
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 
(повне найменування інституту, назва факультету) 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ
(повна назва кафедри )

Пояснювальна записка

до випускної роботи 
маг  істра

     (освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему:   МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТА
АНАЛ  ІЗ ЙОГО ПОКАЗНИКІВ 

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КРЕДМАШ»)

Виконав: студент  6 курсу, 
групи ОбОп -16 -1м, напряму підготовки      
      07  1      –      «Облік і оподаткування»     

                                                                                                                 (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

                          Костенко М.І.                                
                                 (прізвище та ініціали)

Керівник ____Касич А.О.____________
                                  (прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________
                                  (прізвище та ініціали)

Кременчук - 2018 рік



АНОТАЦІЯ

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність

ПАТ «Кредмаш», яке займається виготовлення асфальтозмішувальних

установок, спеціальних  автотранспортних засобів для заправлення і

транспортування світлих нафтопродуктів.

Мета  роботи  –  теоретичне  та  методологічне  обґрунтування  методики

складання  балансу  та  проведення  аналізу  фінансового  стану  на  ПАТ

«Кредмаш». Розглядається комплекс питань, пов’язаних з методикою ведення

бухгалтерського  балансу  та  аналізу  фінансово-господарської  діяльності

підприємства,  його  ліквідності  та  платоспроможності,  ділової  активності  та

прибутковості.

Інформаційно-методологічною  базою  дослідження  є  законодавчі  та

нормативні акти, Постанови Кабінету Міністрів України, офіційні документи, праці

вітчизняних та зарубіжних вчених  з питань методики складання бухгалтерського

балансу та аналізу його економічних показників, довідково-інформаційні видання,

дані з мережі Інтернет, дані обліку та фінансової звітності ПАТ «Кредмаш».

Ключові  слова:  бухгалтерський  баланс,  облік,  аналіз,  методика

складання,  актив,  пасив,  дебіторська  заборгованість  кредиторська

заборгованість,  ділова  активність,  ліквідність,  фінансова  стійкість,

платоспроможність, рентабельність.



ABSTRACT

The object of the research is the financial and economic activity of Predatory

Enterprise  "Kredmash",  which  is  engaged  in  the  manufacture  of  asphalt  mixing

plants, special vehicles for refueling and transportation of light petroleum products.
The purpose of the work is theoretical and methodological substantiation of the

methodology  of  compiling  the  balance  sheet  and  conducting  an  analysis  of  the

financial state at  Kredmash. The complex of issues related to the methodology of

maintaining the balance sheet and the analysis of financial and economic activity of

the  enterprise,  its  liquidity  and  solvency,  business  activity  and  profitability  are

considered.
The  information  and  methodological  base  of  the  study  is  legislative  and

regulatory  acts,  resolutions  of  the  Cabinet  of  Ministers  of  Ukraine,  official

documents,  works  of  domestic  and  foreign  scientists  on  the  methodology  of

compiling the balance sheet and analysis of its economic indicators, reference and

information publications, data from the Internet, accounting and financial data reports

of Kredmash PJSC.
Key  words:  accounting  balance,  accounting,  analysis,  drawing  method,  asset,

liability,  accounts  receivable  payable,  business  activity,  liquidity,  financial  stability,

solvency, profitability.
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