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РЕФЕРАТ 

Дипломна робота: 99 с, 14 табл., 9 рис., 82 джерела, 1 додаток. 

ГРОШОВІ КОШТИ, ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ, СИНТЕТИЧНИЙ ТА 

АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, АУДИТ. 

Мета дипломної роботи полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних 

положень і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення 

організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку грошових 

коштів на рахунках у банку. 

Предметом дослідження є система обліку грошових коштів підприємства. 

Об’єктом дослідження виступає процес бухгалтерського обліку грошових 

коштів приватного підприємства «Ескорт – 2003».  

Методи дослідження – порівняльний, статистичний, розрахунково-

аналітичний, ідентифікаційний, описовий, моделювання, синтетичний та 

аналітичний аналіз тощо. 

Грошові кошти – це високоліквідні активи, тому здатність їх 

раціонального розподілу і використання є запорукою успішної фінансової 

діяльності підприємства. Облік грошових коштів ведуть всі підприємства, тому 

від правильного відображення в обліку операцій з коштами залежить ефективне 

його функціонування. Значною проблемою обліку грошових коштів нашого 

підприємства, та в цілому підприємств в Україні є повнота та своєчасність їх 

відображення у системі обліку. Адже, якщо грошові кошти не будуть повністю 

та своєчасно оприбутковані, то не буде чіткого відображення наявності коштів. 

А далі неправильне відображення податкових стягнень.  
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