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РЕФЕРАТ
Предметом  дослідження  є  виробництво  та  реалізація  готової  молочної 

продукції на ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод».

Мета роботи – дослідження виробництва та реалізації продукції та її 

аналіз  на  підприємстві  ПАТ  «Кременчуцький  міськмолокозавод». 

Вивчаються  теоретичні  і  практичні  аспекти  виробництва,  реалізації  та 

зберігання  молочної  продукції.  Досліджуються  особливості  формування 

обліку  виробництва  та  реалізації  на  ПАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод»  та  приділяється  увага  відображенню  господарських 

операцій в системі бухгалтерського обліку. На основі звіту про фінансові 

результати  ПАТ  «Кременчуцький  міськмолокозавод»  був  проведений 

аналіз  динаміки,  структури доходів  і  витрат,  реалізації  та  виробництва, 

аналіз  рентабельності  підприємства,  аналіз  якості  молока  та  молочної 

продукції.  Також  приділено  увагу  організації  охорони  праці  на 

підприємстві,  зокрема,  профілактиці  виробничого  травматизму  і 

профзахворювань,  а  також  забезпеченість  виробничих  приміщень 

природним освітленням.

Ключові  слова:  готова  продукція,  виробництво,  реалізація, 

ціноутворення,  аналіз  прибутковості,  аналіз  виконання  плану, 

рентабельність.
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