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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 119 с., 1 рис., 18 табл., 1 додаток, 101 джерело.  

ОСНОВНІ ЗАСОБИ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, 

АМОРТИЗАЦІЯ, ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ СТАН. 

Об’єкт  дослідження  –  організація процесу обліку основних засобів на 

підприємстві. 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні аспекти 

обліку основних засобів в ТОВ «Транс1ейтид», а також заходи щодо його 

покращення 

Мета роботи – наукове обґрунтування теоретичних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методичного 

забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів підприємства.  

Методи дослідження – діалектичний метод пізнання, методи наукової 

абстракції, аналізу, синтезу, порівняння та співставлення, монографічний, 

графічний та розрахунково-конструктивний методи. 

Розкрито економічний зміст, завдання та нормативно-правові засади 

обліку основних засобів, надано детальну класифікацію і структуру основних 

засобів, а також їх оцінку. Здійснено аналіз діяльності об’єкта дослідження 

ТОВ «Транс1ейтид» та виконано аналіз його фінансового стану. Досліджено 

організацію первинного обліку руху, синтетичного та аналітичного обліку 

основних засобів, з’ясовані податкові аспекти нарахування зносу (амортизації) 

основних засобів та відображення їх в обліку. Запропоновані шляхи 

вдосконалення обліку основних засобів на підприємстві. 

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук 

оптимальних шляхів вдосконалення обліку основних засобів.  
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