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РЕФЕРАТ

Об’єктом дослідження є методика і організація бухгалтерського обліку, 

аналізу готової продукції ПАТ «Кредмаш».

Мета роботи - вивчити існуючу систему обліку та аналізу виробництва та 

реалізації готової продукції.

Розв’язується  комплекс  завдань:  розкрити  актуальність  теми,  дати 

загальну  характеристику  структури  готової  продукції,  нормативно-правових 

документів, обґрунтувати необхідність їх обліку та аналізу, досконало вивчити 

існуючу  на  підприємстві  систему  бухгалтерського  обліку  і  аналізу  готової 

продукції,  відпрацювати  рекомендації  щодо її  удосконалення  та  підвищення 

ефективності обліку на ПАТ «Кредмаш».

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  удосконаленні 

діючої системи обліку і аналізу на підприємстві.   

Ключові  слова:  готова  продукція,  виробництво,  реалізація,  аналіз, 

методи оцінки, інвентаризація, рентабельність, ритмічність.


