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АНОТАЦІЯ

     Ананченко А.О. Організаційно-методичне забезпечення обліку і аналізу
власного капіталу підприємства (на прикладі ПрАТ «Кредмаш») Рукопис.
     Дипломна магістерська робота за спеціальністю 071 – «Облік і
оподаткування». – Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського, Кременчук, 2019 рік, 182 с.
     На основі вивченої теорії й практики обліку власного капіталу та аналізу
факторів, що впливають на його рентабельність, нормативно-правових
документів, які визначають методологію і методику обліку та аналізу,
сформульовані напрями вдосконалення обліково-методичне власного капіталу,
аргументовані шляхи підвищення ефективності його використання.
    Ключові слова: власний капітал, облік, аналіз, аудит, 
рентабельність,статутний капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток



SUMMARY

     Ananchenko A.O. Organizational and methodological support of accounting
and analysis of the equity of the enterprise (on the example of PJSC "Kredmash")
Manuscript.
    Master's thesis in specialty 071 - "Accounting and taxation". - Kremenchuk
Mykhailo Ostrogradsky National University, Kremenchug, 2019, 182 p.
    Based on the studied theory and practice of accounting for equity and analysis
of factors affecting its profitability, regulatory documents that determine the
methodology and methodology of accounting and analysis, formulated directions for
improving accounting and methodological equity, argued ways to improve the
efficiency of its use.
    Keywords: equity, accounting, analysis, audit, profitability, share capital,
reserve capital, retained earnings


