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Проблеми удосконалення аудиту витрат, планування та аналізу собівартості 

продукції, управління витратами розглядають в своїх роботах такі вчені, як В. 
Андрійчук, Ф. Бутинець, С. Голов, В. Кузнєцов, О. Петрик, Д. Свідерський, Ю. Цал-
Цалко, А. Шеремет та інші. 

Аудит виробничої діяльності підприємства і витрат на виробництво є 
найважливішою і, водночас, найскладнішою частиною аудиторської перевірки. Мета 
аудиту виробничих витрат – підтвердження достовірності формування витрат, виходу 
продукції та правильності відображення їх в обліку. Проведення аудиту 
регламентується чинним законодавством, зокрема Законом України «Про 
аудиторську діяльність». При проведенні аудиту витрат на виробництво, собівартості 
виробленої і реалізованої продукції вивчаються процеси і явища, відображені 
документально і пов'язані з виробничою діяльністю суб'єкта господарювання. Якість 
аудиту залежить від того, наскільки ретельно проведена робота до початку 
аудиторської перевірки: увага до підбору клієнта, отримання інформації про клієнта, 
встановлення і прийняття умов і зобов’язань підприємства і аудиторської фірми, 
планування аудиту 

При здійсненні економічних процедур в аудиті витрат виробництва 
пропонуємо їх розмежувати за двома рівнями:  

1) процедури першого рівня пов’язані із аналізом інформаційних ресурсів: 
від відображення даних у первинних документах до зведених показників фінансової і 
статистичної звітності. Тут пріоритетним є застосування логіко-економічних 
прийомів аналізу, які підтверджують аргументованість у кваліфікації витрат за 
видами діяльності та їх зведення за аналітичними ознаками, балансову узгодженість 
джерел формування витрат та кінцевих результатів їх впливу на стан підприємства 
загалом, обґрунтованість вибору варіантів їх формування за критеріями доречності 
тощо;  

2) процедури другого рівня пов’язані з оцінками та діагностикою величини 
та зміни витрат відносно до параметрів управління ними (планування, нормування, 
коректування і т.п.). 

Зміст аналітичних процедур в аудиті витрат виробництва пропонуємо подати за 
такими їх групами:  

1) аналіз взаємозв’язків між даними про доходи і витрати у різних 
облікових регістрах (синтетичного і аналітичного обліку), формах звітності та інших 
джерелах інформації. Це дає змогу встановити достовірність інформаційної бази, 
виявити істотні розбіжності і причини їх виникнення та визначити програму аудиту, 
особливо на етапах його планування та підведення підсумків; 

2) порівняльний аналіз доходів і витрат для оцінювання кількісних і якісних 
змін, передбачуваних і непередбачуваних відхилень, тенденцій і закономірностей, 
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можливих наслідків і нових викликів; 
3) прогнозування майбутнього стану підприємства залежно від очікуваних 

доходів і витрат. Проведений аудит з використанням такого інструментарію аналізу 
дає змогу напрацювати гнучку тактику поточного (оперативного) менеджменту у 
внутрішньому і зовнішньому середовищі діяльності підприємства;  

4) аналітичні процедури визнання доцільності й ефективності.  
Найвагомішим в аудиті витрат виробництва  є аналіз собівартості продукції. 

Витрати на виробництво є базою для встановлення ціни продажу, а інформація про 
собівартість знаходиться в основі прогнозування та управління виробництвом та 
використовується для вирішення великої кількості поточних оперативних завдань 
управління. 

 
 

 
  

 
 

     
   

 
        
         
         

 
  

    
            

       
         

     
         

       
      

            
      

      
    

   
      

        
         

  
  
      
   
   
   


