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АНОТАЦІЯ

Дипломна  магістерська  робота  зі  спеціальності  071  –  «Облік  і

оподаткування».  –  Кременчуцький  національний  університет  імені  Михайла

Остроградського, Кременчук, 2018 рік, 274 с.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є Публічне акціонерне товариство

«Кредмаш»,  основним  видом  економічної  діяльності  якого  є  виробництво

асфальто- та грунто-змішувальних установок.
Предметом  дослідження  дипломної  роботи  є  науково-методичні  аспекти

ведення бухгалтерського обліку та здійснення економічного аналізу та аудиту на

ПАТ «Кредмаш» в умовах сучасних ринкових відносин.
Мета дипломної магістерської роботи – поглиблення та закріплення набутих

теоретичних  знань  і  практичних  навичок,  дослідження  організації  обліку

грошових коштів та грошових потоків на ПАТ «Кредмаш» з урахуванням чинної

нормативної бази, проведення аналізу та аудиту фінансового стану підприємства.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі ставляться наступні

завдання:  розкрити  сутність  понять  «грошові  кошти»  та  «грошові  потоки»  як

економічної  категорії;  дослідження  нормативно-правової  бази  обліку  грошових

коштів;  побудова  економічної  характеристики  діяльності  підприємства;

проведення  аналізу  фінансових  результатів  діяльності  підприємства;  аналіз

системи  внутрішнього  контролю  стану  та  руху  грошових  коштів  на  ПАТ

«Кредмаш».
У  процесі  дослідження  застосовано  наступні  економічні  методи:

порівняння;  групування;  балансовий  метод;  розрахунок  відносних  величин,

елементарної математики, методи економічного моделювання тощо.
Ключові  слова:  грошові  кошти,  грошові  потоки, фінансова  стійкість,

ліквідність,  рентабельність,  платоспроможність,  промисловість,

машинобудування. 



SUMMARY

Graduate Master's Degree in Specialty 071 – «Accounting and Taxation». -

Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky,

Kremenchuk, 2018, 274 p.
The object of study of the thesis is Public Joint Stock Company «Kredmash», the

main type of economic activity of which is the production of asphalt and soil mixing

plants.
The subject  of  study of  the thesis  is  the scientific  and methodical  aspects  of

accounting and the implementation of economic analysis and audit at PJSC Kredmash

under conditions of modern market relations.
The aim of the master's degree work is to deepen and consolidate the acquired

theoretical knowledge and practical skills, study the organization of accounting for cash

and cash flows at  PJSC Kredmash,  taking into account  the current  normative base,

conducting analysis and audit of the financial condition of the enterprise.
To achieve this goal, the following tasks are set out in the thesis: to disclose the

essence of the concepts of «cash» and «cash flows» as an economic category; studying

the  legal  framework  for  accounting  for  cash;  construction  of  the  economic

characteristics  of  the  enterprise;  conducting  analysis  of  financial  results  of  the

enterprise; analysis of the system of internal control of the state and cash flow at PJSC

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

comparison;  grouping;  balance  method;  calculation  of  relative  values,  elementary

mathematics, methods of economic modeling, etc.
Key words: cash, cash flows, financial stability, liquidity, profitability, solvency,

industry, mechanical engineering.
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