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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  

ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ЇХ УПРАВЛІННЯ 
 
Постановка проблеми. Аудит бізнес-процесів 

обліку витрат – це аналіз організованості й ефектив-
ності процесів. Основне завдання такого аудиту – 
виявити ключові чинники неефективності компанії. 
[1]. Тому, особливого значення набувають питання 
реєстрації, групування, систематизації даних про 
витрати, а також калькулювання собівартості проду-
кції. 

Аналіз останніх досліджень. Питання мето-
дики й організації обліку і аудиту витрат досліджу-
вали багато відомих учених-економістів, таких як  
А. Апчерч [1], О. Грищенко [4], М. Могилко [6],  
Л. Нападовська [3], В. Лень, Т. Сльозко, В. Сопко, 
Ч. Хонгрен, Ю. Цал-Цалко [2], А. Шеремет [5] та ін., 
але більшість досліджень пов'язано з обліком і ауди-
том витрат виробництва і калькулювання продукції 
на промислових підприємствах та підприємствах ін-
ших галузей економіки. Віддаючи належне здобут-
кам вітчизняних та закордонних науковців, слід за-
значити, що певна низка питань оптимізації бізнес-
процесів обліку витрат та їх управління залишилася 
остаточно невирішеною, а рівень розв'язання про-
блем організації аудиту та методики моделювання 
бізнес-процесів обліку витрат, формування, органі-
зації та впровадження автоматизованої системи уп-
равління бізнес-процесами обліку витрат і кальку-
лювання собівартості на підприємствах так й зали-
шається недостатнім. 

Мета статті – встановити особливості прове-
дення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх уп-
равління для можливості подальшого забезпечення 
їх оптимізації та моделювання на підприємствах 
країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
управлінні на основі процесів поняття «бізнес-про-
цесу» є базовим. Від правильності виділення бізнес-
процесу залежить успішність реалізації певних ме-
тодів управлінського обліку, аналізу та контролю. 
Представлення діяльності підприємства у вигляді 
моделі процесів дозволяє підприємству застосову-
вати прогресивні методи управління, зокрема, уп-
равління на основі видів діяльності, яке за кордоном 
відоме як Activity Based Management, що включає 
використання методів обліку витрат та калькулю-
вання за видами діяльності (Activity Based Costing), 
бюджетування на основі процесів (Activity Based 
Budgetig), функціонально-вартісний аналіз. У даній 

системі грамотне виділення бізнес-процесів є важ-
ливим і актуальним питанням, адже вони розгляда-
ються як об’єкт калькулювання, розраховується со-
бівартість операцій та проводиться аналіз рента- 
бельності процесів та бізнес-процесів [10]. 

В економічній літературі зустрічається значна 
кількість визначень «бізнес-процесу». Класичним 
вважається трактування подане Девенпортом у 1993 
році, який пише, що «бізнес-процес» – це «структу-
рований набір видів діяльності, що піддаються вимі-
рюванню, призначенням яких є створення специ- 
фічного виходу для певного споживача чи ринку. 
При цьому велике значення надається тому, як ви-
конується робота в організації ... Отже, процес пред-
ставляється як специфічно організовані роботи/ 
види діяльностей у часі та просторі, що мають поча-
ток та кінець із чітко визначеними входами та вихо-
дами: структурою дій» [10; 11, c. 17], а під проце-
сами управління пропонується розуміти – «бізнес-
процеси, які охоплюють весь комплекс функцій уп-
равління на рівні кожного бізнес-процесу та бізнес-
системи в цілому, тобто взаємопов’язаної множини 
всіх бізнес-процесів підприємства» [12, с. 41]. 

Інформація про витрати для подальшого прове-
дення аудиту витрат та їх управління займає центра-
льне місце в системі управління діяльністю будь-
яких компаній загалом та їх структурних підрозділів 
зокрема. Обліковий процес передбачає реєстрацію, 
групування, систематизацію даних, а також кальку-
лювання собівартості продукції [8]. При цьому дже-
релом інформації про господарський суб’єкт у ці-
лому, та про витрати зокрема, є бухгалтерський об-
лік, який сам потребує інформаційного забезпе-
чення, перш за все, нормативного. В Україні сфор-
мована багаторівнева система нормативно-право-
вого регулювання бухгалтерського обліку витрат на 
виробництво і калькулювання продукції (рис. 1), до 
того ж кожний із рівнів охоплює низку документів  
і у відповідний спосіб впливає на облік [8, с. 28]. 

Для результативного проведення аудиту біз-
нес-процесів обліку витрат варто враховувати, що в 
податковому обліку витрати класифікуються в цілях 
визначення  оподатковуваного прибутку, у фінансо-
вому обліку – з метою формування інформації про 
величину витрат підприємства, в управлінському 
обліку – для досягнення його стратегічних цілей, на-
дання допомоги керівникам в ухваленні раціонально 
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обґрунтованих рішень. Для прийняття правильних 
рішень на підставі проведеного аудиту бізнес-про-
цесів обліку витрат менеджер повинен знати міру 

впливу витрат на рівень собівартості із метою виді-
лення тієї частини витрат, на які може вплинути ке-
рівник.  

 

 
Рис. 1. Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку витрат  

на виробництво і калькулювання продукції [8, с. 28] 
 
Отже, для подальшого моделювання, оптиміза-

ції, удосконалення обліку та аудиту бізнес-процесів 
обліку витрат доцільно відокремити витрати: 

1) згідно порядку формування витрат підприєм-
ства (рис. 2); 

2) на підставі  П (С) БО 16 "Витрати" (рис. 3); 
3) відповідно до напрямів обліку витрат в 

управлінському обліку (рис. 4). 
Далі для ефективного проведення аудиту біз-

нес-процесів обліку витрат пропонується провести 
процедуру бюджетування (рис. 5), яка передбачає 
складання бюджетів (або планів чи нормативів) для 
кожного центру відповідальності.  

Процес бюджетування припускає складання 
окремих елементів – бюджетів (рис. 4), при цьому  
прогноз продажів – перший крок у процесі скла-
дання бюджету, потім може бути підготовлений бю-
джет витрат з продажу (комерційних витрат). Усі 
поточні бюджети тісно взаємозв'язані. Від прогнозу 
продажів також залежить виробничий бюджет, на 
основі якого розробляється бюджет закупівлі/вико-
ристання матеріалів, бюджети трудових витрат і за-
гальновиробничих витрат. Усю відповідальність за 
виконання бюджету несе директор по складанню 
бюджету.  

Успішність процесу виконання бюджету 
(рис. 5) визначають два важливі моменти. 

1. Потрібне точне і правильне розуміння дій  
і цілей усіма відповідальними особами організації. 
Усі, хто залучений в її діяльність, повинні знати, 
чого від них чекають, і отримати вказівки, як до- 
сягти поставлених цілей. 

2. Не менш важлива підтримка і система заохо-
чень з боку вищого керівництва. Як би складним не 
був процес складання бюджету, він успішний тільки 
у тому випадку, коли керівники середнього і ниж-
нього рівнів переконані, що вище керівництво  
дійсно зацікавлене в кінцевих результатах і заохочу-
ватиме за виконання запланованих цілей бюджету 
[5]. 

Оскільки "основною метою обліку витрат на 
підприємствах є формування повної та достовірної 
інформації про понесені витрати в звітному періоді, 
в тому числі з метою обчислення фактичної собі- 
вартості продукції та/або послуг", а досягнення та-
кої мети передбачає "створення інтегрованої сис-
теми обліку з тісним взаємозв’язком фінансового й 
управлінського обліку в єдиній системі рахунків" [8, 
с.142], то в процесі проведення аудиту бізнес-проце-
сів обліку витрат для визначення рівня організова-
ності та ефективності процесів обліку витрат необ-
хідно: 

– "зрозуміти цілі і завдання, які ставлять влас-
ники і керівники підприємства до системи обліку 
витрат; 

– виявити проблематику і причини неефектив-
ності обліку витрат; 

– знайти потрібні рішення в побудові системи 
обліку витрат; 

– визначити і погоджувати склад завдань і їх 
пріоритетність; 

– сформувати "дорожню карту" проекту по  
формуванню системи обліку витрат і можливо її ав-
томатизації" [1]. 
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Рис. 2. Аудит бізнес-процесів обліку витрат підприємства по їх видам та порядку формування 

Джерело: побудовано на підставі опрацювання [2]. 
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Рис. 3. Аудит бізнес-процесів обліку витрат підприємства відповідно до їх угрупування  

у Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку №16 "Витрати"  
(скорочено – П (С) БО №16 "Витрати") 

Джерело: побудовано на підставі вимог П (С) БО №16 "Витрати" [3; 9]. 
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Рис. 4. Аудит бізнес-процесів обліку окремих видів витрат підприємства відповідно  

до напрямів обліку витрат в управлінському обліку 

Джерело: побудовано на підставі опрацювання [4]. 
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Рис. 5. Схема проведення процедури бюджетування [5] 

 
Висновки та перспективи подальших до- 

сліджень. Вважаємо, що використання підходу до 
управління на основі виділення бізнес-процесів  
і проведення аудиту бізнес-процесів обліку окремих 
видів витрат підприємства забезпечує, як і у загаль-
ному випадку, "розширення сфер контрольованості 
та керованості системи управління підприємством 
та створює основу для використання ефективних об-
лікових методів обробки інформації, що підвищу-
ють інформативність та корисність облікової сис-
теми" [12]. Оскільки будь-яка операція на підприєм-
стві є носієм як матеріальних витрат, так і витрат на 
оплату роботи персоналу, тому за допомогою засо-
бів моделювання можна проводити вартісний аналіз 
бізнес-процесів, який визначає облік витрат з метою 
визначення загальної вартості бізнес-процесу. Як за-
значає О. Терещенко, до переваг вартісного аналізу 
моделі бізнес-процесу слід віднести визначення: 
дійсної вартості виробництва продукції; дійсної  
вартості підтримки клієнта; списку процесів, які ма-
ють найбільшу вартість і, таким чином, вимагають 
першочергової оптимізації [13, с. 341].  

У процесі проведення аудиту бізнес-процесів 
обліку витрат процедура формування та впрова-
дження та здійснення процес бюджетування (див. 
рис. 5) передбачає складання дорожньої карти, яка 
дозволяє усім учасникам процесу бачити загальний 
алгоритм дій і розуміти свою роль в цьому непрос-
тому процесі. Застосування дорожньої карти дозво-
ляє уникнути помилок в координації і реалізації по-
слідовності етапів. По бюджетах належить робити 
такий же фінансовий аналіз, який зазвичай робиться 
по звітах за минулий період. У цьому аналізі і є сенс 

бюджетування – визначити фінансовий стан і зро-
бити порівняння – в майбутньому буде кращий або 
гірший. Далі належить завершити такий аналіз під-
готовкою графіків, в яких зводиться минуле із звітів 
на інтервалі 5-9 років і майбутнє з бюджетів на  
3-4 роки вперед. По таких графіках добре читаються 
тенденції, і стає зрозуміло, які складові бюджетів 
влаштують акціонерів, а які доведеться оптимізу-
вати [6]. 

Впровадження системи бюджетування на під- 
приємстві має програмно-технічну сторону, що за-
безпечує процес автоматизації бюджетування в  
конкретному програмному комплексі автоматизації 
[8, с. 139]. 

За результатами запропонованої процедури 
проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат 
підприємство отримує: "незалежний і об'єктивний 
погляд на поточну проблематику підприємства в по-
становці обліку витрат; кваліфіковані рекомендації 
по виправленню ситуації й отримуваних вигод;  
професійне опрацювання потрібних до реалізації  
завдань; реалістичну "дорожню карту" (план-графік 
проекту), з оцінкою необхідних ресурсів, термінів  
і бюджету проекту" [1]. 

Вважаємо, що модель бюджетування (програм-
ний модуль) для  проведення аудиту бізнес-процесів 
обліку витрат доцільно вбудувати в діючу на під- 
приємстві систему обліку (такими системами, котрі 
є альтернативою 1С, можуть бути: німецька SAP, а 
також американські Oracle і Microsoft Dynamics, 
шведська IFS, британська Epicor і американська 
Infor, вітчизняна ERP-розробка, зокрема, програмне 
забезпечення IT – Enterprise, "Універсал", BSI, ІС-
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ПРО і Megapolis). Саме оцінювання переваг та мож-
ливостей кожної з перелічених систем, аналіз специ-
фіки їх впровадження може бути тематикою насту-
пних наших досліджень. 
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Латишева О. В., Антонова В. І. Особливості 

проведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та 
їх управління 

Стаття присвячена дослідженню особливості про-
ведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат та їх уп-
равління для обчислення та моделювання собівартості 
продукції та/або послуг. Встановлено, з яких рівнів 
складається система нормативно-правового регулю-
вання бухгалтерського обліку витрат на виробництво  
і калькулювання продукції. В процесі дослідження 
було визначено, що аудит бізнес-процесів обліку ви-
трат – це аналіз організованості і ефективності проце-
сів. З'ясовано, що основне завдання такого аудиту – ви-
явити ключові чинники неефективності підприємства. 
В статті запропоновано процедуру проведення аудиту 
бізнес-процесів обліку витрат і виявлено особливості 
проведення процедури бюджетування. Також запропо-
новано для подальшого моделювання, оптимізації, 
удосконалення обліку та аудиту бізнес-процесів обліку 
витрат відокремити витрати: згідно порядку форму-
вання витрат підприємства; на підставі діючих Поло-
жень (стандартів) бухгалтерського обліку № 16 "Ви-
трати"; відповідно до напрямів обліку витрат в управ-
лінському обліку. В процесі дослідження було встано-
влено, що для визначення рівня організованості та  
ефективності процесів обліку витрат необхідно ви-
явити проблематику і причини неефективності обліку 
витрат, знайти та ліквідувати недоліки в системі обліку 
витрат і автоматизації бюджетування. Запропоновано 
модель бюджетування (програмний модуль) для про-
ведення аудиту бізнес-процесів обліку витрат підпри-
ємств України. Запропоновано модель бюджетування 
(програмний модуль) для проведення аудиту бізнес-
процесів обліку витрат вбудувати в діючу на підприєм-
стві систему обліку (такими системами, котрі є альтер-
нативою 1С, можуть бути: німецька SAP, а також аме-
риканські Oracle і Microsoft Dynamics, шведська IFS, 
британська Epicor і американська Infor, вітчизняна 

ERP-розробка, зокрема, програмне забезпечення IT - 
Enterprise, "Універсал", BSI, ІС-ПРО і Megapolis). 

Ключові слова: аудит бізнес-процесів, облік ви-
трат, бюджетування, калькулювання продукції, обчис-
лення та моделювання собівартості продукції та/або 
послуг. 

 
Латышева Е. В., Антонова В. И. Особенности 

проведения аудита бизнес-процессов учета затрат и 
их управления 

Статья посвящена исследованию особенности 
проведения аудита бизнес-процессов учета затрат и их 
управления для вычисления и моделирования себесто-
имости продукции и / или услуг. Установлено, из каких 
уровней состоит система нормативно-правового регу-
лирования бухгалтерского учета затрат на производ-
ство и калькулирование продукции. В процессе иссле-
дования было определено, что аудит бизнес-процессов 
учета затрат – это анализ организованности и эффек-
тивности процессов. Выяснено, что основная задача 
такого аудита – выявить ключевые факторы неэффек-
тивности предприятия. В статье предложена про- 
цедура проведения аудита бизнес-процессов учета за-
трат и выявлены особенности проведения процедуры 
бюджетирования. В статье предложено для дальней-
шего моделирования, оптимизации, совершенствова-
ния учета бизнес-процессов учета расходов отделить 
расходы: согласно порядку формирования расходов 
предприятия; на основании действующих Положений 
(стандартов) бухгалтерского учета № 16 "Расходы"; в 
соответствии с направлениями учета затрат в управ-
ленческом учете. В ходе исследования было установ-
лено, что для определения уровня организованности и 
эффективности процессов учета затрат необходимо 
выявить проблематику и причины неэффективности 
учета расходов, найти и ликвидировать недостатки в 
системе учета затрат и автоматизации бюджетирова-
ния. Предложена модель бюджетирования (программ-
ный модуль) для проведения аудита бизнес-процессов 
учета затрат предприятий Украины. Предложена мо-
дель бюджетирования (программный модуль) для про-
ведения аудита бизнес-процессов учета затрат встро-
ить в действующую на предприятии систему учета (та-
кими системами, которые являются альтернативой 1С, 
могут быть: немецкий SAP, а также американские 
Oracle и Microsoft Dynamics, шведская IFS, британская 
Epicor и американская Infor, отечественная ERP-разра-
ботка, в частности, программное обеспечение IT - 
Enterprise, "Универсал", BSI, ИС-ПРО и Megapolis). 

Ключевые слова: аудит бизнес-процессов, учет за-
трат, бюджетирование, калькулирование продукции, 
расчет и моделирование себестоимости продукции и / 
или услуг. 

 
Latysheva O., Antonova V. Features of realization 

of audit of business processes of cost-accounting and 
their management 

The article is devoted to the study of the peculiarities 
of conducting an audit of business processes of cost ac-
counting and their management for the calculation and 
modeling of the cost of production and / or services. It is 
established from which levels is the system of legal and 
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regulatory regulation of accounting of expenses for pro-
duction and product calculations. In the course of the re-
search it was determined that the audit of business pro-
cesses of cost accounting is an analysis of the organization 
and efficiency of processes. It was clarified that the main 
task of such an audit is to identify the key factors of the 
inefficiency of the enterprise. The article proposes the pro-
cedure for carrying out an audit of business processes of 
cost accounting and identifies the features of the budgeting 
process. The article proposes for further modeling, optimi-
zation, improvement of accounting of business processes 
of cost accounting to separate expenses: according to the 
order of formation of expenses of the enterprise; on the ba-
sis of the current Accounting Standards (Accounting State-
ment) No. 16 "Expenses (cost)"; in accordance with the di-
rections of cost accounting in management accounting. 
The study found that in order to determine the level of or- 
 
 
 
 
 

ganization and efficiency of cost accounting processes, it 
is necessary to identify the issues and reasons for the inef-
fectiveness of cost accounting, to find and eliminate the 
disadvantages in the system of cost accounting and auto-
mation of budgeting. A model of budgeting (program mo- 
dule) for conducting business processes audit of cost ac-
counting of enterprises of Ukraine is proposed. The pro-
posed budgeting model (program module) for the imple-
mentation of the business process cost accounting audit is 
to incorporate into the company's accounting system (such 
systems as the alternative to 1C may be: German SAP, as 
well as American Oracle and Microsoft Dynamics, Swe-
dish IFS, British Epicor and American Infor, domestic  
ERP - development, in particular, IT-Enterprise software, 
Universal, BSI, IP-PRO and Megapolis). 

Keywords: audit of business processes, cost account-
ing, budgeting, product costing, calculation and modeling 
of cost of production and / or services. 
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