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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання успішна
діяльність кожного підприємства залежить від рівня економічної ефективності
виробництва готової продукції. Облік, аудит та аналіз готової продукції, а
також її реалізації є важливою проблемою в діяльності сучасних підприємств
Україні, тому що завдяки виробництву готової продукції вони отримують та
максимізують свій прибуток. Отже, удосконалення організації та методики
обліку, аудиту і аналізу готової продукції є основним способом досягнення
соціальної та економічної ефективності в діяльності підприємства.
Питання, пов’язані з обліком готової продукції, висвітлювали вітчизняні
й зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми обліку і аудиту готової
продукції розглянуто в працях вітчизняних вчених: Ф.Ф.Бутинця,
А.М.Герасимовича, С.Ф.Голова, В.І.Єфименка, І.В. Жиглей, М.В.Кужельного,
В.М.Мурашка, В.Я.Савченка, В.В.Сопка, а також зарубіжних вчених:
П.С.Безруких, Д.Блейка, Б.Нідлза, В.Ф.Палія. Методику аналізу готової
продукції досліджували такі вчені-економісти, як: М.А.Болюх, Є.В.Мних,
Г.В.Савицька, П.Я.Попович, Н.В.Тарасенко, Н.Г.Чумаченко та ін.
Метою написання випускної кваліфікаційної роботи є обґрунтування
теоретичних, методичних і практичних аспектів організації обліку, аналізу і
аудиту готової продукції, а також розробка шляхів їх удосконалення.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:
- розкрити економічну сутність готової продукції та її класифікацію;
- систематизувати методику обліку, аналізу та аудиту продукції у
лісівництві;
- дослідити особливості нормативно – правової бази з регулювання
обліку готової продукції;
- розкрити тенденції та напрямки розвитку лісового господарства
України;
- надати фінансово-економічну характеристику ДП «Прилуцьке
лісове господарство»;
- виявити особливості організації і методики обліку, аналізу і аудиту
готової продукції на підприємства;
- розглянути особливості проведення внутрішнього контролю готової
продукції;
- розробити шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку та
діяльності підприємства.
Об’єктом дослідження обрано процес організації обліку, аналізу і
аудиту готової продукції на ДП «Прилуцьке лісове господарство»
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та
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практичних аспектів обліку, аналізу і аудиту готової продукції в системі
управління підприємством.
Методи дослідження. При дослідженні теоретичних та практичних
аспектів обліку, аудиту та аналізу готової продукції підприємства
використано методи індукції та дедукції, монографічний метод, метод
спостереження та узагальнення. Основою дослідження є діалектичний метод
пізнання. Також використані такі прийоми, як: порівняння, деталізація
показників, абсолютних та відносних величин. Табличний та графічний
прийоми використано для відповідної ілюстрації одержаних результатів
досліджень.
Інформаційною та правовою базою дослідження є законодавчі та
нормативні акти, що регламентують облік, аудит і аналіз готової продукції,
офіційні статистичні матеріали, методичні матеріали, дані мережі Інтернет.
Фактологічною основою проведеного дослідження є статті вітчизняних та
зарубіжних вчених з проблем обліку, аудиту та аналізу готової продукції,
матеріали досліджуваного підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості
практичного застосування запропонованих рекомендацій удосконалення
обліку, аналізу та контролю готової продукції на підприємстві. Зокрема,
удосконалено Наказ про облікову політику, запропоновані аналітичні
рахунки до рахунку 26 “Готова продукція”, удосконалено “Журнал реєстрації
господарських операцій”.
Апробація результатів дослідження: основні положення та
результати дослідження доповідалися та обговорювалися на ІV Міжнародній
науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування,
аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (м.
Чернігів, 27 листопада 2018 р).
Публікації за результатами дослідження: “ Особливості обліку
готової продукції на підприємствах лігового господарства” // Бухгалтерський
облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи
розвитку : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Чернігів, 27 листопада 2018 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2018.
Структура та обсяг роботи. Дана робота складається із вступу, трьох
розділів, 10 підрозділів, висновків та пропозицій, списку використаних
джерел. Робота містить: 102 сторінки, 16 таблиць, 7 рисунків, список
використаних джерел 82 найменувань, 37 додатків
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено
мету та завдання, предмет та об’єкт, методи та інформаційна і правова база
дослідження, а також подано практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі «Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту готової
продукції на підприємстві» розглянуто: економічну сутність та класифікацію
готової продукції підприємства лісового господарства, теоретичні основи
організації обліку, аналізу та аудиту готової продукції у лісівництві, подано
стислий огляд нормативно-правової бази, якою регулюється облік готової
продукції на підприємстві.
Теоретичну основу дослідження питання склали кодекси і закони
України, Інструкції та Положення з бухгалтерського обліку, наукові праці
зарубіжних та вітчизняних вчених.
Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота,
послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла
всі стадії технічного випробування, відповідає технічним умовам і
стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на
склад.
В лісовому господарстві готовою продукцією вважають: деревину
(хлисти, сортименти, хмиз, дрізки); пиломатеріали (дошки, бруси, планка,
рейка, штапик тощо); столярні вироби та інші вироби з деревини; саджанці,
гриби, живиця, сіно та інша продукція.
Готова продукція класифікується за формою, ступенем готовності,
конструкторською та технологічною складністю тощо.
Для цілей бухгалтерського обліку готову продукцію, відповідно до
ПСБО 9 «Запаси», включають до складу запасів. Одиницею бухгалтерського
обліку готової продукції є її найменування або однорідна група (вид).
Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції
підприємства передбачено активний, матеріальний, балансовий рахунок 26
«Готова продукція».
У сучасних умовах можливі три варіанти організації аналітичного обліку
готової продукції підприємства: окремі види або групи однорідної продукції
обліковуються за фактичною виробничою собівартістю за станом на кінець
звітного місяця; рух окремих видів продукції протягом місяця обліковують за
фактичною виробничою собівартістю на початок місяця; облік готової
продукції ведеться за обліковими розрахунково-відпускними (плановими)
цінами із застосуванням відхилень.
Об’єктами аналізу готової продукції та фінансових результатів від її
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заподіяні
пожежами,
Збитки,
лісовими
тис.грн.

відтворення
Площа
лісів, тис.га

1113
2003
3813
1249
3131

418
13778
14691
1249
5939

2496
144694
170686
32559
149775

1376,2
51701,8
20164,5
8619,2
45877,6

67,7
58
60,4
63,2
64,7

лісових

Згоріло та пошкоджено
лісу на пні, куб.м.

8484
8853,1
9097,7
9282,2
9390,6

Площа лісових земель,
пройдена пожежами, га

20340,6
20672,4
21924,2
22612,8
21923

у т.ч. від рубок
головного
користування

415420
382623
399296
386382
419113

Кількість
пожеж, од.

6363,9
7739,9
10778,2
12838,8
13774,6

усього

2013
2014
2015
2016
2017

Заготівля деревини,
тис.куб.м.
Площа рубок, га

Рік

продукції
Обсяги
лісового господарства у
цінах,
фактичних
млн.грн.

реалізації є: обсяг виробництва та реалізації продукції, обсяг ринку;
ритмічність виробництва і реалізації продукції; якість продукції тощо.
Мета аудиту готової продукції – це висловлення аудитором думки про
те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків готової продукції
на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які
регламентують порядок її підготовки і надання користувачам
Організація та ведення бухгалтерського обліку готової продукції, а
також розкриття інформації про неї у фінансовій звітності на підприємстві
повинно здійснюватися з дотриманням єдиних методологічних принципів,
визначених відповідними законодавчими і нормативними актами, до яких
можна віднести Податковий кодекс України, Лісовий кодекс України, П(С)БО
15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати» та інші.
В другому розділі роботи “Організація обліку, аналізу та аудиту
готової продукції на ДП «Прилуцьке лісове господарство»” дана оцінка
тенденціям та напрямам розвитку лісового господарства України, наведена
фінансово – економічна характеристика ДП «Прилуцьке лісове
господарство», проведений аналіз системи бухгалтерського обліку
підприємства, відмічені особливості організації обліку, аналізу та аудиту
готової продукції на підприємстві і проведення внутрішнього контролю
готової продукції.
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності в 2013-2017 рр.
наведені в табл.2.1.
Таблиця 2.1
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності в 2013 – 2017 рр.

Не дивлячись на певні проблеми, стан лісового господарства України
можна вважати задовільним, оскільки на Україні спостерігається висока
лісистість, значна кількість порід дерев, високі потенційні запаси лісу та
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значні перспективи розвитку лісового господарства. За останні 5 років суттєво
збільшуються обсяги виробленої і реалізованої продукції лісового
господарства, зростає площа рубок, заготівля деревини і разом із тим, ліси
постійно відновлюються,
ДП «Прилуцьке лісове господарство» створене з метою ведення лісового
господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення
лісів, що перебувають у користуванні підприємства тощо.
Основні показники діяльності підприємства наведені в табл.2.2.
Таблиця 2.2
Основні фінансово – економічні показники діяльності ДП «Прилуцьке
лісове господарство» за 2015-2017 рр.
Показник

1
1. Сума майна і джерел
його утворення, тис.грн., в
т.ч.
- необоротні активи, з них
основні засоби
-оборотні активи, з них:
- запаси
- дебіторська
заборгованість
- грошові кошти та поточні
фінансові інвестиції
- власний капітал
- зобов’язання, з них
довгострокові зобов’язання
та забезпечення
поточні зобов’язання та
забезпечення
2. Чистий дохід від
реалізації, тис.грн.
3. Собівартість реалізованої
продукції, тис.грн.
4. Валовий прибуток,
тис.грн.
5. Інші та операційні
доходи, тис.грн.
6. Інші та операційні
витрати, тис.грн.
7. Операційний прибуток
(збиток), тис.грн.
8. Чистий прибуток,
тис.грн.

2015

Роки
2016

2017

2
5191

3
6551

4
9323

3104
2465
2087
1136
479

3925
3087
2626
1674
262

4282
3515
5041
2275
329

821
622
539
538
-217

357
428
2415
601
67

26,45
25,23
25,83
47,36
-45,3

9,1
13,86
91,96
35,9
25,57

416

587

2296

171

1709

41,11

291,14

3470
1721
-

3473
3078
-

3801
5522
-

3
1357
-

328
2444
-

0,09
78,85
-

9,44
79,4
-

1721

3078

5522

1357

2444

78,85

79,4

19425

25387

30427

5962

5040

30,69

19,85

13962

18789

22888

4827

4099

34,57

21,82

5463

6598

7539

1135

941

20,78

14,26

2278

1418

1320

-860

-98

-37,75

-6,91

7081

7754

7676

673

-78

9,5

-1,01

607

213

1175

-394

962

-64,91

451,64

527

204

952

-323

748

-61,29

366,67
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Відхилення, +- Темп приросту,%
2016 від 2017 від 2016 до 2017 до
2015
2016
2015
2016
5
6
7
8
1360
2772
26,2
42,31

Продовження табл.2.2
9. Собівартість на 1
71,88
грн.реалізованої продукції,
коп.
10.Фонд оплати праці,
7762
тис.грн.
11. Чисельність персоналу,
148
осіб
12. Середньомісячна оплата 4370,5
праці, грн.
13. Продуктивність праці,
131,25
тис.грн.
14. Чистий дохід на 1
2,5
грн.фонду оплати праці,
грн.

74,01

75,22

2,13

1,21

2,96

1,63

11025

14700

3263

3675

42,04

33,33

148

148

-

-

-

-

6207,77

8277,03 1837,27 2069,26

42,04

33,33

171,53

205,59

40,28

34,06

30,69

19,86

2,3

2,07

-0,2

-0,23

-8

-10

Підприємство, не дивлячись на певні проблеми, все ж має стійкий
фінансовий стан – воно є прибутковим, має значну суму майна, високий рівень
доходу. Разом із тим, не всі показники ліквідності відповідають нормативним
значенням, фінансова стійкість є низькою, а показники оборотності практично
усі не дивлячись на позитивні зміни в 2016 році, в 2017 році показують
негативні тенденції і потребують подальших коригувань.
Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерією, яку
очолює головний бухгалтер, права та обов’язки якого визначені Законом
України про бухгалтерський облік, наказом про облікову політику
підприємства та затверджені в посадовій інструкції.
Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначено штатним розписом
підприємства. Відповідальність бухгалтерів регулюється посадовими
інструкціями, які затверджені керівником підприємства.
Для реєстрації фактів господарської діяльності та відображення їх в
обліку на підприємстві використовується автоматизована система обробки
облікових документів з використанням комп’ютерної програми «1С :
Підприємство 8 «Управління лісогосподарським підприємством».
План документообігу у ДП «Прилуцьке лісове господарство»
затверджується головним бухгалтером при затверджені Наказу про облікову
політику на підприємстві до кінця поточного звітного року на наступний рік.
В той же час, наказ про облікову політику має деякі недоліки. Ці
недоліки виражаються, тим що в Наказі є неточності, недосидь повно розкрита
інформація або взагалі відсутня.
Облік готової продукції підприємства оформлюється низкою первинних
документів, до яких відносять наряд – акт на виконання робіт, щоденник
приймання лісопродукції, рапорт про рух лісопродукції та інші. Дані із
первинних документів зводяться і групуються із допомогою програми 1-С
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підприємство та формується фінансова, статистична і управлінська звітність з
наявності і руху готової продукції.
Готова продукція ДП «Прилуцьке лісове господарство» обліковується
на активному рахунку 26 «Готова продукція».
Економічний аналіз виробництва і реалізації лісопродукції здійснюється
керівником і головним бухгалтером підприємства. За результатами
проведеного аналізу можна відмітити значні залишки готової продукції на
складах, підвищення доходності та збільшення фінансових результатів від її
реалізації.
Внутрішній аудит готової продукції здійснюється у вигляді проведення
інвентаризації та ревізій. Фактична наявність лісопродукції встановлюється
інвентаризаційними комісіями безпосередньо на всіх місцях зберігання (в лісі,
на кінцевих складах, в цехах та ін.) шляхом перерахунку, обміру та визначення
їх об’ємів.
На підставі порівняльних відомостей лісництв (цехів) нестачі
лісопродукції (якщо на час установлення нестачі винуватців не встановлено)
підприємства списують з кредиту рахунка 23 (субрахунок 232) та рахунка
№26 в дебет рахунка № 94 (субрахунок 947) по фактичній собівартості.
У третьому розділі «Шляхи удосконалення обліку і аналізу готової
продукції підприємства» проведено моделювання співвідношення «витрати –
обсяг - прибуток» як інструмент підвищення доходності підприємства та
розглянуто шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку та
діяльності підприємства.
Аналіз співвідношення «витрати-обсяг-прибуток» дозволить, за умови
правильного поділу витрат на постійні та змінні, приймати вірні
управлінських рішення щодо можливості оптимізації обсягу виробництва
(реалізації) продукції, витрат і прибутку, структуру виробництва, обґрунтувати
варіанти цін на нові вироби тощо. З метою визначення впливу зміни витрат,
ціни та обсягу реалізації готової продукції на величину прибутку доцільно
також проводити розрахунок операційного левериджу.
В цілому організація обліку на ДП «Прилуцьке лісове господарство»
побудована на високому рівні, але і вона має певні недоліки, які вимагають
розгляду і вирішення. Наприклад, наказ про облікову політику має деякі
недоліки. Ці недоліки виражаються, тим що в наказі є неточності, недосидь
повно розкрита інформація або взагалі відсутня. У наказі не визначено такі
процедури: робочий план рахунків; відповідальність за оподаткування тощо.
Для вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації вважаємо за
необхідне розмежувати витрати на збут, які пов'язані з доведенням існуючої
продукції до споживача (тара, упаковка, вантажні роботи, транспортування,
складування, витрати на утримання складів, магазинів, торгового персоналу
тощо) та маркетингові витрати, що виникають у зв'язку з вивченням і
стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки збуту і розширенням
частки ринку виробника.
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Інша пропозиція стосується використання у розрахунках із покупцями
таких форм безготівкових розрахунків, які б гарантували своєчасне
надходження грошей за відпущену покупцям продукцію.
Для спрощення обліку готової продукції на підприємствах доцільним є
його ведення за видами готової продукції. Для цього слід використовувати
субрахунки 261 «Основна продукція» та 262 «Супутня продукція», а також 263
«Побічна продукція».
Очікувані результати від впровадження запропонованих заходів
наведено у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку та діяльності
підприємства
Захід
1
Удосконалення
Наказу про
облікову
політику
Удосконалення
робочого плану
рахунків
Удосконалення
регістрів
бухгалтерського
обліку
Зміцнення
платіжної
дисципліни

Способи
досягнення
2
Визначити у Наказі порядок
формування виробничої
собівартості готової продукції,
розмежування витрат на збут тощо
Додати аналітичні
рахунки до рахунку 26 “Готова
продукція”: 26.1 «Основна продукція»
та 26.2 «Супутня продукція», а також
26.3 «Побічна продукція».
До “Журналу реєстрації господарських
операцій” додати графи: надходження
готової продукції та вибуття готової
продукції

Використання авансової оплати
при здійсненні реалізації готової
продукції

Очікуваний
результат
3
Дотримання єдиних засад
ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві
відповідно до чинного
законодавства
Підвищення оперативності
управлінської інформації про
готову продукцію
Забезпечення зацікавлених осіб
інформацією про рух готової
продукції з метою планування
господарської діяльності

Своєчасне надходження
грошових коштів на
підприємство, зменшення
обсягу дебіторської
заборгованості.

ВИСНОВКИ
Метою даної роботи є обгрунтування теоретичних, методичних і
практичних аспектів організації обліку, аналізу і аудиту готової продукції, а
також розробка шляхів їх удосконалення на прикладі ДП «Прилуцьке лісове
господарство».
1.
Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат, робота,
послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла
всі стадії технічного випробування, відповідає технічним умовам і стандартам,
не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.
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В лісовому господарстві готовою продукцією вважають: деревину
(хлисти, сортименти, хмиз, дрізки); пиломатеріали (дошки, бруси, планка,
рейка, штапик тощо); столярні вироби та інші вироби з деревини; саджанці,
гриби, живиця, сіно та інша продукція.
Готова продукція класифікується за формою, ступенем готовності,
конструкторською та технологічною складністю тощо.
2. Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції
підприємства передбачено активний, матеріальний, балансовий рахунок 26
«Готова продукція».
Об’єктами аналізу готової продукції та фінансових результатів від її
реалізації є: обсяг виробництва та реалізації продукції, обсяг ринку;
ритмічність виробництва і реалізації продукції; якість продукції тощо.
Мета аудиту готової продукції – це висловлення аудитором думки про
те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків готової продукції
на підприємстві в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які
регламентують порядок її підготовки і надання користувачам
3. Організація та ведення бухгалтерського обліку готової продукції, а
також розкриття інформації про неї у фінансовій звітності на підприємстві
повинно здійснюватися з дотриманням єдиних методологічних принципів,
визначених відповідними законодавчими і нормативними актами, до яких
можна віднести Податковий кодекс України, Лісовий кодекс України, П(С)БО
15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати» та інші.
4. ДП «Прилуцьке лісове господарство» створене з метою ведення
лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та
відтворення лісів, що перебувають у користуванні підприємства тощо.
Підприємство, не дивлячись на певні проблеми, все ж має стійкий
фінансовий стан – воно є прибутковим, має значну суму майна, високий рівень
доходу. Разом із тим, не всі показники ліквідності відповідають нормативним
значенням, фінансова стійкість є низькою, а показники оборотності практично
усі не дивлячись на позитивні зміни в 2016 році, в 2017 році показують
негативні тенденції і потребують подальших коригувань.
5. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерією, яку
очолює головний бухгалтер, права та обов’язки якого визначені Законом
України про бухгалтерський облік, наказом про облікову політику
підприємства та затверджені в посадовій інструкції.
Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначено штатним розписом
підприємства. Відповідальність бухгалтерів регулюється посадовими
інструкціями, які затверджені керівником підприємства.
6. Для реєстрації фактів господарської діяльності та відображення їх в
обліку на підприємстві використовується автоматизована система обробки
облікових документів з використанням комп’ютерної програми «1С :
Підприємство 8 «Управління лісогосподарським підприємством».
7. Облік готової продукції підприємства оформлюється низкою
первинних документів, до яких відносять наряд – акт на виконання робіт,
щоденник приймання лісопродукції, рапорт про рух лісопродукції та інші. Дані
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із первинних документів зводяться і групуються із допомогою програми 1-С
підприємство та формується фінансова, статистична і управлінська звітність з
наявності і руху готової продукції.
Готова продукція ДП «Прилуцьке лісове господарство» обліковується на
активному рахунку 26 «Готова продукція».
Економічний аналіз виробництва і реалізації лісопродукції здійснюється
керівником і головним бухгалтером підприємства. За результатами
проведеного аналізу можна відмітити значні залишки готової продукції на
складах, підвищення доходності та збільшення фінансових результатів від її
реалізації.
8. Внутрішній аудит готової продукції здійснюється у вигляді
проведення інвентаризації та ревізій.
8. Аналіз співвідношення «витрати-обсяг-прибуток» дозволить, за умови
правильного поділу витрат на постійні та змінні, приймати вірні
управлінських рішення щодо можливості оптимізації обсягу виробництва
(реалізації) продукції, витрат і прибутку, структуру виробництва, обґрунтувати
варіанти цін на нові вироби тощо. З метою визначення впливу зміни витрат,
ціни та обсягу реалізації готової продукції на величину прибутку доцільно
також проводити розрахунок операційного левериджу.
9. Для вдосконалення обліку готової продукції та її реалізації вважаємо
за необхідне розмежувати витрати на збут, які пов'язані з доведенням існуючої
продукції до споживача (тара, упаковка, вантажні роботи, транспортування,
складування, витрати на утримання складів, магазинів, торгового персоналу
тощо) та маркетингові витрати, що виникають у зв'язку з вивченням і
стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки збуту і розширенням
частки ринку виробника. Інша пропозиція стосується використання у
розрахунках із покупцями таких форм безготівкових розрахунків, які б
гарантували своєчасне надходження грошей за відпущену покупцям
продукцію.
Для спрощення обліку готової продукції на підприємствах доцільним є
його ведення за видами готової продукції. Для цього слід використовувати
субрахунки 261 «Основна продукція» та 262 «Супутня продукція», а також 263
«Побічна продукція».
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АНОТАЦІЯ
випускної кваліфікаційної роботи на тему
Організація обліку, аналіз та аудит наявності і руху готової продукції
(на матеріалах ДП «Прилуцьке лісове господарство»)
Дипломник: Іванченко Аліна Віталіївна
Науковий керівник: к.е.н., доцент Перетятько Ю.М.
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
ВНЗ: Чернігівський національній технологічний університет
Навчально-науковий інститут економіки
Місто, рік захисту: Чернігів, 2018
Робота містить: 102 сторінки, 16 таблиць, 7 рисунків, список
використаних джерел 82 найменувань, 37 додатків.
Метою написання випускної кваліфікаційної роботи є обґрунтування
теоретичних, методичних і практичних аспектів організації обліку, аналізу і
аудиту готової продукції, а також розробка шляхів їх удосконалення.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:
- розкрити економічну сутність готової продукції та її класифікацію;
- систематизувати методику обліку, аналізу та аудиту продукції у
лісівництві;
- дослідити особливості нормативно – правової бази з регулювання
обліку готової продукції;
- розкрити тенденції та напрямки розвитку лісового господарства
України;
- надати фінансово-економічну характеристику ДП «Прилуцьке лісове
господарство»;
- виявити особливості організації і методики обліку, аналізу і аудиту
готової продукції на підприємства;
- розглянути особливості проведення внутрішнього контролю готової
продукції;
- розробити шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку та
діяльності підприємства.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та
практичних аспектів обліку, аналізу і аудиту готової продукції в системі
управління підприємством.
Об’єктом дослідження обрано процес організації обліку, аналізу і
аудиту готової продукції на ДП «Прилуцьке лісове господарство»
У першому розділі «Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту готової
продукції на підприємстві»
розглянуто: економічну сутність та
класифікацію готової продукції підприємства лісового господарства,
теоретичні основи організації обліку, аналізу та аудиту готової продукції у
лісівництві, подано стислий огляд нормативно-правової бази, якою
регулюється облік готової продукції на підприємстві.
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В другому розділі роботи “Організація обліку, аналізу та аудиту
готової продукції на ДП «Прилуцьке лісове господарство»” була дана оцінка
тенденціям та напрямам розвитку лісового господарства України, наведена
фінансово – економічна характеристика ДП «Прилуцьке лісове
господарство», проведений аналіз системи бухгалтерського обліку
підприємства, відмічені особливості організації обліку, аналізу та аудиту
готової продукції на підприємстві і проведення внутрішнього контролю
готової продукції.
У третьому розділі «Шляхи удосконалення обліку і аналізу готової
продукції підприємства» проведено моделювання співвідношення «витрати –
обсяг - прибуток» як інструмент підвищення доходності підприємства та
розглянуто шляхи удосконалення системи бухгалтерського обліку та
діяльності підприємства.
За результатами дослідження сформульовані висновки і пропозиції, в
яких коротко розглянуті результати виконання роботи.
Одержані результати можуть бути використані у практичній діяльності
підприємства для покращення організації ведення обліку та аналізу.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ОБЛІК, ЕКОНОМІЧНИЙ
АНАЛІЗ, ВНУТРІШНІЙ АУДИТ, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО.
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The purpose of writing the final qualification work is to substantiate
the theoretical, methodological and practical aspects of the organization of
accounting, analysis and audit of finished products, as well as development
of ways to improve them.
To achieve this goal you need to solve the following tasks:
- to reveal the economic essence of finished products and its
classification;
- systematize the method of accounting, analysis and audit of products in
forestry;
- to study the peculiarities of the legal and regulatory framework for the
accounting of finished products;
- to reveal trends and directions of forestry development in Ukraine;
- Provide financial and economic characteristics of SE "Pryluky
Forestry";
- to identify the features of the organization and methods of accounting,
analysis and audit of finished products to enterprises;
- consider the features of internal control of finished products;
- develop ways to improve the accounting system and enterprise activity.
The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical
aspects of accounting, analysis and audit of finished products in the enterprise
management system.
The object of the study is the process of organization of
accounting, analysis and audit of finished products at the state enterprise "Pryluky
forestry"
The first section "T eoretychni basis of accounting, analysis and audit of
finished products in the enterprise " considered: the economic essence and
classification of finished products of the forestry enterprise, the theoretical basis of
the organization of accounting, analysis and audit of finished products in forestry, a
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brief overview of the regulatory framework, which regulates the accounting of
finished products at the enterprise.
In the second section of the work " Organization of accounting, analysis
and audit of finished products at the state enterprise" Prilutsk Forestry " , an
assessment was made of the tendencies and directions of forestry development in
Ukraine, the financial and economic characteristics of the State Enterprise"
Pryluky Forestry "were given, an analysis of the enterprise accounting system was
conducted. , features of the organization of accounting, analysis and audit of
finished products at the enterprise and internal control of finished products are
noted.
In the third section "Ways of improvement of the accounting and
analysis of finished products of the enterprise", the modeling of the ratio "cost volume - profit" as a tool to increase the company 's profitability and consider
ways to improve the accounting system and the enterprise.
The results of the research formulated conclusions and proposals, which
briefly review the results of the work.
The obtained results can be used in the practical activities of the enterprise to
improve the organization of accounting and analysis.
KEYWORDS: READY PRODUCTS, ACCOUNTING, ECONOMIC
ANALYSIS, INTERNAL AUDIT, FORESTRY ENTERPRISES.
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