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АНОТАЦІЯ

Дипломна  магістерська  робота  за  спеціальністю  071  –  «Облік  і

оподаткування».  –  Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла

Остроградського, Кременчук, 2018 рік, 156 с.

Дипломну  магістерську  роботу  спрямовано  на  вивчення  теоретичних,

методичних засад та практичних питань організації обліку доходів, витрат та

фінансових  результатів  діяльності  підприємства,  проведення  дослідження  їх

впливу  на  стійкість  розвитку  підприємства,  обґрунтування  напрямів  їх

удосконалення. 

На основі вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку,  нормативно

–  правових  документів,  які  визначають  методологію  і  методику  обліку  та

аналізу,  сформульовані  напрямки  вдосконалення  організації  обліку,

аргументовані шляхи стабілізації фінансових результатів підприємства.

Ключові слова: облік, аналіз, аудит, звітність, облікові реєстри, первинні

документи,  бухгалтерський  баланс,  доходи,  витрати,  прибуток,

рентабельність. 



SUMMARY

GRADUATE MASTERS DEGREE IN SPECIALTY 071 - ACCOUNTING

AND TAXATION. - KREMENCHUK NATIONAL UNIVERSITY NAMED

AFTER MIKHAIL OSTROGRADSKY, KREMENCHUK, 2018, 156 P.

The thesis is aimed at studying the theoretical, methodological principles and

practical  issues  of  accounting  of  income,  expenses  and  financial  results  of  the

enterprise,  accounting  for  their  impact  on  the  sustainability  of  enterprise

development, justification of directions for their improvement.

On the basis of the study of the theory and practice of accounting, regulatory

and legal documents that define the methodology and methodology of accounting and

analysis, formulated directions for improving the organization of accounting, argue

ways to stabilize the financial results of the enterprise.

Key  words: accounting,  analysis,  audit,  reporting,  accounting  registers,

primary documents, balance sheet, income, expenses, profit, profitability.
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