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РЕФЕРАТ

Об’єктом  дослідження  є  фінансово-господарська  діяльність  ПАТ 

«Кредмаш», яке є представником машинобудівної галузі.

Мета  роботи  –  дослідження  існуючої  методології  обліку  і  аналізу 

господарської  діяльності  суб’єкта господарювання з  урахуванням чинної 

нормативної  бази  та  економіко-правового  поля  діяльності  підприємства, 

обґрунтування шляхів удосконалення організації обліку доходів, витрат і 

результатів операційної діяльності на ПАТ «Кредмаш». На основі вивчення 

організації  обліку  ПАТ  «Кредмаш»,  був  проведений  аналіз  методології 

обліку  операційних  витрат  і  доходів.  Проведений  аналіз  показників 

операційної  діяльності.  Надані  рекомендації  по  поліпшенню  деяких 

показників діяльності підприємства в майбутньому.

Ключові слова: операційна діяльність, операційний дохід, операційні 

витрати, виробництво, фінансовий результат, прибуток, збиток, реалізація 

продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні витрати, інші операційні 

доходи.
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