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ОБЛІК, АНАЛІЗ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЗВІТНІСТЬ, ОБЛІКОВА 

ПОЛІТИКА,  ПІДПРИЄМСТВО. 

Предмет дослідження – сучасна система обліку  власного капіталу 

підприємства.   

Об'єкт дослідження – процес бухгалтерського обліку власного капіталу 

товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕК – 7».  

Мета роботи – наукове обґрунтування теоретичних положень і розробка 

практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методичного 

забезпечення обліку власного капіталу підприємства.  

Методи дослідження –  було використано загальнонаукові та методичні 

прийоми дослідження економічних та суспільних процесів, методи логічного та 

історичного, індукції, розрахунково-аналітичні прийоми, застосовано методи 

порівняння (абсолютні, відносні відхилення), використано середні величини, 

прийоми графічного та табличного відображення даних, аналізу бухгалтерських 

рахунків, економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності, 

узагальнення та реалізації результатів (при формуванні висновків та 

пропозицій) та інші методичні прийоми.  

Актуальність теми пов’язана з розвитком ринкових відносин в Україні, 

що зумовлює зміни в діяльності підприємств, змушує приділяти все більше 

уваги на формування власного капіталу, так як від нього залежить безпосереднє 

створення підприємства, надійність цієї організації (чим вищий капітал, тим 

надійнішим буде підприємство). Зміни у формуванні ринкового середовища у 

всіх сферах економічної діяльності передусім охоплюють відносини власності, 

виражені в системі бухгалтерського обліку категорією «власний капітал», 

структура і динаміка якого характеризують фінансовий стан підприємства та 

залежать від його організаційно-правової форми й виду економічної діяльності  
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