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РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження є діюча система обліку і аналізу готової продукції 

на ТОВ «Корсунівське».

Мета  випускної  роботи  полягає  в  дослідженні  теоретичних  основ 

побудови облік  готової продукції, вивченні практики обліку готової продукції, 

проведенні економічного аналізу, розробці рекомендацій щодо вдосконалення 

обліку готової продукції.

Предметом дослідження є методика та організація обліку, аналізу готової 

продукції на ТОВ «Корсунівське». 

 На  основі  вивчення  теорії  й  практики  бухгалтерського  обліку, 

нормативно  –  правових  документів,  сформулювано  висновки  про 

організацію обліку готової продукції на підприємстві. 

Ключові  слова:  готова продукція,  облік,  документування,  аналіз,  оцінка 

готової  продукції,  тваринництво,  рослинництво,  сільське  господарство, 

надходження, вибуття, біологічні активи, витрати.


