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АНОТАЦІЯ

    Охріменко В. А. Облік, аналіз та аудит кредитних операцій (на прикладі
АТ «Правекс Банк»). Рукопис.
    Дипломна магістерська робота за спеціальністю 071 – «Облік і
оподаткування». – Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 146 с.
    Дипломну магістерську роботу присвячено вивченню теоретичних
аспектах організації обліку та аудиту на підприємства, проведення аналізу
кредитних операцій підприємства, визначення напрямів його покращення.
    На основі вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку, нормативно
– правових документів, які визначають організацію обліку та аналізу,
сформульовані напрямки вдосконалення обліку, аргументовані шляхи
поліпшення обліку кредитних операцій підприємства.
    Ключові слова: банк, організація обліку, аудит, аналіз, кредит, кредитні 
операції, кредитний ризик.



SUMMARY

    Okhrimenko V. A. organization of the accounting and audit of credit operations
at the enterprise (on the example of JSC "PRAVEX Bank"). Manuscript.
    Master's thesis on specialty 071 - "Accounting and taxation". - Kremenchug
national University named after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchug, 2019, 146 p.
    The master's thesis is devoted to the study of the theoretical aspects of the
organization of accounting and auditing at the enterprise, the analysis of credit
operations of the enterprise, determining the directions of its improvement.
    On the basis of the study of the theory and practice of accounting, legal
documents defining the organization of accounting and analysis, the directions of
improving accounting, reasoned ways to improve the accounting of credit operations
of the enterprise are formulated.
    Keywords: Bank, accounting organization, audit, analysis, credit, credit
operations, credit risk.


