
    

Дата: 26.05.2022 

Група: 25 

Предмет: Основи бухгалтерського обліку 

 

УРОК № 77 

 

ТЕМА: Готова продукція, її облік та оцінка.. 

 

МЕТА:  

• Ознайомити учнів з організацією обліку готової продукції 

• Сформувати в учнів відомості про класифікацію та оцінку готової продукції 

• Сприяти всебічному розвитку особистості; 

• Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

Завершальним етапом операційної діяльності підприємства є випуск продукції, 

виконання робіт, надання послуг. 

Готовою продукцією називають створений на підприємстві актив, який 

пройшов всі стадії технологічної обробки, відповідає технічним і якісним 

характеристикам і призначений для подальшої реалізації або внутрішнього 

споживання. 

Виконання робіт (надання послуг) полягає у здійсненні закінчених 

технологічних операцій, в яких сам процес виконання роботи (надання послуг) є 

основним результатом діяльності. Наприклад, виконання будівельних робіт, надання 

транспортних послуг. 

В технологічному процесі, крім основної продукції, може 

випускатися побічна і супутня. 

Побічна продукція – це продукція, що утворюється в комплексних 

виробництвах паралельно з основною і не потребує додаткових витрат. Наприклад, 

макуха, жом, меляса в харчовій промисловості, шлак у доменному виробництві. 

Супутня продукція – це продукція, отримана в одному технологічному процесі 

одночасно з основною. На відміну від побічної продукції вона вимагає додаткової 

обробки для перетворення в закінчений продукт, проте і в початковому вигляді може 

бути реалізована споживачам. Наприклад, маслянка, яка утворюється під час 

виробництва масла, після додаткової обробки перетворюється на кисломолочний 

продукт, проте може бути відпущена без додаткової обробки для кондитерської 

промисловості. 

Стосовно форми продукції, то вона може мати як речову, так 

і нематеріальну форми. До нематеріальної продукції відносяться, наприклад, 

програмні продукти для комп'ютерної техніки. 

Готова продукція може як відправлятись на сторону, так і споживатись на 

самому підприємстві. Номенклатурою продукції є систематизований перелік назв, 

матеріалів, товарів, які виробляються та продаються. 



За ступенем готовності продукція поділяється на готову продукцію, 

напівфабрикати, незавершене виробництво. 

До незавершеного виробництва відноситься продукція, яка не пройшла всіх 

стадій обробки і залишається у виробництві на кінець останнього дня звітного періоду. 

До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених 

технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або 

доукомплектування. Облік напівфабрикатів здійснюється на рахунку 25 

"Напівфабрикати". Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені 

підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і 

клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної 

промисловості; солод у пивоварній промисловості. 

Продукція може бути виготовлена як з власних матеріальних ресурсів, так і з 

давальницької сировини. 

Операція з давальницькою сировиною – це операція з попередньої поставки 

сировини для її подальшої переробки (обробки, збагачення або використання) в готову 

продукцію за відповідну плату, а також за умови, що вартість давальницької сировини 

на кожному етапі переробки становить не менше 20 відсотків загальної вартості 

готової продукції. Операції, що не передбачають попередньої поставки сировини для 

отримання готової продукції або якщо вартість сировини менше 20 відсотків загальної 

вартості продукції, не вважаються операціями з давальницькою сировиною. 

Давальницькою сировиною можуть бути матеріали, напівфабрикати, комплектуючі 

вироби, енергоносії. Наприклад, фермерські господарства передають соняшник на 

спеціалізовані підприємства для виробництва олії. При цьому частину готової 

продукції спеціалізовані підприємства залишають у вигляді плати за переробку. 

У промисловості облік готової продукції здійснюється на рахунку 26 "Готова 

продукція", у сільському господарстві облік здійснюється на рахунку 27 "Продукція 

сільськогосподарського виробництва". За дебетом цих рахунків відображається 

надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою 

собівартістю або за нормативною вартістю, а за кредитом – її списання. 

 

 

Типові операції за рахунком 26 “Готова продукція” 

 
 

 

Типові операції за рахунком 27 “Продукція сільськогосподарського 

виробництва” 



 
 

 
 

 

 

Типові операції за рахунком 28 “Товари” 



 
 

 

 

Завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

2) Підручник: 1)ч.2§8.1 

 

 

 

 

 


