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АНОТАЦІЯ

    Куренна О.О. Удосконалення  організації обліку готівкових та безготівкових 
розрахунків та аналіз ефективності використання грошових
коштів (на прикладі ПрАТ «Кредмаш»). Рукопис.
Дипломна магістерська робота зі спеціальності 071 – «Облік і
оподаткування». – Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 146 с.
    В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних основ організації обліку готівкових та безготівкових розрахунків,
розкривається сутність понять «грошові кошти» як економічної категорії,
досліджується нормативно-правової бази обліку грошових коштів. Наведена
економічна характеристика діяльності ПрАТ «Кредмаш», проведено аналіз
фінансових результатів діяльності підприємства, розглянуті особливості
електронних рахунків у системі електронного адміністрування податку на
додану вартість, запропоновані шляхи удосконалення організації обліку
операцій з грошовими коштами на підприємстві, здійснено аналіз ефективності
використання грошових коштів ПрАТ «Кредмаш».
    У процесі дослідження застосовано наступні економічні методи:
порівняння; групування; класифікація; розрахунок коефіцієнтів, елементарної
математики, методи економічного моделювання тощо.
    Ключові слова: грошові кошти, готівкові розрахунки, безготівкові
розрахунки, електронні рахунки, фінансова звітність.



SUMMARY

    Kurenna O.O. Improvement of the organization of cash and non-cash
payments accounting and analysis of cash flow efficiency (on the example of PJSC
“Kredmash”). Manuscript.
    Diploma Master’s work in the specialty 071 - Accounting and Taxation. -
Kremenchuk Mykhailo Ostrogradsky National University, Kremenchug, 2019, 146 p.
    In diploma master’s work examines the issues of the theoretical bases of the
organization of accounting of cash and non-cash payments are investigated, the
essence of the concepts of «cash» as an economic category is revealed, the legal
framework of accounting of funds is investigated. The economic characteristics of the
activities of PJSC «Kredmash» are given, the analysis of financial results of the
activity of the enterprise, the features of electronic accounts in the electronic
administration of value added tax, the ways of improving the organization of
accounting of cash transactions at the enterprise, the analysis of the effectiveness of
the use of money «PJSC».
    The following economic methods are applied in the research process:
comparison; grouping; classification; calculation of coefficients, elementary
mathematics, methods of economic modeling, etc.
    Keywords: cash, cash payments, non-cash payments, electronic accounts,
financial statements.


