліку виробничих запасів на сільгос�
ппідприємстві. Це надасть можливість провес�
ти якісно і своєчасно внутрішній аудит вироб�
ничих запасів, виявити помилки в веденні об�
ліку, знизити витрати, а також на підставі отри�

маної облікової інформації у подальшому
приймати ефективні управлінські рішення.

Література:
1. Макаренко А.П. Аудит: навч.�метод. посіб�

ник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бес�
коста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.

2. Макаренко А.П. Організація і методика
аудит: навч.�метод. посібник / А.П. Макарен�
ко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріж�
жя: ЗДІА, 2015. — 190 с.

3. Меліхова Т.О. Визначення витрат госпо�
дарської діяльності підприємства / Т.О. Мелі�
хова // Журнал "Бізнес Інформ". — Харків:
ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку

Період Товарно-транспортна 
накладна Накладна Акти витрачання 

насіння Сортове посвідчення Відомості витрачання 
кормів 

      

Таблиця 5. Перевірка наявності первинних документів зі списання виробничих запасів ЗСГПC2

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

         

Таблиця 6. Перевірка правильності оформлення первинних документів з обліку виробничих
запасів на сільгосппідприємстві ЗСГПC3

Дані аудиту 
Назва культури Дані 

підприємтва площа урожайність Витрати на 
вирощування Ціна 

Відхилення 

       

Таблиця 7. Перевірка правильності визначення ціни врожаю ЗСГПC4

Субрахунок За даними підприємства За внутрішнього 
аудиту Відхилення 

20 «Виробничі запаси»     
201 «Сировина й матеріали»    
202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»    
203 «Паливо»    
204 «Тара й тарні матеріали»    
205 «Будівельні матеріали»    
206 «Матеріали, передані в переробку»    
207 «Запасні частини»    
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»    
209 «Інші матеріали»    
21 «Поточні біологічні активи»    
211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені 
за справедливою вартістю» 

   

212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені 
за справедливою вартістю» 

   

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені 
за первісною вартістю» 

   

Разом    

Таблиця 8. Перевірка правильності класифікації запасів згідно з планом рахунків
на сільгосппідприємстві ЗСГПC5

Таблиця 9. Перевірка правильності кореспонденції рахунків з обліку виробничих запасів
на сільгосппідприємстві ЗСГПC6

За даними підприємства За даними внутрішнього аудиту Відхилення та запропоноване 
виправлення Зміст 

операції Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн 
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