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ВСТУП 

 

Актуальнiсть теми дипломної роботи. Сучаснi мiнливi ринковi умови 

наполегливо потребують удосконалення iнструментiв i технологiй управлiння 

пiдприємствами з метою пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi та 

максимiзацiї прибутку.  А отримання прибутку для будь-якого промислового 

пiдприємства здiйснюється, головним чином, за рахунок реалiзацiї власної 

продукцiї.  

Готова продукцiя є важливим матерiально-речовим результатом процесу 

виробництва промислових пiдприємств. Збiльшення обсягу готової продукцiї, 

покращення її технiчно-економiчних характеристик, якостi i споживчих 

властивостей забезпечують подальший розвиток пiдприємства, а також в 

кiнцевому випадку збiльшення благополуччя населення. 

Корiннi змiни в економiчному життi країни вимагають здiйснення облiку, 

здатного задовольнити потреби пiдприємства в iнформацiї для оперативного 

управлiння виробництвом i збутом продукцiї, нових пiдходiв до органiзацiї та 

методики внутрiшнього i зовнiшнього контролю за рухом та збереженням 

готової продукцiї, своєчаснiстю i правильнiстю розрахункiв з покупцями, 

достовiрнiстю фiнансових результатiв вiд реалiзацiї продукцiї, оскiльки 

виробництво i реалiзацiя продукцiї є одними з основних показникiв  які 

характеризують ефективність дiяльностi досліджуванного підприємства. У 

зв’язку з вищесказаним тему магiстерського дослiдження слiд визнати 

актуальною.  

Теоретичні та методологiчі питання облiку, аудиту та аналiзу операцiй з 

готовою продукцiєю отримали певний рiвень дослiджень у вiтчизнянiй та 

зарубiжнiй науковiй практицi. Iстотний вклад у дослiдження цих проблем 

внесли українськi науковцi та дослiдники: Беднарчук Г.В, Грачова Р., Губа 

Є.В., Дерiй В.А., Должанський М.I., Завгороднiй В.П., Кундря-Висоцька О.П., 

Кучерак Д.С., Ткаченко Н.М., Халевицька Т., Хамайдюк О.Л., та iншi[23, с. 85]. 

Враховуючи нaявнi нaукoвi напрацювaння тa дocвiд щoдo питaнь oблiку 
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тa aудиту руху готової продукцiї, щe дocить бaгaтo питaнь пoтpeбують 

пoдaльшoгo дocлiджeння тa вдocкoнaлeння.  

Мета та задачi дослiдження. Метою магiстерської дипломної роботи є 

розкриття комплексу питань щодо методики та удосконалення органiзацiйних 

засад облiку, аудиту та аналiзу випуску i реалiзацiї готової продукцiї на 

пiдприємствi. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирiшення таких 

завдань: 

- дослiдити сутнiсть, методи оцiнки та можливi класифiкацiї готової продукцiї; 

- вивчити теоретичнi основи аналiтичного та синтетичного облiку руху готової 

продукцiї, розрахункiв з покупцями, формування фiнансового результату вiд 

реалiзацiї продукцiї; 

- проаналiзувати дiючу на дослiджуваному пiдприємствi систему облiку i 

аудиту готової продукцiї та її реалiзацiї, виявити недолiки в цiй системi, 

розробити комплекс пропозицiй з їх усунення та рекомендацiй щодо загального 

удосконалення системи облiку i внутрiшнього контролю на дослiджуваному 

пiдприємствi; 

- розглянути особливостi органiзацiї аудиту готової продукцiї та її реалiзацiї; 

- провести економiчний аналiз дiяльностi пiдприємства, пов’язаної з випуском i 

реалiзацiєю готової продукцiї, з формуванням фiнансового результату; 

- здiйснити моделювання процесу реалiзацiї готової продукцiї за допомогою 

регресiйного аналiзу. 

Об’єкт та предмет дослiдження. Об’єктом дослiдження є процеси 

органiзацiї та ведення облiку i аудиту руху готової продукцiї на ТОВ «Цемент». 

Пpeдмeтoм дocлiджeння є cукупнicть тeopeтичниx, пpaктичниx i 

мeтoдичниx acпeктiв opгaнiзaцiї oблiку, аналiзу тa aудиту готової продукцiї. 

Методи дослiдження. Пiд час проведення дипломного дослiдження 

використовувались загальнонауковi та спецiальнi методи. Теоретичне 

узагальнення, групування та порiвняння застосовувались при вивченнi наукової 

економiчної лiтератури; аналiз та синтез – при дослiдженнi фiнансово-
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господарської дiяльностi пiдприємства; економiко-математичне модулювання – 

для виявлення та дослiдження впливу факторiв на об’єми виробництва та 

реалiзацiї готової продукцiї; iндукцiя та дедукцiя – при дослiдженнi 

вiдображення господарських операцiй в облiку.   

Iнформацiйною базою дослiдження стали нормативно-законодавчi та 

iнструктивнi акти з питань облiку, аудиту, аналiзу готової продукцiї та її 

реалiзацiї, Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (зокрема, Н(С)БО 1, 

П(С)БУ 9, 15, 16, 19 тощо), Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, 

Мiжнароднi стандарти аудиту, перiодична лiтература, навчальнi посiбники, 

книги тощо. 

Практичну iнформацiю для дослiдження було отримано безпосередньо на 

дослiджуваному ТОВ «Цемент», зокрема первинна облiкова документацiя, 

регiстри облiку, статистична, фiнансова i податкова звiтнiсть тощо. 

Для обробки, аналiзу i реєстрацiї iнформацiї в роботi використовувалися 

засоби Microsoft Excel i Microsoft Word. 

Вивчення дiючої практики облiку та аудиту випуску готової продукцiї i її 

реалiзацiї було проведено на ТОВ «Цемент», яке працює на ринку України з 

1965 року.  

Головний напрям дiяльностi пiдприємства – виробництво цементу. 

ТОВ «Цемент» є юридичною особою, яка здiйснює свою дiяльнiсть згiдно 

з статутом, має самостiйний баланс та розрахунковий рахунок у банку. У 

наявностi цього пiдприємства є документи про його державну реєстрацiю, 

найменування, юридичну адресу.  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 

ТОВ «Цемент» у 2016 роцi складала 93 особи.  

ТОВ «Цемент» здiйснює облiк результатiв роботи, веде бухгалтерський i 

статистичний облiк у вiдповiдностi з дiючим законодавством України.  

Досліджуване товариство використовує програмний продукт 

«1С:Бухгалтерія 7.7. для України», що включає технологічну платформу 
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«1С:Підприємство 7.7» і конфігурацію (прикладне рішення) «Бухгалтерія для 

України».  

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є 

введення документів в конфігурацію, що відповідають первинним 

бухгалтерським документам.  

За допомогою «1С:Бухгалтерія 7.7 для України» управлінський персонал 

ТОВ «Цемент» формує звіти, призначені для подання власникам організації та 

контролюючим державним органам, включаючи форми фінансової і податкової 

звітності, звіти для органів статистики та державних фондів. У програмі 

забезпечується незалежність даних бухгалтерського обліку та обліку для цілей 

оподаткування. Для кожного виду обліку інформація про господарські операції 

накопичується окремо з урахуванням специфіки кожного з них. 

Публікації та апробація результатів дослідження. На основі 

практичних даних досліджуванного підприємства ТОВ «Цемент» було 

опубліковано тези доповідей у збірнику V Міжнароднодної науково-практичної 

конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті 

інтеграції» на тему «Облік запасів за національними та міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект». 
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