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РЕФЕРАТ

Предметом дослідження є організація бухгалтерського обліку та 

економічного аналізу стану та використання основних засобів 

підприємства.

Об’єктом  дослідження  обрано  публічне  акціонерне  товариство 

«Крюківський вагонобудівний завод».

Мета  роботи  –  вивчити  існуючу  систему  обліку,  аудиту  і  аналізу 

використання  основних  засобів  та  розробити  рекомендації  щодо  їх 

вдосконалення  з  метою  підвищення  ефективності.  Розглядається  комплекс 

питань,  пов’язаних  з  організацією  обліку,  аудиту,  аналізу  основних  засобів 

підприємства.  На  основі  вивчення  теорії  й  практики бухгалтерського  обліку 

нарахування амортизації,  проведення ремонтів основних засобів та аналізу їх 

використання, нормативно-правових документів, які визначають методологію і 

методику  обліку  та  аналізу,  сформульовані  напрями  вдосконалення  обліку  і 

аналізу  об’єктів  основних  засобів,  аргументовані  шляхи  поліпшення 

використання основних засобів на підприємстві. 

Одержані  результати  можуть  бути  використані  при  вдосконаленні 

системи бухгалтерського обліку й економічного аналізу на підприємстві.

Ключові  слова:  основні  засоби,  облік,  аналіз,  амортизація,  ремонт, 

первинні документи, фінансова, статистична, податкова звітність.


