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АНОТАЦІЯ

Дипломна магістерська робота зі спеціальності 071 – «Облік і

оподаткування». – Кременчуцький національний університет імені

Михайла Остроградського, Кременчук, 2018 рік, 165 с.

Об’єктом дослідження є публічне акціонерне товариство «Крюковський

вагонобудівний завод», яке займається виготовлення пасажирських і вантажних

вагонів.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу

та аудиту грошових потоків.

Метою  дипломної  магістерської  роботи  є  поглиблення  та  закріплення

набутих теоретичних знань і практичних навичок; уміння самостійної роботи з

літературними  джерелами,  застосування  практичного  досвіду  і  методів

удосконалення обліку, аналізу і аудиту на підприємствах і організаціях різних

форм власності. 

Завдання,  які  ставляться в роботі.  Розглянути сутність поняття грошові

потоки; дослідити  теоретичні  основи  обліку,  аналізу  і  аудиту  грошових

потоків  підприємства;  розкрити  сутність  та  провести  аналіз  організації  та

методики  обліку  грошових  коштів  на  підприємстві;  провести  комплексний

аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві. 

У  процесі  дослідження  застосовано  наступні  економічні  методи:

порівняння; групування; ранжування; балансовий метод; розрахунок відносних

величин, елементарної математики, методи математичного моделювання тощо. 

Ключові  слова: грошові  потоки,  касові  операції,  облік,  аудит,  аналіз,

податковий облік, облікові реєстри, первинні документи.



ABSTRACT

Master’s diploma thesis on the speciality 071 – “Accounting and taxing”. –

Kremenchuk  Mykhailo  Ostrohradskyi  National  University,  Kremenchuk,  2018,

165 p.

The  object  of  the  research  is  a  public  company  “Kriukiv  Railway  Car

Manufacturing Plant” manufacturing carriages and goods wagons.

The subject of the research is theoretical and practical aspects of audit, analysis

and accounting of cash flows.

The  Master’s  thesis  aims  at  extending  and  consolidating  the  received

theoretical knowledge and practical skills; skills of working with literature sources,

application of the practical experience and the method of improving audit, analysis

and accounting at the enterprises and organizations of different kinds of ownership. 

Goals established in the research. To consider the essence of the notion “cash

flows”; to study theoretical basis of audit, analysis and accounting of the cash flows

at the enterprise; to describe the essence and to conduct analysis of the organization

and methods of the audit of cash flows at the enterprise; to carry out complex analysis

of the state and structure of cash flows at the enterprise. 

The  following  economic  methods  are  applied  in  the  research:  comparison;

grouping;  ranging;  balance  method;  calculation  of  the  relative  value,  elementary

mathematics, method of mathematical modelling, etc. 

Key  word: cash  flows,  cash  transactions,  audit,  accounting,  analysis,  tax

accounting, accounting registers, source documents.
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