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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми В умовах ринкової економіки підприємствам надані 
значні права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, організації 
виробництва, збуту продукції. Для кожного підприємства готова продукція 
відіграє важливу роль у складі його оборотних активів та займає домінуючу 
позицію у здійсненні його діяльності. Готова продукція є уречевленим 
результатом діяльності підприємства, а відповідно і об’єктом ведення 
бухгалтерського обліку. Випуск і реалізація продукції впливає на фінансові 
результати роботи підприємства, адже реалізація готової продукції - це основне 
джерело формування доходу підприємства._______________________________ 

Мета дослідження Вдосконалення обліку, аналізу й контролю готової 
продукції на підприємствах.____________________________________________ 

Завдання дослідження:  
- уточнити економічну сутність поняття „готова продукція”,  

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’єкт дослідження ТОВ “Заплазський Елеватор”.___________________ 
Предмет дослідження  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._______________________ 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 
(50 найменувань) та 14-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 79 



сторінок. Основний зміст викладено на 66 сторінках. Робота містить 5 таблиць, 
5 рисунків. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 
опубліковано 1 статтю: Інвентаризація готової продукції на виробничих 
підприємствах // Одеський Національний Економічний Університет, 2018 рік. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку готової продукції» 
розглянуто бухгалтерський облік готової продукції та її реалізації на  
сільськогосподарських підприємствах, при виході товаровиробника з своєю 
продукцією на ринок збуту перед ним постає питання оцінки своєї продукції, 
тобто визначення її вартості. В економічній літературі при визначенні вартості 
готової продукції використовують такі поняття, як “споживча цінність”, 
“попит”, “споживна вартість”, “мінова вартість”. При оцінці готової продукції 
до уваги беруть один із головних показників - людську працю. Було розглянуто 
завдання обліку готової продукції, їх класифікація, особливості відображення 
готової продукції згідно з МСБО та ПСБО.________________________________ 

 У другому розділі «Облік наявності та руху готової продукції» 
проаналізовано організаційно-економічну характеристику ТОВ “Заплазський 
Елеватор”, з урахуванням умов виробництва, структури управлінського 
персоналу та згідно з вимогами існуючої облікової політики підприємства. 
Вивчення діючої на підприємстві практики ставить метою огляд організації 
обліку, облікових регістрів, що використовуються, первинної документації, 
форм і методів обліку господарської діяльності. Враховуючи те, що на 
підприємстві виробляється широка номенклатура, були розроблені 
рекомендації щодо полегшення обліку реалізації готової продукції та 
пов’язаних з нею податкових зобов’язань. Удосконалення бухгалтерського 
обліку на підприємстві полягає не тільки в спрощенні бухгалтерського обліку, 
але й у внесенні деяких змін до існуючих нормативних актів.________________ 

У третьому розділі «Контроль та аналіз готової продукції» 
запропоновано модель процесів оптимізації випуску готової продукції на 
підприємстві, шляхи покращення внутрішнього контролю  руху готової 
продукції, фінансових результатів від її реалізації на ТОВ “Заплазський 
Елеватор” оптимізувати та зменшити операційні витрати шляхом використання 
енергозберігаючих технологій при опаленні, освітленні та водопостачанні 
будівель адміністративного призначення. Проведене дослідження дало змогу 
дійти висновку, що основним джерелом отримання інформації про фінансово-
господарську діяльність підприємства є первинні документи - регістри 
бухгалтерського обліку.________________________________________________ 

 
 
 
 
 



ВИСНОВКИ 
 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. Було   розглянуто    проблеми   ефективної    організації    обліку      на  

підприємствах, відображення в обліку багаторівневої аналітичної інформації, 
поліпшення документообігу, заміну паперових носіїв інформації на технічні, 
пошук і організація каналів збуту через відкритий ринок.__________________ 

2. 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.___________ 

3. Таким     чином,   однією   із     складових     раціональної      організації 
бухгалтерського обліку наявності та руху готової продукції є високий рівень 
використання облікової інформації для оцінювання кількісних та вартісних 
характеристик готової продукції. Для того щоб удосконалити систему оцінки 
готової продукції, підприємства перш за все повинні організувати систему бух- 
галтерського обліку, так, щоб без додаткових вибірок формувати інформацію 
про собівартість продукції, що випускається підприємством. Тому застосування 
окремих субрахунків для обліку відхилень фактичної собівартості від облікових 
цін сприятиме підвищенню якості облікової інформації та дотримання 
принципу обачності в бухгалтерському обліку. 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Лук’яненко В. М. «Готова продукція як об’єкт обліку та контролю: сучасний 
стан розвитку (на прикладі ТОВ “Заплазський Елеватор”)». 

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
 « 071 “Облік і оподаткування” » за магістерською програмою професійного за 

спрямування  «Облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю».  
(назва магістерської програм) 

Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку готової продукції, організація та 

оцінка продукції на різних стадіях руху, особливості відображення готової продукції згідно з 
МСБО та ПСБО, проблемні питання готової продукції та шляхи їх вдосконалення, аналіз та 
внутрішній контроль фінансового стану на ТОВ “Заплазський Елеватор”.  ________________ 
 
Проаналізовано загальну методику внутрішнього контролю та аналізу реалізації готової 
продукції підприємства, погляди вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, законодавчі 
акти щодо питань обліку й контролю реалізації готової продукції, робіт та послуг.  
 
Запропоновано модель процесів оптимізації випуску готової продукції на підприємстві, 
шляхи покращення внутрішнього контролю  руху готової продукції, фінансових результатів 
від її реалізації на ТОВ “Заплазський Елеватор”.______________________________________ 

Ключові слова: Готова продукція, облік, контроль, аналіз, оцінка. 
 



ANNOTATION 
 

Lukyanenko V. “Prepared products as object of account and control: modern 
development status (on the example of LTD. “Zaplazskiy Elevator”")"  

Qualifying work on obtaining a master's degree in the specialty  
071 “Account and taxation”________ ____» under the master's program 

(code and name of the specialty) 
«_An account, audit and taxation, is in a management entrepreneurial activity_». – Odessa National 
Economics University.  

(title of master program) 
– Odessa, 2017.  

The work deals with the theoretical aspects _ the accounting of finished products, the 
organization and evaluation of products at different stages of the movement, the features of the 
reflection of finished products in accordance with IAS and PSAP, problem issues of finished 
products and ways to improve them, analysis and internal control of the financial state of 
"Zaplatsky Elevator" LLC___________________________________________________________ 
Author analysis the general method of internal control and analysis of the implementation of 
finished products of the enterprise, the views of domestic and foreign scientists, economists, 
legislative acts on issues of accounting and control of the implementation of finished products, 
works and services.________________________________________________________________ 
            Keywords: Prepared products, account, control, analysis, estimation . 


