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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 117 с., 8 рис., 19 табл., 60 джерел. 

ОБЛІК, ГРОШОВІ КОШТИ, ГОТІВКА, БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ 

Мета роботи –  теоретичне та практичне обґрунтування рекомендацій з 

удосконалення методики й організації обліку операцій з грошовими коштами. 

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та організаційні аспекти 

обліку операцій з грошовими коштами.  

Об’єкт  дослідження – система обліку операцій з грошовими коштами 

ТОВ «Древо-Харків». 

Розкрито економічне підґрунтя операцій з грошовими коштами а саме 

визначена сутність поняття «грошові кошти», розглянуто класифікацію 

грошових коштів, що забезпечує структуризацію та оцінку окремих видів цих 

активів, розкрито  організацію ведення обліку грошових коштів ТОВ «Древо-

Харків», визначено напрями удосконалення обліку грошових коштів 

підприємства з метою підвищення корисності облікової інформації для 

управління ліквідністю підприємства. 

Практичне значення одержаних результатів  полягає в тому, що їхнє 

використання дає змогу забезпечити адекватність, структурованість та 

логічність відображення в обліку грошових коштів; підвищити достовірність, 

оперативність та релевантність інформації, що міститься у звітних формах; 

покращити якість інформації, що надається системою бухгалтерського обліку 

та аудиту для потреб управління. 
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