
Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

Факультет економіки і управління 
(повне найменування інституту, назва факультету) 

Кафедра обліку і фінансів
(повна назва кафедри 

Пояснювальна записка
до випускної роботи 

бакалавра
     (освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему:ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ  ВИКОРИСТАННЯМ

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КВБЗ»).  

                                                                                     Виконала студентка 4 курсу,
                                                               групи ОА-14 -1 

                                                                       напряму підготовки 
                                                                               6.030509  «Облік і аудит»

                                                                           Макаренко Р.А.             
                                                                          (прізвище та ініціали)

                                                                                     Керівник ____Авраменко О.І.
                                                                                                   (прізвище та ініціали)

                                                                                 Рецензент_______________
                                                                                                  (прізвище та ініціали)

                                                         КРЕМЕНЧУК 2018 



ЗМІСТ

                                                                                                                              Стор.
ВСТУП                                                                                                                       6
РОЗДІЛ1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ………………………………………………......................................10
1.1 Економічна сутність основних засобів, завдання їх обліку......................10
1.2 Класифікація та оцінка основних засобів...................................................15
1.3 Нормативно-правове регулювання обліку основних 
засобів……………………………………………………...................................25
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПАТ 
«КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»..........................................30
2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності ПАТ «КВБЗ».................30
2.2 Документальне оформлення наявності, стану та руху основних засобів на 
ПАТ «КВБЗ»………………………….................................................................39
2.3 Порядок обліку надходження основних засобів на підприємстві ПАТ 
«КВБЗ»………………………………………………………..............................52.
2.4 Облік процесу вибуття основних засобів на ПАТ «КВБЗ».......................60
2.5 Облік амортизаці? основних засобів на ПАТ «КВБЗ»...............................71
2.6 Порядок обліку ремонту основних засобів на ПАТ 
«КВБЗ»…...............................................................................................................78
2.7  Облік результатів інвентаризації основних засобів....................................81
2.8  Контроль за використанням основних засобів на ПАТ «КВБЗ»………...85
РОЗДІЛ 3  АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПАТ 
«КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»………………………........89
3.1  Завдання та джерела аналізу основних 
засобів………………............................................................................................89
3.2 Оцінювання обсягу та динаміки основних засобів на ПАТ «КВБЗ».........93
3.3  Аналіз технічного стану основних засобів на ПАТ 
«КВБЗ»……………………………………..........................................................104
3.4  Аналіз ефективності використання основних засобів на ПАТ 
«КВБЗ»……………………………………….....................................................105
РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД»……………………………………………………………………….....111.
4.1 Законодавчо - нормативна база охорони праці............................................111
4.2 Аналіз умов праці на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»……....115
4.3 Заходи з профілактики травматизму на ПАТ 
«КВБЗ»...................................................................................................................117
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..........................................................................118
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ..............................121
ДОДАТКИ......................................................................................................................
.



РЕФЕРАТ                  

У бакалаврській роботі розглянуто наукові підходи щодо економічної сутності 
основних засобів; їх класифікація; законодавче забезпечення обліку. 
Розглядається документообіг основних засобів, облік  надходження та вибуття 
основних засобів, порядок нарахування та облік амортизації основних засобів, 
облік витрат на ремонт, інвентаризація та контроль за збереженням основних 
засобів. Проаналізовано показники основних засобів. У висновках та 
пропозиціях бакалаврської роботи наводяться рекомендації щодо 
удосконалення обліку і використання основних засобів на підприємстві.
Об’єктом дослідження і організація бухгалтерського обліку основних засобів на 
підприємстві.
Мета роботи – дослідити існуючу систему обліку основних засобів, 
проаналізувати їх показники та розробити рекомендації щодо  вдосконалення
їх використання.
На основі вивчення теорії й практики  обліку основних засобів та аналізу їх 
використання сформульовані напрями їх вдосконалення. Одержані результати 
можуть бути використані при вдосконаленні системи бухгалтерського обліку й 
економічного аналізу на підприємстві.
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основних засобів, амортизація, знос, надходження, вибуття, витрати на ремонт, 
облікові реєстри, первинні документи, інвентаризація.


