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АНОТАЦІЯ

     Швидкий А. Ф. Методичне забезпечення складання бухгалтерського
балансу та аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ПрАТ
«Кредмаш»). Рукопис.
     Дипломна магістерська робота за спеціальністю 071 – «Облік і
оподаткування». – Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 162 с.
    Дипломну магістерську роботу присвячено вивченню теоретичних та
методичних засад організації процесу складання бухгалтерського балансу
підприємства, проведенню аналізу фінансового стану підприємства та
визначенню напрямів його покращення.
    На основі вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку, нормативно
– правових документів, які визначають методологію і методику обліку та
аналізу, сформульовані напрямки вдосконалення обліку, аргументовані шляхи
поліпшення фінансового стану підприємства.
    Ключові слова: звітність, облік, аудит, аналіз, фінансовий облік,
статистична звітність, бухгалтерський баланс, актив балансу, пасив балансу,
первинні документи.



SUMMARY

     Shvydkyi A. F. Methodological support for compile the balance sheet and
analysis of the financial condition of the enterprise (for example PrJSC «Kredmash»).
Manuscript.
    Master’s thesis is in specialty 071 – «Accounting and taxing». - Kremenchuk
Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, 2019, 162 p.
    The master’s thesis is devoted to the study of theoretical and methodological
foundations of the organization process of compile the balance sheet of enterprise,
analysis of the financial condition of the enterprise, determination of direction for its
improvement.
     On the basis of studying the theory and practice of accounting, legal normative
documents that determine the methodology and methodology of accounting and
analysis, formulated directions for improving accounting, argued ways to improve the
financial condition of the enterprise.
     Keywords: reporting, accounting, audit, analysis, financial accounting,
statistical reporting, balance sheet, balance sheet asset, balance sheet liability,
primary documents.


