
 

Основними завданнями ревізії собівартості готової продукції є: 

Джерела ревізії: 

Тема № 8. Контроль і ревізія  собівартості  продукції та її реалізації  

Лекція 11. Контроль і ревізія  собівартості  продукції та її реалізації 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 15.03.2022 р. за допомогою 

Конференції Zoom 

 

1. Завдання, послідовність, джерела та нормативно-правове регулю- 

вання контролю собівартості продукції та її реалізації. 

2. Ревізія витрат виробництва. 

3. Ревізія готової продукції. 

4. Перевірка організації складського обліку готової продукції. 

5. Інвентаризація готової продукції. 
 

1. Завдання, послідовність, джерела та нормативно-правове регулю- 

вання контролю собівартості продукції та її реалізації. 
 

 перевірка витрат виробництва за елементами та калькуляційними 

статтями; 
 перевірка дотримання норм витрат матеріалів та випуску готової 

продукції; 

 правильність визначення залишку незавершеного виробництва; 

 виявлення внутрішніх ресурсів збільшення обсягу випуску продукції та 

підвищення її якості; 

 дотримання ритмічності випуску продукції. 
 

 первинні документи з руху готової продукції (накладні, приймально- 

здавальні акти, акти про брак, планові та звітні калькуляції); 

 калькуляції собівартості продукції, кошториси витрат; 
 договори про постачання продукції; 

 рекламації, державні стандарти; 

 техніко-виробничі звіти, акти інвентаризації незавершеного вироб- 

ництва; 

 реєстри бухгалтерського обліку; 

 статистична, бухгалтерська та оперативна звітність; 
 дані податкового обліку та звітності. 



 

Ревізію собівартості готової продукції доцільно проводити в такій 

послідовності: 

 

 

Спочатку перевіряють формування витрат виробництва за елементами, 

правильність та обґрунтованість кошторисів за окремими видами витрат, 

правильність складання калькуляції собівартості продукції за статтями витрат, 

досліджують шляхи її зниження. 

    Ревізор повинен простежити за тим, щоб вихідна база – собівартість 
планованого обсягу товарної продукції була «очищена» від непродуктивних 
витрат і невиправданих перевитрат у базовому році. 

Витрати за економічними елементами включають матеріальні витрати (за 

винятком зворотних відходів), витрати на оплату праці, відрахування на 

соціальне страхування і в Пенсійний фонд, амортизацію основних засобів та 

інших витрат. 

    Основною метою перевірки калькуляції собівартості продукції є пере- 

вірка правильності віднесення витрат на виробництво і реалізацію продукції, 
тому що собівартість продукції – один з основних оцінних показників, що 
визначають якість роботи підприємства. Величина собівартості (зростання і 

зниження її) впливає на формування прибутку і рентабельності, і отже, на 

платежі в бюджет і виплату дивідендів власникам. 

     Для забезпечення обліку витрат основного виробництва вони групуються 

за видами виготовленої продукції на рахунку 23. Цей рахунок за економічним 

змістом характеризує стан господарських процесів і стосовно балансу – актив- 

ний. На дебеті відображають: суму сировини та матеріалів на виготовлення 

продукції за обліковими цінами; суму транспортно-заготівельних витрат, що 

підлягають включенню в собівартість продукції на весь обсяг витрачених 

цінностей по підприємству в цілому; амортизаційні відрахування; витрати на 

оплату праці працівників, зайнятих випуском продукції, резерв на відпустку; 

відрахування в Пенсійний фонд і на соціальне страхування; суму зносу 

спеціальних інструментів і пристроїв, віднесених на виготовлену продукцію; 

витрати на освоєння нових видів продукції та виробництв, що підлягають 

списанню на виготовлену продукцію; витрати на утримання і експлуатацію 

машин і устаткування; загальновиробничі витрати. На кредиті відображають 

вартість зекономлених матеріалів і повернення відходів, зданих на склад, 

фактичну собівартість остаточного невиправного браку продукції, фактичну 

собівартість готової продукції, зданої на склад. 
   Оборот по дебету – сума фактичних витрат звітного місяця. Оборот по 

кредиту – сума випущеної з виробництва готової продукції, втрат від браку та 
повернення матеріалів. Сальдо по дебету – сума незавершеного виробництва на 
кінець місяця. 

   Під час перевірки калькуляції собівартості продукції ревізору потрібно 

враховувати принципову особливість включення витрат у собівартість тільки 
того періоду, до якого вони належать, незалежно від часу їх оплати. 

    Витрати, щодо яких неможливо точно встановити, до якого калькуля- 
ційного періоду вони належать, включаються в собівартість продукції у кош- 
торисно-нормалізованому порядку. Облік витрат на виробництво та реалізацію 



 

Під час контролю та ревізії витрат ревізору слід керуватися: 

Під час перевірки ревізору слід встановити, чи всі операційні витрати 

за відповідний звітний період віднести на витрати виробництва за 

такими елементами: 

продукції, що включаються в собівартість, базується на первинній 

документації, складеній у встановленому порядку, якою оформляються всі 

операції з випуску продукції. 

 

2. Ревізія витрат виробництва. 
 

Контроль за формуванням собівартості продукції, віднесенням витрат на 

виробництво – одна з найважливіших ділянок ревізійної діяльності. 

Важливість правильності та обґрунтованості віднесення витрат зумовлена 

тим, що, по-перше, собівартість є важливим показником оцінки роботи 

підприємств, а по-друге, від обґрунтованості списання витрат на виробництво 

продукції та її реалізацію залежать фінансові результати. Оскільки в умовах 

ринкових відносин об’єктом оподаткування є прибуток, то неправильне 

списання витрат на виробництво може спричинити підприємству значні 

втрати у зв’язку із фінансовими санкціями при виявленні податковою 

інспекцією заниженого прибутку. Водночас завищення прибутку також 

небажане, бо безпідставно будуть відраховуватися кошти на платежі у 

бюджет, дивіденди акціонерам тощо. 

 

Контроль віднесення витрат на виробництво треба здійснювати у 

двох напрямах: 

 за повнотою і правильністю включення витрат у собівартість продукції 

та віднесення їх на незавершене виробництво; 

 з’ясуванням причин перевитрат і виявленням фактів нераціонального 

використання матеріальних і трудових ресурсів. 
 

 Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»; 
 Методичними рекомендаціями по плануванню, обліку і калькулюванню 

собівартості продукції (робіт і послуг). 
 

 матеріальні витрати; 

 витрати на оплату праці; 

 відрахування на соціальні заходи; 

 амортизація; 
 інші операційні витрати. 

 

Правильність списання витрат перевіряють на підставі складених у встанов- 

леному порядку первинних і зведених документів. Неправильно оформлені та 

недооформлені документи підлягають детальному дослідженню. 



 

Основні напрями ревізії готової продукції: 

Основні завдання ревізії готової продукції: 

Важливим питанням ревізії є вивчення планової собівартості одиниці 

окремих видів продукції. При цьому планову собівартість у розрізі окремих 

калькуляційних статей витрат зіставляють із плановою і фактичною 

собівартістю за минулий звітний період, із нормативами витрат і фактичним 

рівнем затрат за аналізований період. Таким порівнянням можна виявити 

значні відхилення планових показників від фактичних (перевитрати чи 

економію). У цьому разі ревізору слід з’ясувати причини та винних осіб. 
 

3. Ревізія готової продукції. 
 

 контроль організації складського обліку готової продукції та забез- 

печення належних умов зберігання готових виробів; 
 перевірка обґрунтованості здійснення операцій з реалізації готової 

продукції; 

 перевірка вірогідності інформації про кількість реалізованої у звітному 

періоді готової продукції; 

 контроль розподілу витрат між залишками готових виробів на складі та 

кількістю фактично реалізованої готової продукції. 
 

 ознайомлення із системою передачі готової продукції з виробництва на 

склад, умовами зберігання її на складі; 

 перевірка стану обліку руху готової продукції на складі; 
 контроль за правильністю відвантаження продукції покупцям і оформ- 

лення супровідних документів; 

 контроль за ефективністю контрольно-пропускної системи; 

 зустрічна перевірка повноти оприбуткування продукції у 

підприємств ‒ одержувачів вантажів; 

 перевірка документів на повернення забракованої продукції; 

 контроль за своєчасністю і правильністю розрахунків з покупцями за 

відвантажену продукцію і повнотою надходження коштів; 

 визначення залишків нереалізованої продукції; 

 перевірка достовірності звітних даних про реалізацію готової 

продукції. 

 

Основними завданнями ревізії готової продукції та операцій з її 

продажу є: 

 перевірка правильності та своєчасності оформлення документів з руху 

готової продукції у матеріально-відповідальних осіб; 

 контроль за відвантаженням продукції та розрахунками з покупцями 

відповідно до укладених контрактів; 

 перевірка правильності оформлення операцій в обліку. 



 

Процес контролю випуску і реалізації готової продукції 

 
 положення про виробничий обсяг продукції; 
 нормативні акти про виробництво і реалізацію продукції; 
 нормативні акти про ведення обліку та складання звітності; 

 реєстри аналітичного та синтетичного обліку: облікові записи в 

реєстрах синтетичного й аналітичного обліку з рахунка 26 «Готова продукція»; 

книга залишків готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва; 

 баланс і фінансова звітність підприємства: змінна відомість про надхо- 

дження готової продукції з виробництва на склад; змінний звіт комірника про 

приймання готової продукції з цеху; 

 нормативно-договірна документація про постачання та реалізацію 

продукції; 

 розрахунки для обґрунтування фінансового плану підприємства; 

 первинні документи обліку готової продукції: 

 картки або книги складського обліку готової продукції; 
 нагромаджувальна відомість обліку готової продукції у бухгалтерії в 

натуральному і вартісному вираженні; 

 приймально-здавальні накладні, квитанції на здавання готової 

продукції з виробництва на склад; 

 нагромаджувальні відомості на здавання готової продукції з вироб- 

ництва на склад. 
 

Джерела інформації для ревізії готової продукції: 

Контроль виконання 

договорів, пов’язаних 

із реалізацією продук- 

ції покупцям 

Контроль 

збереження 

ГП на 

складах 

Контроль операцій, 

пов’язаних з випуском 

готової продукції (ГП) 

Контроль своєчасності 

та правильності відо- 

браження операцій 

випуску та оприбут- 

кування готової 

продукції 

Контроль обґрунто- 

ваності претензій 

покупців та розрахун- 

ків за претензійними 

сумами і відображен- 

ня цих операцій у 

бухгалтерському 

обліку 

Перевірка 

оформлення 

інвентариза- 

ційних 

матеріалів і 

результатів 

інвентаризації 

Контроль операцій, 

пов’язаних з опри- 

буткуванням ГП 



 

Послідовність перевірки організації складського обліку готової продукції: 

 
 плани виробництва, реалізації та собівартості готової продукції, їх 

обґрунтованість і збалансованість з ресурсами; 
 виконання планів виробництва, реалізації та собівартості продукції; 

 витрати на виробництво і реалізацію продукції; 

 наявність готової продукції та незавершеного виробництва; 

 незавершене виробництво, залишки та комплектність; 

 калькуляція собівартості продукції; 
 збереженість продукції під час виробництва, транспортування, 

зберігання; 

 облік і звітність про виробництво, реалізацію і собівартість продукції. 

 

4. Перевірка організації складського обліку готової продукції. 
 

Організація складського обліку товарів залежить від обраного підприємством 

торгівлі способу зберігання товарів: гуртового (партіями), сортового або за 

найменуваннями. 
 

При партіонному способі зберігання кожна партія товарів, що надходить на 

склад(и), зберігається окремо від раніше отриманих партій товарів. Кожній 

партії товарів присвоюється порядковий номер, який надалі вказується у 

накладних на відпускання товарів зазначеної партії. При партіонному способі 

зберігання товарів облік наявності та вибуття товарів у розрізі окремих 

партій ведеться в партіонних картках, які закриваються та здаються до 

бухгалтерії після реалізації вказаної партії товару. 

 

При сортовому способі зберігання кожен товар, що надійшов на склад(и) 

приєднується до вже наявних товарів того самого ґатунку або найменування. 

У даному випадку складський облік товарів ведеться за назвами, сортами та 

кількістю. При цьому складаються товарні звіти та картки складського 

обліку, до яких записують натуральні показники надходження та вибуття 

товарів. 
 

Ревізор з’ясовує, чи є на підприємстві склад для готової продукції та чи в 

одному приміщенні зберігаються виробничі запаси й готові вироби. 

Перевіряють дані карток складського обліку готової продукції. За 

допомогою хронологічного контролю ревізор визначає залишки конкретного 

виду продукції та порівнює їх із сумами залишків, зазначених у картках. 

      Для підтвердження документальних даних про залишки готової продукції 

на складах у межах комплексної ревізії або тематичної перевірки проводять 
інвентаризацію, під час якої перевіряють відповідність готових виробів 
установленим якісним і кількісним параметрам. 

Об’єкти ревізії виробництва і реалізації готової продукції: 



 

Завданнями інвентаризації є: 

      Ревізор перевіряє, чи кожна операція підтверджена документами на 

відпускання готової продукції, які мають бути належно оформлені, тобто 
містити всі реквізити. 

Проводиться взаємна перевірка карток складського обліку й накладних 

на відпускання готової продукції. Якщо залишок готової продукції в картці на 

початок дня, в який було здійснено операцію, менший, ніж кількість 

відвантаженої продукції за накладною, то в повному обсязі така операція 

вважається нездійсненною. 

Зустрічна перевірка особливо ефективна щодо операцій з реалізації, 

оскільки при цьому ймовірність підроблення та фальсифікації особливо висока. 

Навіть якщо немає підозри щодо вірогідності даних про реалізацію продукції, 

доцільно проводити вибіркові зустрічні перевірки в покупців. Зокрема, ревізор 

має перевірити операції: 

• проведені на великі суми; 

• здійснювані з постійними клієнтами; 

• які мають круглі суми (наприклад, 30000,12000, а не 14382); 
• за якими утворилася прострочена заборгованість. 

   Правильність розподілу витрат (фактичної виробничої собівартості) між 

реалізованою готовою продукцією та її залишками на складі ревізори пере- 

віряють, здійснюючи контрольні розрахунки, застосовуючи прийом техніко- 

економічних розрахунків. 
   Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, перевіряють насам- 

перед у вартісному аспекті, бо операції, пов’язані з реалізацією продукції, 
визначають дохід і фінансовий результат від реалізації. Перевіряють також 
коректність бухгалтерських записів на рахунку № 26 «Готова продукція» у 

кореспонденції з рахунками витрат (2-й і 9-й класи) і доходів (7-й клас). 
 

5. Інвентаризація готової продукції. 
 

 Виявлення фактичної наявності готової продукції. 
 Встановлення надлишків чи недостач готової продукції через 

порівняння фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку. 

 Виявлення готової продукції, яка частково втратила свою первісну 

якість чи застаріла. 

 Перевірка дотримання умов і порядку зберігання готової продукції, а 

також правил утримання і використання основних засобів. 

 Перевірка реальної вартості зарахованої на баланс готової продукції. 
 

Процес проведення інвентаризації готової продукції передбачає: 

Переважування, обмірювання, підрахунок комісією в порядку 

розміщення продукції у даному приміщенні, не допускаючи безладного 

переходу від одного виду продукції до іншого. Якщо вона зберігається в 

ізольованих приміщеннях в однієї матеріально відповідальної особи, 

інвентаризація проводиться послідовно за місцями її зберігання. Після 



 

перевірки вхід до приміщення опломбовується і комісія переходить у наступне 

приміщення. 

Інвентаризаційні описи складаються на товарно-матеріальні цінності, що 

перебувають в дорозі, на неоплачену в строк покупцями відвантажену 

продукцію, що перебуває на складах інших підприємств. 

Кількість продукції, що зберігається в непошкодженій упаковці 

постачальника, може визначитися на підставі документів при обов’язковій 

перевірці в натурі частини визнаних цінностей. 

Під час проведення інвентаризації продукції одночасно перевіряють 

наявність тари за видами. Порожня тара (ящики, мішки, балони) також повинна 

бути занесена в опис і оцінена. Залишки тари записують в окремий опис, де 

зазначається найменування тари, номенклатурний номер, шифр, одиниця 

виміру, ознаки, які визначають її призначення і якісний стан, кількість і ціну 

одиниці. На тару, яка стала непридатною, складається окремий акт, де 

вказуються причини псування і відповідальні особи. 

   Продукція, яка з тих чи інших причин зберігається на складах інших 

підприємств, а також та, що перебуває на інших підприємствах, вноситься до 
інвентаризаційного опису на підставі підтверджувальних документів із 
зазначенням назви підприємства, що здійснює її переробку, найменування 
продукції, кількості, фактичної вартості за даними обліку, дати її передання в 
переробку, номера і дати документів. 

В окремих описах відображається зіпсована, непотрібна продукція, 

неліквідна готова продукція, а також готова продукція, яка надійшла або 

відпущена під час інвентаризації. Готову продукцію, що надійшла на підпри- 

ємство під час проведення інвентаризації, заносять до опису «Товарно-матері- 

альні цінності, які надійшли під час інвентаризації», а готову продукцію, яка 

вибула – «Товарно-матеріальні цінності, які вибули під час інвентаризації». 

Продукція, підготовлена до відправки чи відпускання згідно з виписаними, але 

не оплаченими документами, включається до загального інвентаризаційного 

опису як власна (нереалізована) продукція. 

Результати інвентаризації готової продукції відображають в інвентари- 

заційному описі. Описи підписують усі члени комісії та матеріально відпові- 

дальна особа, після чого їх передають до бухгалтерії під розписку. 

   Бухгалтерія звіряє фактичну наявність цінностей, занесених до описів, з 

даними бухгалтерського обліку. Якщо є розходження, то складає звіряльну 
відомість. До неї заносять залишки готової продукції фактичні та ті, які 
значаться в бухгалтерському обліку. Вказують тільки ту готову продукцію, за 

якою виявлено розбіжності з обліковими даними (нестачі та надлишки).  

   У протоколах інвентаризаційної комісії наводяться вичерпні пояснення 
причин, через які різниці не можна віднести на винних осіб. 
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