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АНОТАЦІЯ

   

Дипломна  робота  на  здобуття  кваліфікації  «магістра»  за  спеціальністю

071 – «Облік і оподаткування». – Кременчуцький національний університет ім.

Михайла Остроградського, Кременчук, 2018 р., 185 с.

Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство «Кредмаш», яке

займається  виготовлення асфальтозмішувальних,  ґрунтозмішувальних

установках,  автотранспортих  бітумовозів,  автогудронаторів,  комбінованих

дорожніх машинах з поливочним устаткуванням.

Предметом дослідження є методика та організація обліку, аудиту, аналізу

матеріалів та аналізу впливу методів їх оцінки на витрати виробництва.

Метою  дипломної  магістерської  роботи  є  поглиблення  та  закріплення

набутих теоретичних знань і практичних навичок; уміння самостійної роботи з

літературними  джерелами,  застосування  практичного  досвіду  і  методів

удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємствах і організаціях різних

форм власності. 

Завдання, які ставляться в роботі. Розглянути сутність поняття матеріали;

дослідити  теоретичні  основи  обліку,  аналізу  і  аудиту  матеріалів;  розкрити

сутність  та  провести  аналіз  організації  та  методики  обліку  матеріалів  на

підприємстві;  провести комплексний аналіз  стану та структури матеріалів на

підприємстві. 

У  процесі  дослідження  застосовано  наступні  економічні  методи:

порівняння; групування; ранжування; балансовий метод; розрахунок відносних

величин, елементарної математики, методи математичного моделювання тощо. 

Ключові  слова: активи,  матеріали,  виробничі  запаси,  методи оцінки,

класифікація,  первинні  документи,  облік,  звітність,  інвентаризація,  аудит,

аналіз, економіко-математичне моделювання, охорона праці. 



SUMMERY

Manuscript.  Graduate  work  for  qualification  «Master» in  specialty  071  –

«Accounting and taxation». Kremenchuk National University named after. Mikhail

Ostrogradsky, Kremenchug, 2018, 185 р..

The subject of the study is the public joint-stock company "Kredmash", which

is engaged in the manufacture of asphalt mixing,  ґruntosmishuvalnyh installations,

vehicles for  bitumen trucks,  automotive sprinklers,  combined road machines with

watering equipment. 

The subject of the study is the methodology and organization of accounting,

auditing,  analysis  of  materials  and  analysis  of  the  impact  of  methods  of  their

assessment on production costs.

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

theoretical knowledge and practical skills; ability to work independently with literary

sources, application of practical experience and methods of improving accounting,

analysis and audit at enterprises and organizations of different forms of ownership.

Tasks  that  are  put  into  operation.  Consider  the  essence  of  the  concept  of

materials; to study the theoretical bases of accounting, analysis and audit of materials;

to reveal the essence and to conduct an analysis of the organization and methodology

of accounting materials at the enterprise; to conduct a comprehensive analysis of the

state and structure of materials at the enterprise.

In the process of research, the following economic methods have been applied:

comparison; grouping;  ranking; balance method;  calculation of  relative quantities,

elementary mathematics, methods of mathematical modeling, etc.

Key  words: assets,  materials,  production  stocks,  methods  of  evaluation,

classification, primary documents, accounting, reporting, inventory, audit, analysis,

economic and mathematical modeling, labor protection.
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