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ВСТУП 

 

Реалізація продукції завершує операційний цикл у діяльності 

підприємства. У ринкових умовах процедурі її планування передує виробничий 

процес. Підприємство має виробляти ту продукцію, яка користується попитом на 

ринку збуту.  

Актуальність теми. Головну роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності підприємства відіграє система контролю за 

реалізацією продукції, оскільки вона впливає на фінансовий результат, який є 

узагальнюючим показником роботи підприємства. Враховуючи характер 

сільськогосподарського виробництва, технологічних процесів та особливості 

здійснення його діяльності, питання організації обліку, аналізу та аудиту готової 

продукції та її збуту залишається сьогодні актуальним. Адже від її збільшення її 

обсягів буде прямо залежати збільшення фінансового результату діяльності 

підприємства, тобто прибутку. Загальні питання обліку і контролю готової 

продукції висвітлювались у працях відомих вітчизняних учених-економістів. 

Значну увагу їм приділяли Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б. І., Голов С. Ф., Жилкіна Л. 

В., Гуцайлюк З. В., Кужельний М. В., Єфіменко В. І., Ткаченко Н. М., Сопко В. 

В., Смоленюк П. С. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку 

готової продукції зробили зарубіжні вчені: Бейгельзімер М. Г., Безруких П. С., 

Виноградов В. В., Грунфест І.Л., Маргуліс А.Ш., Марченко О.К., Кондраков В.Б., 

Ліберман Л. В., Левін В. С., Розенберг Н. Я., Тішков І. Е., Цуркану В. І., Шеремет 

А. Д., Чечета А. П. Проте питання обліку, контролю та аналізу готової продукції 

на підприємствах сільського господарства залишаються актуальними та 

потребують нагального вирішення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення 

обліку, аналізу й контролю готової продукції та формування фінансових 

результатів від її реалізації на підприємствах. 

Основними завданнями в роботі є : 

- уточнити економічну сутність поняття „готова продукція”,  
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обґрунтувати та підсумувати теоретичні, методологічні та практичні основи 

обліку та контролю готової продукції в економічній літературі 

систематизувати підходи економістів до їх класифікації та визначення вартісної 

оцінки; 

- критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний 

порядок відображення операцій з обліку готової продукції та її збуту; 

- розкрити сучасну методику організації обліку готової продукції та її 

збуту, що полягає у систематизації та відображені інформації у первинних 

документах і регістрах бухгалтерського обліку; 

- внести пропозиції щодо вдосконалення системи організації обліку 

продукції реалізації. 

Об’єктом дослідження є виробнича та фінансова діяльність ТОВ 

“Заплазський Елеватор”. 

Предметом дослідження виступає сучасна система обліку, аналізу та 

контролю готової продукції, її збуту на сільськогосподарських підприємствах. 

Методи дослідження. Методичною основою дипломного дослідження є 

діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх 

розвитку та взаємозв’язку. У роботі було використано загальнонаукові методи 

дослідження: моделювання, аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, 

математичні методи. Інформаційним забезпеченням для застосування 

зазначених вище методів дослідження слугували показники фінансово-

господарської діяльності ТОВ “Заплазський Елеватор. У процесі дослідження 

було вивчено й проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних учених-

економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту готової продукції та 

результатів від її реалізації. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою для написання 

дипломної роботи були : матеріали первинного, синтетичного, аналітичного 

обліку, статистична та бухгалтерська річна звітність, довідкова та нормативна 

література, наукові публікації за темою дослідження. 
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ВИСНОВКИ 

 

Особливості діяльності сільськогосподарського підприємства в сучасних 

економічних умовах та цінність для нього готової продукції, як основного 

елементу для розроблення стратегії розвитку визначають актуальність 

ефективного бухгалтерського обліку та проведення аудиту готової продукції. 

Першочерговим призначенням готової продукції для ТОВ “Заплазський 

Елеватор” є забезпечення твердої пропозиції продукції з урахуванням 

купівельного попиту. В свою чергу, пропозиція готової продукції повинна бути 

виражена у вигляді сформованого асортименту для відповідного типу 

сільськогосподарської організації. 

Вдосконалення використання управлінської діяльності по відношенню до 

готової продукції сприяє покращенню процесу виробництва, зростанню 

виготовлення продукції, підвищенню продуктивності праці та фондовіддачі. 

Ступінь економічної ефективності застосування готової продукції залежить від 

кліматично-економічних умов, забезпеченості трудовими та фінансовими 

ресурсами, а також іншими економічними факторами. 

Виходячи з отриманих результатів можна зазначити, що досліджуване 

підприємство має спеціалізацію по отриманню готової продукції з чітко 

вираженим вирощуванням та виробництвом продукції зернових культур. 

Спираючись на те, що питома вага основного виду продукції в загальній 

структурі складає майже одну третину. 

Достатньо вагомими резервами поліпшення використання готової 

продукції та виробничих потужностей є поліпшення структури товарних та 

виробничих запасів. Через те, що зростання випуску продукції досягається 

тільки у основних підрозділах, то необхідно збільшувати їх частку в загальному 

обсязі основних фондів. Зростання основних фондів виробництва призведе до 

збільшення фондомісткості продукції. Тому потрібно встановити оптимальну 

виробничу структуру господарства, що буде важливим кроком у кращому 

використанні готової продукції. 
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Розробка ефективної системи управління та виробництва готової продукції 

на досліджуваному підприємстві пришвидшить оборотність капіталу та 

збільшить його доходність, знизить поточні затрати, та в результаті підвищить 

прибуток та рентабельність господарства. 

Система контролю підприємства представлена працівниками бухгалтерії, 

кожному з яких керівництвом відведено певну частину обов’язків. В межах своєї 

компетентності та отриманих повноважень, працівники виступають ініціаторами 

здійснення перевірок. Таким чином, виникають передумови для прояву та 

мобілізації виявлених резервів господарства, які вельми суттєво впливають на 

збільшення ефективності виробництва, посилення режиму заощадження. 

Дослідивши основні положення та методику проведення внутрішнього 

контролю руху готової продукції на підприємстві, можна зазначити, що на 

підприємстві системі внутрішньогосподарського контролю приділяють досить 

значну увагу. Практично кожна господарська операція має відповідне та 

правильне документальне оформлення. Частково впроваджено положення 

автоматизації, що дозволяє заносити аналітичні дані безпосередньо до 

комп’ютерних програм, уникаючи заповнення бланків документів. Такі заходи 

призначені полегшити роботу працівників бухгалтерії, прискорити формування 

фінансової звітності та надати необхідну інформацію в короткий термін 

аудитору на його вимогу. 

Беручи до уваги досить вагому діяльність нашого товариства, з легкістю 

можна запевнити, що там обертається значна кількість документації. Для 

вирішення завдань оптимізації бухгалтерського обліку з урахуванням 

технологічних властивостей господарства керівництвом зазначено загальні 

правила документообігу та затверджено графік. 

Керівництво господарство створило необхідні умови для правильного 

ведення бухгалтерського обліку, забезпечення дотримання підрозділами та 

робітниками господарства правомірних правил бухгалтерії з дотримання 

оформлення та представлення до обліку документів. Окрім того, господарством 
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вжито всі необхідні заходи для уникнення несанкціонованого доступу до 

документації та її збереження на протязі встановлених термінів. 

Необхідність процедури внутрішнього контролю пояснюється тим, що 

найбільш правдивим джерелом отримання інформації про господарську 

діяльність підприємства є аналітичні дані бухгалтерського обліку та звітності. 

Проведення внутрішнього контролю продукції є складовою загального аудиту 

підприємства. 

За аналітичними даними на ТОВ “Заплазський Елеватор” було видно що 

аналіз основних  показників діяльності ТОВ “Заплазський Елеватор” показав, що 

у звітному 2015році в порівнянні з 2014-2013 роками, діяльність досліджуваного 

підприємства дещо погіршилась.  Аналіз виробництва продукції показав за п’ять 

років з 2011 р. по 2015 р. включно обсяг виробництва  продукції збільшився на 

28,8 %, а за 2015 – 2013 рр. на 16,3% та 20,2 % зменшився. Аналіз собівартості 

реалізованої продукції і товарів показав що підприємство отримало в звітному 

2015 році прибутку на суму 129,9 тис. грн., після вирахування всіх податків і 

витрат у його розпорядженні залишився чистий прибуток в розмірі 30,5 тис. грн. 

У 2014 році підприємство отримало більший чистий прибуток на суму 12 тис. 

грн. у порівнянні з 2015 роком, при цьому реалізувавши готової продукції на 

1586 тис. грн.. менше. Це пояснюється тим, що у звітному році зросла 

собівартість продукції на 750,3 тис. грн., що значно перевищує темпи збільшення 

доходу (виручки) від реалізації. 

До негативних аспектів економічно-господарської діяльності господарства 

можна віднести збитковість. Провівши аналіз та дослідивши динаміку прибутку, 

було з’ясовано, що за останній рік в кінці звітного періоду за результатами 

діяльності фірма отримує збиток. Не дивлячись на таку ситуацію, підприємство 

продовжує провадити свою фінансово-господарську діяльність та застосовує всі 

потенціальні шляхи та ресурси для виправлення ситуації, для налагодження 

фінансового стану, зниження збитку та нарощення прибутковості. 

При вдосконаленні структури бухгалтерії ТОВ “Заплазський Елеватор” 

одним з найважливіших факторів є можливість здійснення контролю за точністю 
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облікових даних і надійність інформаційних зв'язків як всередині бухгалтерії, так 

і між бухгалтерією та підрозділами підприємства. Зважаючи на це, 

перспективною є побудова структури бухгалтерії при застосуванні комп'ютерів, 

що складається з двох основних відділів: відділу інформаційної системи та 

відділу контролю. 

Все це дозволить зменшити обсяг роботи бухгалтерів підприємств, що в 

свою чергу дозволить зменшити помилки та розбіжності між фінансовим та 

податковим обліками, а також зменшити затрати на ведення обліку на 

підприємствах. 
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