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Заняття буде проведено відповідно до розкладу 17.03.2022 р. за допомогою 

Конференції Zoom 
План 

1. Контроль норм виходу готової продукції, її оприбуткування  

2. Перевірка звітів матеріально відповідальних осіб на виробничих 

підприємствах і записів до облікових регістрів  

3. Контроль формування податкового зобов’язання та податкового кредиту в 

бухгалтерському і податковому обліку 

 

 

1. Контроль норм виходу готової продукції, її оприбуткування. 
 

Обґрунтування нормативних витрат ревізор перевіряє за окремими 

цехами, окремими групами або видами продукції, економічними елементами 

та статтями калькуляції. Окрім того, перевірка витрат здійснюється за 

способами включення їх у собівартість продукції (прямі та непрямі витрати). 
 

Під час ревізії доцільно застосувати розрахунково-аналітичні методичні 
прийоми контролю. Це потребує зіставлення фактичної (облікової) собівар- 
тості окремих видів виготовленої та реалізованої продукції з нормативною 
собівартістю. Ревізор повинен перевірити правильність визначення як 
нормативної, так і фактичної собівартості продукції. У зв’язку з цим 
перевірку витрат на виробництво і собівартість продукції доцільно здійсню- 
вати за такими напрямами: 

 формування витрат за економічними елементами; 
 обґрунтованість і рівень витрат в окремих цехах; 
 правильність ведення аналітичного обліку витрат, обґрунтованість їх 

списання і розподілення непрямих витрат; 
 відповідність залишків достовірним первинним документам; 
 вивчення суті та змісту первинних документів, на підставі яких 

списуються витрати; 
 виявлення можливих фактів списання нестач, псування і крадіжок 

матеріальних цінностей на собівартість продукції; 
 дослідження собівартості окремих видів продукції. 

 

У процесі ревізії встановлюють правильність обґрунтування норматив- 
них статей калькуляції собівартості продукції та порівнюють дані цієї 
калькуляції з даними звітної калькуляції. Особливу увагу приділяють тим 
статтям, де допущені значні перевитрати чи різка економія витрат за 
окремими цехами та видами продукції. Перевіряють також списання 
фактичних витрат за встановленими нормами у випадках, коли взагалі не 
відображають і не обліковують відхилення від норми. 

 



 

Перевірку обґрунтованості нормування витрат починають із досліджен- 
ня діяльності та обґрунтованості комплексних витрат (витрат на підготовку 
та освоєння виробництва, витрат щодо утримання й експлуатації обладнання, 
цехових і загальновиробничих витрат, транспортно-заготівельних витрат, 
інших виробничих витрат та позареалізаційних витрат). 

Перевіряючи розрахунки нормування витрат на освоєння виробництва, 
цехів і агрегатів, особливу увагу звертають на можливі випадки, коли до них 
включають витрати, які не мають стосунку до операцій, пов’язаних із 
підготовкою та освоєнням виробництва. 

Перевірку нормування витрат на утримання й експлуатацію обладнання 
здійснюють за окремими стадіями. 

Нормування цехових і загальновиробничих витрат перевіряють на 
підставі вивчення структури організації управління, акцентуючи увагу на її 
спрощенні. 

Перевіряючи загальновиробничі витрати, особливу увагу звертають на 
списання інших витрат, яке розглядається за групами витрат, передбачених 
зазначеним стандартом. Кожну групу цих витрат перевіряють із погляду 

додержання встановлених лімітів, нормативів, законності та обґрунтованості 
витрат. 

 

Нормативи витрат, що пов’язані з випробуванням, дослідженням, 
раціоналізацією, винахідництвом і технічним удосконаленням, перевіряють у 
взаємозв’язку з організаційно-технічними заходами підприємства і цехів, з 
очікуваним економічним ефектом від проведення таких заходів. 

Витрати на спецодяг та спецвзуття порівнюють під час ревізії з 
нормативами. 

 

Разом із такою детальною перевіркою статей витрат перевіряють 

зведений кошторис витрат на виробництво за елементами. Для цього 

перевіряють розрахунки всіх витрат основного, допоміжного і транспортних 

цехів за винятком внутрішньозаводського обігу. Але на підприємствах 

текстильної, шкіровзуттєвої, хутрової, м’ясної, цукрової, маслопереробної, 

мукомольної, тютюнової та лісозаготівельної промисловості внутрішньо- 

заводський обіг напівфабрикатів власного виробництва, які передаються з 

цеху в цех за встановленими цінами, включається в кошторис витрат на 

виробництво. 
 

Важливою ділянкою ревізії є вивчення нормативно-планової собівар- 

тості окремих видів продукції. Калькуляційні статті витрат порівнюють із 

фактичною собівартістю і при встановленні відхилень (особливо у бік 

підвищення собівартості продукції) з’ясовують їх причини. 
 



 

Під час перевірки операцій повноти оприбуткування виробленої продукції 

перевіряються первинні документи та звіти щодо випуску і здачі продукції на 

склад та відображення даних в аналітичному обліку за кредитом рахунка 23 

«Виробництво» і дебетом рахунка 26 «Готова продукція». Також пе- 

ревіряється правильність оцінки готової продукції на складах. На практиці 

зустрічаються випадки, коли в обсяг продукції входить продукція, яка не 

виготовляється підприємством, тому перевірці підлягають первинні 

документи, на підставі яких відображено операції з її оприбуткування та їх 

законність. 

Витрати на сировину і матеріали перевіряють шляхом з’ясування 

правильності їх витрачання, технічного обслуговування норм їх витрачання і 

розрахунків транспортно-заготівельних витрат. Прийняті за основу в 

планових або нормативних калькуляціях норми витрат перевіряють із 

відповідними нормами в технологічних відділах або лабораторіях 

нормування сировини та матеріалів. Особливу увагу під час ревізії 

приділяють перевірці відходів сировини та матеріалів, виявленню резервів їх 

зменшення, а також використання їх у виробництві. 

 

Під час перевірки витрат, пов’язаних з оплатою праці, з’ясовують 

правильність норм виробітку, розцінок. При цьому звертають увагу на 

недопустимість включення у відомість норм і розцінок за окремими видами 

продукції трудових витрат на виготовлення деталей і комплектуючих 
виробів, які підприємство одержує зі сторони (від інших підприємств). 

 

У тому випадку, коли, відповідно до певних умов, підприємство 

змушене відступати від розроблених нормативів витрат сировини, матеріалів 

і заробітної плати працівникам виробництва, ревізор повинен обґрунтувати ці 
відхилення від нормативів спеціальними розрахунками. 

 

 

2. Перевірка звітів матеріально відповідальних осіб на виробничих 

підприємствах і записів до облікових регістрів. 
 

Відповідальність за приймання, зберігання та відпускання матеріальних 

цінностей покладається на матеріально відповідальних осіб, з якими при 

призначенні на посаду укладається письмовий договір про повну індиві- 

дуальну матеріальну відповідальність. 

Відповідно до договорів про повну індивідуальну чи колективну 

матеріальну відповідальність, працівники складу зобов’язані у встановлені 

строки складати та подавати відповідні звіти про рух та залишки товарів на 

складі. На оптових підприємствах матеріально відповідальні особи складають 

товарні звіти або супровідні реєстри документів. 



 

У визначені керівником та головним бухгалтером терміни матеріально 

відповідальні особи зобов’язані подати до бухгалтерії всі прибуткові та 

видаткові документи разом із товарними звітами. Перед складанням 

товарного звіту всі прибуткові та видаткові документи перевіряють і 

групують за видами операцій (надходження та вибуття). Дані про 

надходження і вибуття товарів відображають відповідно в прибутковій та 

видатковій частині товарного звіту в хронологічній послідовності. 

 

Товарний звіт складається на основі первинних документів, що 

підтверджують надходження та вибуття товарів. У товарному звіті 

відображаються всі операції, пов’язані з рухом товарів, і тому в ньому також 

вказують дані за актами уцінок, актами нестач, актами повернення товарів та 

іншими первинними документами щодо зміни облікової вартості товарів. 

Також в товарному звіті вказують залишки товарів і тари на початок та на 

кінець звітного періоду. 
 

До товарного звіту додаються всі первинні документи, запис про їх 

кількість вказується за підписом матеріально відповідальної особи. Товарні 

звіти в бухгалтерії ретельно перевіряють. Бухгалтерія контролює 

своєчасність, правильність оформлення приймання і відпускання товарів. 

 

Під час перевірки звітів залишок товарів на початок дня звіряють з 

залишком товарів на кінець дня за попереднім звітом. Якщо товарний звіт 

складають після проведення інвентаризації, то залишок товарів на початок 

дня береться по даним підсумку інвентаризаційних описів. Виявлені в 

товарному звіті помилки виправляють коректурним способом. Виправлення 

мають бути підтверджені підписами осіб, які складають документ. До 

звітності матеріально відповідальних осіб оптових підприємств належить 

також звіт, що складає експедитор під час транзитної доставки товарів 

покупцям від постачальника або зі свого складу транспортом оптової бази. 

Товарні звіти з доданими до них документами є підставою для відображення 

операцій з надходження і вибуття товарів у бухгалтерському обліку. Товарні 

звіти складаються в двох примірниках: перший з доданими до нього 

документами передається до бухгалтерії, другий ‒ з підписом бухгалтера, 

який підтверджує проведення перевірки та приймання звіту, залишається у 

матеріально відповідальної особи. 
 

Бухгалтер зобов’язаний перевірити звіт по формі, по суті й арифметично 

(в присутності матеріально відповідальної особи). Виявлені під час перевірки 

помилки бухгалтер повинен виправити в обох примірниках звіту і довести ці 

дані до відома матеріально відповідальної особи під підпис у звіті. 
 



 

На підставі товарних звітів здійснюють записи у відповідних облікових 

регістрах. Після перевірки дані зведеного журналу записують в головну 

книгу, а дані відомості, які не було відображено в указаних журналах, 

переносять у журнали за кредитом відповідних рахунків. 
 

 

Товари можуть надходити на підприємство з різних джерел: придбання у 

постачальника або підзвітною особою, внесок до статутного капіталу, 

безоплатне надходження, встановлені під час інвентаризації надлишки. 

Однак в будь-якому разі їх має бути включено до звіту матеріально 

відповідальної особи. Перевірені звіти матеріально відповідальних осіб та 

додані до них документи є підставою для відображення руху товарів і тари на 
рахунках бухгалтерського обліку. 

 

У разі якщо в бухгалтерії облік ведеться в кількісно-сумовому виражен- 

ні, а приймання і відпускання товарів здійснюється за нетаксованими доку- 

ментами, формою звітності є супровідний реєстр. Матеріально відповідальна 

особа підписує реєстр, у якому зазначає найменування, номери і кількість 

документів, що додаються. Залишки і рух товарів у реєстрі не відобра- 

жаються. На підприємствах оптової торгівлі облік товарів ведеться за ціною 

придбання, яка разом з витратами, пов’язаними з таким придбанням, формує 

первісну вартість оприбуткованих товарних запасів. При цьому має бути 

забезпечено їх кількісно-вартісний облік у розрізі найменування товарів. 

3. Контроль формування податкового зобов’язання та податкового 

кредиту в бухгалтерському і податковому обліку. 

Податковий кредит – сума (вартість) витрат,  понесених  платником  

податку – резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у 

резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім 

витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), сума, на яку 

платник має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду. 

Якщо податкове зобов’язання виникає при постачанні, то подат ковий 
кредит – при придбанні (за інших рівних умов). 

Податкове зобов’язання – зобов’язання платника податків сплатити до 

бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку 

та у строки, визначені податковим законодавством України. 

Податкове зобов’язання виникає, змінюється та припиняється за наявності 

підстав, визначених податковим законодавством. Загальними підставами 

виникнення є наявність у платника податків об’єкта податку та сплив 

податкового періоду, по закінченні якого сума податку має бути обчислена та 

сплачена. За кожним податком можуть встановлюватися свої особливі 

підстави, які є самостійними юридичними фактами, що формують складний 

фактичний склад. За загальним правилом податкове зобов’язання 

припиняється внаслідок його належного виконання, тобто коли податок 

сплачений платником податків своєчасно та в повному обсязі. 



 

Для недопущення розходжень показників оперативного обліку платежів у 

фіскальних органах та бухгалтерських даних платників податків періодично 

проводяться взаємозвірення стану розрахунків. Такі звірення в обов’язковому 

порядку проводяться станом на 1 січня кожного року за всіма платежами до 

бюджету. За бажанням платника звірення розрахунків може бути проведено й 

на іншу звітну дату. За платежами, за якими виникли розбіжності, за потреби 

друкується картка особового рахунку. 
 

У випадку, коли сальдо розрахунків за даними платника та даними 

фіскального органу збігається, розрахунки на 1 січня вважаються звіреними. 

Про це робиться відмітка у книзі обліку звірення розрахунків з бюджетом, 

яка ведеться у підрозділі обліку і звітності. Якщо сальдо розрахунків з 

бюджетом за даними платника не збігається з даними органу державної 

фіскальної служби, то звірення розрахунків оформляється актом, який є 

підставою для ретельного вивчення даних податкової звітності платника і 

записів у картках особових рахунків та встановлення причин невідповідності. 

За потреби фіскальний орган вирішує питання про проведення позапланової 

виїзної перевірки. 
 

 
разі: 

Право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту виникає у 

 

 придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх увезення 

на митну територію України) та послуг; 

 придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних акти- 

вів, у тому числі при їх увезенні на митну територію України (зокрема, у 

зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внеску до статутного 

фонду та/або при переданні на баланс платника податку, уповноваженого вести 

облік результатів спільної діяльності); 

 отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території 

України, та послуг, місцем постачання яких є митна територія України; 

 увезення необоротних активів на митну територію України за 

договорами оперативного або фінансового лізингу. Не вся сума ПДВ, сплачена 

покупцем при придбанні товару/послуги, може бути віднесена на податковий 

кредит. 

 

Розрізняють три методи визначення податкових зобов’язань та подат- 

кового кредиту: 

 метод першої події; 

 метод нарахування; 
 касовий метод. 



 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Перелічіть завдання, джерела та нормативно-правове регулювання 

контролю собівартості продукції та її реалізації. 

2. Охарактеризуйте порядок ревізії готової продукції. 
3. Охарактеризуйте порядок перевірки організації складського обліку 

готової продукції. 

4. Охарактеризуйте порядок інвентаризації готової продукції. 
5. Охарактеризуйте порядок контролю норм виходу готової продукції, її 

оприбуткування. 

6. Охарактеризуйте порядок перевірки звітів матеріально відповідальних 

осіб на виробничих підприємствах і записів до облікових регістрів. 

7. Охарактеризуйте порядок контролю формування податкового зобов’я- 

зання та податкового кредиту в бухгалтерському і податковому обліку. 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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