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РЕФЕРАТ

Мета роботи: дослідження практики ведення бухгалтерського, податкового 
обліку основних засобів та обґрунтування напрямів удосконалення їх 
організації, пошук резервів підвищення рівня інтенсивного використання 
основних засобів, дослідження теоретичних та практичних питань обліку 
амортизації основних засобів

У випускній роботі розкрито економічну сутність поняття «основні засоби», їх 
класифікацію, розглянуто види оцінки основних засобів, висвітлено 
нормативно-правову базу й сучасний стан господарювання молокопереробних 
підприємств. Відображено облік амортизації основних засобів. Проведено 
аналіз складу, структури, руху, технічного стану основних засобів, аналіз 
узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів, 
досліджено використання амортизації основних засобів. 

Одержані результати можуть бути використані на підприємствах харчової 
промисловості на ПАТ «Кременчуцький молокозавод», зокрема.

Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, методи нарахування 
амортизації, первинні документи, фондомісткість, фондоозброєння, 
фондовіддача, рентабельність основних засобів.
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