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РЕФЕРАТ

  Мета випускної роботи полягає в визначенні, обґрунтуванні і прояві 
теоретичних та методичних знань щодо організації і ведення бухгалтерського 
обліку грошових коштів на підприємстві, а також здійснення аналізу динаміки, 
структури та ефективності їх використання. Розкриття факторів та причин, які 
впливають на показники наявності та руху грошових коштів підприємства, а 
також відображення в цілому його фінансового стану.
    За результатами випускної роботи зроблені висновки та пропозиції щодо 
вдосконалення організації обліку грошових коштів підприємства.

  Ключові слова: грошові кошти, готівка, облік, каса підприємства, рух 
грошових коштів, розрахунки, аналіз, касир, бухгалтерія, поточний рахунок, 
касовий ордер, витрати, операційна, інвестиційна, фінансова діяльність; 
динаміка, структура, валюта, безготівкова форма розрахунків.


