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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота:  103 с., 18 табл., 8 рис., 1 додаток, 63 джерела.  

ГРОШОВІ ПОТОКИ, ГРОШОВІ КОШТИ, ОБЛІК, 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, РАХУНКИ, ФІНАНСОВИЙ СТАН. 

Мета роботи – відстеження актуальних і проблематичних аспектів 

обліку грошових потоків, розробка практичних рекомендацій щодо 

удосконалення їх обліку.  

Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку грошових 

потоків підприємства.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційно-

методичних засад бухгалтерського обліку грошових потоків підприємства. 

Суб’єкт дослідження – філія «Пятихатське ДЕП». 

За результатами дослідження розкрито сутність поняття «грошові 

потоки», доведена актуальність та основні тенденції розвитку їх обліку на 

сучасному етапі; проаналізовані наукові погляди щодо визначення 

актуальних проблем бухгалтерського обліку грошових потоків; 

охарактеризовано нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку 

грошових потоків; проведено фінансовий аналіз діяльності філії; розглянуто 

процес бухгалтерського обліку грошових потоків філії та розроблені шляхи 

удосконалення обліку грошових потоків у філії «Пятихатське ДЕП». 

           Одержані результати у вигляді рекомендацій і пропозицій можуть бути 

використані для впровадження в процес діяльності філії «Пятихатське ДЕП» 

з метою вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення обліку 

грошових потоків та сприяння покращенню фінансового стану підприємства 

в цілому. 
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