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Анотація 

   українською: 

Робота містить наукове обґрунтування теоретичних, організаційних та методичних положень й 

розробку практичних рекомендацій з вдосконалення основ складання звітності, її контролю та 

аналізу в системі інформаційного забезпечення прийняття рішень підприємства. 

Вивчено сутність, значення та види звітності в системі інформаційного забезпечення прийняття 

рішень користувачами. Розкрито економічну характеристику ПрАТ «Добра вода». Визначено 

методичні та організаційні основи формування фінансової, податкової та статистичної звітності. 

Обґрунтовано пропозиції з удосконалення звіту про фінансовий стан, що підвищить 

аналітичність даних для користувачів. Розкрито специфіку проведення контролю формування 

бухгалтерської звітності. Систематизовано організаційні основи аналізування бухгалтерської 

звітності підприємства. Оцінено динаміку балансу, його структурні зміни та фінансові результати 

ПрАТ «Добра вода». Здійснено аналіз основних показників бухгалтерської звітності з 

використанням коефіцієнтного аналізу. 

    

Англійською:  

The work contains a scientific substantiation of theoretical, organizational and methodological 

provisions and the development of practical recommendations for improving the basics of reporting, its 

control and analysis in the system of information support for decision-making. 

The essence, meaning and types of reporting in the system of information support of decision - making 

by users are studied. The economic characteristics of PJSC «Good water» are revealed. Methodical and 

organizational bases of formation of the financial, tax and statistical reporting are defined. Suggestions 

for improving the statement of financial position, which will increase the analytical data for users, are 

substantiated. The specifics of control over the formation of financial statements are revealed. The 

organizational bases of the analysis of the accounting of the enterprise are systematized. The dynamics 

of the balance sheet, its structural changes and financial results of PJSC «Good water» are estimated. 

The analysis of the main indicators of financial reporting with the use of coefficient analysis is carried 

out. Approaches to the organization of labor protection at the enterprise and ensuring safety in 

emergency situations are studied. 


