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АНОТАЦІЯ

Об’єктом дослідження дипломної роботи є приватне акціонерне

товариство ПАТ «Кредмаш».  

Предметом дослідження дипломної роботи є науково-методичні аспекти

ведення бухгалтерського обліку та здійснення економічного аналізу та аудиту на

ПАТ «Кредмаш» в умовах сучасних ринкових відносин.

Мета  дипломної  магістерської  роботи  –  поглиблення  та  закріплення

набутих  теоретичних  знань  і  практичних  навичок,  дослідження  організації

обліку  оплати  праці  на  ПАТ «Кредмаш»  з  урахуванням  чинної  нормативної

бази, проведення аналізу та аудиту.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі ставляться наступні

завдання:  розглянути  підходи  до  визначення  поняття  «заробітна  плата»;

дослідження нормативно-правової бази забезпечення обліку праці та її оплати;

побудова  техніко-економічної  характеристики  діяльності  підприємства;

проведення  аналізу  динаміки  та  структури  фонду  заробітної  плати;

проаналізувати продуктивність праці робітників підприємства ПАТ «Кредмаш».

У  процесі  дослідження  застосовано  наступні  економічні  методи:

порівняння;  групування;  балансовий  метод;  розрахунок  відносних  величин,

елементарної математики, методи економічного моделювання тощо.

Ключові  слова:  заробітна  плата,  облік,  аналіз,  аудит,  первинні

документи, фонд заробітної плати, динаміка, структура.



ABSTRACT

The object of research of the thesis is the private jointstock company PJSE

«Kredmash».

The subject of the research paper is the scientific and methodical aspects of

accounting and economic analysis and audit at PJSE «Kredmash in the conditions of

modern market relations.

The  purpose  of  the  thesis  master's  work  is  to  deepen  and  consolidate  the

acquired  theoretical  knowledge  and  practical  skills,  to  research  organization  of

payroll acount  at PJSE «Kredmash», with the current normative base, analysis and

audit.

To achieve this  purpose,  the following tasks are:  to  consider approaches to

defining the concept «wages»; stading the legal frome work accounting for labor and

it`s payment; construction characteristics of the enterprise; realization analysis of the

dynamics  and  structure  of  the  wage  bund;  analyze  the  productivity  of  PJSE

«Kredmash».

In  the  process  of  research,  the  following  economic  methods  are  applied:

comparison;  grouping;  balance  method;  calculation  of  relative  values,  elementary

mathematics, methods of economic modeling, and the like.

Key words:  wagewage, accounting, analysis, audit, primary documents, fund,

dynamic, structure.
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