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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 93 с., 8 рис., 23 табл., 29 джерел, 1 додаток. 

ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ПІДПРИЄМСТВО, 

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ. 

Об’єкт дослідження – суб’єкт малого підприємництва приватне 

підприємство «Сатурн», яке було створене у 2013 р. з метою здійснення 

діяльності у сфері Інтернет комунікацій. 

Предмет дослідження – процеси обліку, формування, використання 

власного капіталу підприємства. 

Мета роботи – ознайомитися з організацією бухгалтерського обліку 

власного капіталу, провести фінансовий аналіз ПП «Сатурн», а також провести 

аудиторську перевірку власного капіталу на підприємстві. 

Методи дослідження – порівняння звітних показників з даними 

попередніх періодів. В дипломній роботі використані законодавчі та 

нормативні акти України, періодичні видання з бухгалтерського обліку, 

інструктивні матеріали, а також дані підприємства.  

Практичне значення роботи полягає у вирішенні основних завдань обліку 

власного капіталу з забезпеченням контролю за правильним документуванням 

операцій з руху власного капіталу, контроль за своєчасним складанням і здачею 

фінансової звітності. 

Це свідчить про актуальність обраної теми роботи. Вимагає правильної 

побудови обліку і аналізу ефективності використання власного капіталу на 

підприємстві. 
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