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Анотація: Розглянуто економіко-облікову інтерпретацію готової продукції 

вітчизняними та іноземними науковцями, висвітлено зміст, завдання та методичні аспекти 
обліку готової продукції. Наведено класифікацію готової продукції відповідно до економічної 
літератури та структуровано її в схему. Зазначено перелік нормативних актів, які 
визначають методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про 
готову продукцію. Надано рекомендації щодо удосконалення обліку готової продукції на 
підприємствах. 
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Вступ. В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного суб’єкта 

господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності 

виробництва продукції. Облік готової продукції є важливою темою для 

розгляду та її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України 

займається виробництвом продукції. Для кожного суб’єкта господарювання 

готова продукція відіграє важливу роль у складі його оборотних активів та 

займає домінуючу позицію у здійсненні його діяльності. Від коректності обліку 

реалізації залежить обсяг доходу не тільки підприємства, а й прибуткова 

частина бюджету держави, тому вивчення обліку готової продукції згідно з 

Національними стандартами бухгалтерського обліку є одним з важливих 

завдань сьогодення. Вивченням питань, пов’язаних з обліком готової продукції, 

займалися провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. Найбільш обґрунтовано до 

проблем бухгалтерського обліку готової продукції в Україні у своїх працях 

підійшли Ф.Ф. Бутинець, О.П. Бущан, С.Ф. Голов, В.А. Завгородній, В.Г. 



Линник, Г.Ю. Коблянська, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, Н.С. Петришина, 

Н.М. Ткаченко та інші. Серед зарубіжних дослідників – І.Л. Грунфест, А.Ш. 

Маргуліс, О.К. Марченко, В.Б. Кондраков, В.І. Цуркан, А.Д. Шеремет, Н.Д. 

Врублевський, І.М. Рендухов та інші. Метою написання статті є подальший 

розвиток теоретичних основ та методичних аспектів обліку готової продукції, а 

також розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення. 

Основний текст. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», готова продукція 

належить до запасів. Готовою продукцію вважаються конкретні вироби, що 

пройшли всі стадії технологічної обробки на підприємстві, відповідають 

встановленим стандартам чи технічним умовам, прийняті відділом технічного 

контролю і здані на склад або безпосередньо замовнику [1]. 

При організації обліку готової продукції основним є визначення її 

характеру. В економічній літературі готову продукцію класифікують відповідно 

до ряду ознак: 

Рис. 1. Класифікація готової продукції 

Джерело: розроблено авторами на основі [3] 

 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 

про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 «Запаси» [1] та 16 «Витрати» [2].  
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Облік готової продукції повинен забезпечити: контроль за виконанням 

завдань по випуску продукції; зберігання готової продукції за обсягом, 

асортиментом та якістю; своєчасну виписку документів на відвантаження; 

використання фінансових і матеріальних ресурсів за допомогою складання 

фактичних і планових калькуляцій собівартості продукції. Аналітичний облік 

готової продукції на підприємствах ведеться за місцями її зберігання та 

окремими видами. Для синтетичного обліку готової продукції застосовують 

активний рахунок 26 «Готова продукція», який призначений для узагальнення 

інформації про наявність та рух продукції, виготовленої підприємством. 

На складі готову продукцію обліковують в кількісному виразі за її видами 

на картках або в книгах складського обліку. Наприкінці місяця необхідною 

умовою є облік готової продукції за фактичною собівартістю. Готова продукція 

оприбутковується на склад із виробничих підрозділів на основі первинних 

документів – актів, накладних, відомостей випуску продукції та документів, які 

засвідчують якість (сертифікат відповідності державній системі сертифікації, 

свідоцтво про якість). 

Готова продукція як об’єкт бухгалтерського обліку має два види оцінки: 

продажну вартість та виробничу собівартість. При відображенні продажу 

готової продукції в бухгалтерському обліку зазначаються дві оцінки:  

- оцінка, яка прийнята згідно з обліковою політикою підприємства – 

первісна вартість (по дебету рахунку 901 «Собівартість реалізованої готової 

продукції»);  

- оцінка, яка визначається за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 

«Дохід від реалізації готової продукції»). 

Для удосконалення обліку готової продукції на підприємствах Т.С. 

Яровенко, А.І. Чернова запропонували його ведення за видами продукції: 

основна, супутня, побічна. На їх думку, для цього слід використовувати 

субрахунки: 261 «Основна продукція»; 262 «Супутня продукція»; 263 «Побічна 

продукція» [4]. Поділяючи думку науковців вважаємо, що застосування 



системи субрахунків за видами продукції сприятиме підвищенню аналітичності 

інформації та можливості проведення аналізу співвідношення видів продукції. 

Висновки. Отже, готова продукція – об’єкт облікової системи 

промислового підприємства, що поєднує організаційні інструменти обліку 

виробництва і продажу продукції, виступає засобом для досягнення основної 

мети функціонування підприємства. Для того щоб удосконалити систему 

оцінки готової продукції, підприємства перш за все повинні організувати 

систему бухгалтерського обліку, так, щоб без додаткових вибірок формувати 

інформацію про собівартість продукції, що випускається підприємством.  
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Abstract.  The economics-accounting interpretation of finished products by domestic and 

foreign scientists is considered, content, tasks and methodical aspects of accounting of finished 
products are highlighted. The classification of finished products according to the economic 
literature is presented and structured into the scheme. The list of normative acts, which determine 
the methodological bases of formation of information on finished products in the accounting, is 
indicated. The recommendations for improving the accounting of finished products at the 
enterprises are given. 

Key words: accounting, finished goods, inventories, cost of sale, production, sales, 
classification, accounting system. 
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