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Анотація роботи: 

 МЕТА: дослідити  стан та організацію обліку готової продукції у ФГ «Обрій» та СТОВ «Лучанське-2» і проаналізувати її 

наявність та використання у досліджуваних господарствах. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Недостатня розробка теоретичних 

і практичних питань обліку та аналізу наявності й 

використання готової продукції та недосконалість 

нормативних актів, що їх регламентують, і зумовили вибір 

теми магістерської роботи. 

 

Об’єктом дослідження є готова продукція у 

ФГ «Обрій» та СТОВ «Лучанське –2». 

 

ЗМІСТ РОБОТИ: 

 

ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПО РОЗДІЛУ 1 
 

 

Джерела Характерні риси поняття 

Енциклопедичний словник економіки і права,Сучасний економічний словник, 
Федосова Т.В., Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б., Ладутько 
Н.І., Левкович О.А., Бурцева І.Н., Паліцин В.А., Вегера С.Г. , Стражева Н.С., 

Готова продукція - цей виріб, повністю закінчені 
обробкою. 

Енциклопедичний словник економіки і права.,Федосова Т.В., Ладутько Н.І., 
Левкович О.А., Бурцева І.Н., Ладутько Н.І., Борисевський П.Е., Паліцин В.А., 
Вегера С.Г., Стражева Н.С. 

Готова продукція - цей виріб, що відповідає діючим 
стандартам або затвердженим технічним умовам. 

Сучасний економічний словник, Федосова Т.В., Ладутько Н.І., Левкович О.А., 
Бурцева І.Н., Ладутько Н.І., Борисевський П.Е., Паліцин В.А., Вегера С.Г., 
Стражева Н.С. 

Готова продукція - цей виріб, який має бути прийнятий 
на склад або замовником. 

Ладутько Н.І., Левкович О.А., Бурцева І.Н., Борисевський П.Е., Паліцин В.А., 
Вегера С.Г., Стражева Н.С. 

Готова продукція - це вироби, які мають бути 
забезпечені сертифікатом або іншим документом, що 
засвідчує їх якість. 

Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.,Бабина В.Ф., Панова Т.І., 
Одуло З.І. 

Готова продукція - вироби, випущені основними цехами 
підприємства і призначені для реалізації стороннім 
покупцям 

 

В процесі підготовки магістерської 

роботи прийнято участь в науково-
практичних конференціях, опубліковано 

тези доповідей (7) та статті (1) у фахових 

виданнях. 

 

Предметом дослідження є методичні та 

практичні аспекти обліку і аналізу готової 

продукції в господарствах. 

Відповідно до мети було поставлено такі завдання:  

- узагальнити теоретичні основи обліку та 

аналізу готової продукції; 

- дослідити стан та особливості організації 

обліку  готової продукції в досліджуваних 

господарствах; 

- запропонувати заходи щодо удосконалення 

організації обліку готової продукції на 

підприємствах;  

- розглянути порядок організації та методику 

проведення аналізу готової продукції та 

сформувати відповідні висновки. 

При написанні магістерської роботи 

були використанні такі методи 

дослідження: 

 абстрактно-логічний 

(теоретичні узагальнення 

та формулювання 

висновків),  

 розрахунково-

конструкторський та 

порівняння,  

 економіко-статистичний,  

 аналітичний,  

 для визначення стану 

обліку у досліджуваній 

галузі використовувався 

метод спостереження. 

Готова продукція- це частина запасів, яка виготовлена на підприємстві, 

призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або 

іншим нормативно-правовим актом. 

З метою збереження об’єктивності оцінки запасів в 

умовах цінової нестабільності запаси відображаються в 

обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: 

первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 

               

 

 

Періодичність  

Статті витрат виробничої собівартості готової 

продукції Динаміка реалізації готової продукції у ФГ «Обрій» за 2013-

2015рр 

Склад витрат виробничої собівартості 

готової продукції ФГ «Обрій» по елементах 

Для удосконалення аналітичної роботи у ФГ «Обрій» та СТОВ 

«Лучанське-2»  необхідно створити громадське бюро економічного 

аналізу для пошуків резервів виробництва за допомогою цільових 

аналізів. Це дасть змогу протягом короткого часу розробити 

організаційно-технічні заходи щодо мобілізації резервів. Крім того 

необхідно поділити роботи з економічного аналізу між 

економічними службами і громадським бюро. 

Узагальнення результатів аналізу є дуже важливим етапом роботи, 

так як на цій стадії роблять відповідні висновки та приймають 

управлінські рішення щодо надходження, наявність та 

використання готової продукції. 

Щодо охорони праці в господарствах , то на основі проведеного 

аналізу можна зробити висновок, що в умовах діяльності СТОВ 

«Лучанське-2» та ФГ «Обрій» стан з охорони праці є задовільний. 

 Щодо стану обліку готової продукції у ФГ «Обрій» та СТОВ «Лучанське-2» , то можна зробити 

висновки, що в цілому облік надходження і вибуття продукції ведеться правильно, з 

дотриманням інструкцій та постанов. Дані господарства використовують журнально-ордерну 

систему обліку. 

 Також,варто зазначити, що  при вивченні організації обліку витрат і виходу готової продукції 

в ФГ «Обрій» були виявлені деякі недоліки як в первинному, так і в аналітичному та 

синтетичному обліку. У первинних документах, наприклад, не проставляється кореспонденція 

рахунків, використовуються застарілі форми документів. 

 В останній час, в господарстві, деякі облікові реєстри з обліку витрат на виробництво готової 

продукції ведуться на пристосованих бланках. Для усунення цього недоліку необхідно знайти 

додаткові засоби для придбання спеціалізованих бланків бухгалтерського обліку, що 

призведе до скорочення витрат часу при складанні документації. 

 рiвень тoвaрнocтi у ФГ «Обрій» збільшився в ocнoвнoму зa рaхунoк зростання oбcягiв 

вирoбництвa прoдукцiї рocлинництвa. 

 рiвень товарності озимої пшениці  у СТОВ «Лучанське-2» зменшивcя в ocнoвнoму зa рaхунoк 

cкoрoчення oбcягiв виробництва досліджуваної  продукції. 

 основними напрямками вдосконалення обліку продукції сільськогосподарського виробництва 

у ФГ «Обрій» та СТОВ «Лучанське -2»  є його автоматизація, що сприятиме прискоренню 

процесу обробки даних, зменшенню кількості облікових помилок, підвищенню оперативності 

обліку, налагодженню процесу планування. Впровадження високого рівня організації 

бухгалтерської служби та роботи облікових працівників, а також відповідної кваліфікації 

облікового персоналу. Дуже важливим є посилення аналітичної функції на підприємстві 

шляхом створення громадського бюро економічного аналізу для пошуків резервів 

виробництва за допомогою цільових аналізів. Це дасть змогу протягом короткого часу 

розробити організаційно-технічні заходи щодо збільшення обсягів випуску продукції 

сільськогосподарського виробництва, а отже і до покращення діяльності підприємства в 

цілому. Таке бюро також надаватиме рекомендації керівництву з удосконалення системи 

бухгалтерського обліку та проведення аналізу. 

 Щодо охорони праці в господарствах , то на основі проведеного аналізу можна зробити 

висновок, що в умовах діяльності СТОВ «Лучанське-2» та ФГ «Обрій» стан з охорони праці є 

задовільний. 


