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АНОТАЦІЯ

      Пономаренко О.С. Організація обліку зобов’язань та їх аналіз (на
прикладі ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Укртехносервіс»). Рукопис.
     Дипломна магістерська робота зі спеціальності 071 – «Облік і
оподаткування». – Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 220 с.
     В дипломній магістерській роботі досліджуються питання щодо
теоретичних основ організації обліку зобов’язань, розкриття сутності поняття
«зобов’язання» як економічної категорії, дослідження нормативно-правової
бази з обліку зобов’язань. Представлена економічна характеристика діяльності
підприємства ТОВ «ВКФ «Укртехносервіс», проведений аналіз динаміки та
структури зобов’язань підприємства, аналіз кредиторської та дебіторської
заборгованості підприємства, проаналізований рівень платоспроможності на
ТОВ «ВКФ «Укртехносервіс».
     Мета дипломної магістерської роботи – поглиблення та закріплення
набутих теоретичних знань і практичних навичок, дослідження організації
обліку зобов’язань на ТОВ «ВКФ «Укртехносервіс» з урахуванням чинної
нормативної бази,.
    У процесі дослідження застосовано наступні економічні методи:
порівняння; групування; балансовий метод; розрахунок відносних величин,
елементарної математики, методи економічного моделювання тощо.
    Ключові слова: зобов’язання, довгострокові зобов’язання, короткострокові 
зобов’язання, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, 
підприємство.



SUMMARY

      Ponomarenko O. S. Organization of accounting of liabilities and their analysis
(on the example of LLC «Production and commercial firm «Ukrtechnoservice»).
Manuscript.
     Diploma Master’s work in the specialty 071 – Accounting and Taxation. –
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, 2019, 220p.
     In diploma master’s work examines the issues of the theoretical bases of the
organization of the accounting of obligations, the disclosure of the essence of the
concept of «obligations» as an economic category, the study of the legal framework
for accounting obligations. The economic characteristics of the activity of the
enterprise of LLC «Ukrtechnoservice», the analysis of the dynamics and structure of
obligations of the enterprise, the analysis of the accounts payable and receivables of
the enterprise, the level of solvency at the LLC «Ukrtechnoservice».
    The purpose of the master’s degree work is to deepen and consolidate the
acquired theoretical knowledge and practical skills, to study the organization of
accounting of obligations at LLC «VKF «Ukrtechnoservice» taking into account the
current regulatory framework.
    The following economic methods are applied in the research process:
comparison; grouping; balance method; calculation of relative quantities, elementary
mathematics, methods of economic modeling, etc.
    Keywords: liabilities, long-term liabilities, short-term liabilities, accounts
payable, accounts receivable, enterprise.


