
АНОТАЦІЯ 

Безбах А.А. Методика формування, аналізу та аудиту звітної інформації 

підприємства (на прикладі ПАТ «Тернопільське АТП 16127»). -Рукопис. 

Дипломна робота за спеціальністю 8.03050901 - Облік і аудит. -

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. -

Тернопіль, 2014. 

Дипломна робота присвячена дослідженню теоретико-методичних засад 

удосконалення бухгалтерської звітності. В дослідженні уточнено поняття 

бухгалтерської фінансової звітності та систематизовано її класифікаційні ознаки 

відповідно до вимог користувачів; запропоновано внести зміни до складу 

якісних характеристик та принципів формування звітності. Визначено напрямки 

удосконалення методики фінансового аналізу звітності; узагальнено 

організаційно-аналітичні засади аналізу і прогнозування показників 

бухгалтерської фінансової звітності; оцінено вплив методики бухгалтерського 

обліку на якість звітних показників та розроблені рекомендації щодо 

удосконалення окремих положень законодавчо-нормативної бази 

бухгалтерського обліку; обґрунтовано сукупність методів, прийомів та способів 

при формуванні фінансових звітів в залежності від впливу факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Запропоновано суттєві зміни в складі 

основних форм фінансової звітності. 
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ABSTRACT 
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information businesses (for example, PJSC "Ternopil ATP 16127"). -Manuscript. 
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Thesis work is devoted to theoretical and methodological foundations of improving 

financial reporting. The study clarified the concepts of accounting and financial 

reporting systematized its classification features according to user requirements; 

proposed to amend part of the quality characteristics and principles of accounting. 

Directions of improvement methods of financial analysis reports; summarizes the 

organizational and analytical foundations of analysis and forecasting of financial 



reporting; assessment of the impact of accounting methods on the quality of 

performance reporting and developed recommendations for the improvement of 

certain provisions of the legal and regulatory framework of accounting; reasonable set 

of methods, techniques and methods in making financial reports based on the 

influence of the external and internal environment. A significant change in the 

composition of the main forms of financial reporting. 
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financial and economic activity, external and internal users. 
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            Дипломная работа посвящена исследованию теоретико-методических 

основ совершенствования бухгалтерской отчетности. В исследовании уточнено 

понятие бухгалтерской финансовой отчетности и систематизированы ее 

классификационные признаки в соответствии с требованиями пользователей; 

предложено внести изменения в состав качественных характеристик и 

принципов формирования отчетности. Определены направления 

совершенствования методики финансового анализа отчетности; обобщенно 

организационно-аналитические основы анализа и прогнозирования показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности; оценено влияние методики 

бухгалтерского учета на качество отчетных показателей и разработаны 

рекомендации по совершенствованию отдельных положений нормативно-

правовой базы бухгалтерского учета; обоснована совокупность методов, 

приемов и способов при формировании финансовых отчетов в зависимости от 

влияния факторов внешней и внутренней среды. Предложено существенные 

изменения в составе основных форм финансовой отчетности.  
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