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МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Будь-якому підприємству, що веде виробничу чи іншу комер-
ційну діяльність, необхідно мати визначений капітал, що пред-
ставляє собою сукупність коштів і матеріальних цінностей, фі-
нансових вкладень і витрат на придбання ресурсів, необхідних
для здійснення його господарської діяльності.

Актуальність теми зумовлена визначальним місцем власного
капіталу у створенні підприємства будь-якої форми власності та
подальшого його ефективного функціонування та розвитку.

Питання обліку власного капіталу, його структури, формуван-
ня і використання розглянуті у наукових працях вітчизняних і за-
рубіжних учених, таких як Ф.Ф. Бутинець, Я.В. Соколов, В.М.
Пархоменко, С.Ф. Голов, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, Э.С. Хендрик-
сен, М.Ф. Ван Бреда та інші автори.

Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової зві-
тності», власний капітал — це частина в активах підприємства,
яка залишається після вирахування його зобов’язань [1].

На відміну від національних положень, у міжнародних стан-
дартах не використовується такий термін, як «власний капітал»,
натомість використовується поняття «чисті активи».

Власний капітал складається з таких елементів:
— зареєстрованого капіталу;
— капіталу у дооцінках;
— додаткового капіталу;
— резервного капіталу;
— нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
— неоплаченого капітал;
— вилучений капіталу [2].
У цих складових розкривається інформація про внески влас-

ників до капіталу підприємства, суму нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку) за звітний період.

В економічній літературі виділяють різноманітні напрямки
класифікації власного капіталу, це спричинило відмінності в ме-
тодиках бухгалтерського обліку власного капіталу.



96

У світовій практиці власний капітал підприємства за часом таі
джерелами утворення може бути розділений на дві складові:

1) вкладений (інвестований) капітал;
2) зароблений капітал:
— доходи і витрати, що відносяться безпосередньо на капітал;
— накопичений нерозподілений чистий прибуток;
— резерви, створені з чистого прибутку.
Складові власного капіталу за національними стандартами:
1) вкладений інвестиційний капітал:
— статутний капітал;
— додатково вкладений капітал;
2) накопичений капітал:
— нерозподілений прибуток (непокритий збиток);
— резервний капітал;
— інший додатковий капітал.
Класифікація власного капіталу за джерелами його утворення

є досить важливою при визнанні його елементів, тому враховую-
чи різницю у джерелах формування у міжнародній і вітчизняній
практиці, також існують відмінності у компонентах фінансової
звітності за МСФЗ і НП(С)БО [3].

Організація обліку власного капіталу має певні недоліки:
— не розроблено окремий стандарт, який би мав регламенту-

вати облік власного капіталу;
— аналітичний облік за окремими елементами власного капі-

талу є недосконалим;
— не розроблено нормативно-методичні рекомендацій щодо

обліку власного капіталу.
Зважаючи на проблеми, які виникають при обліку власного

капіталу,можна запро понувати наступні шляхи їх вирішення:
 продовження гармонізації міжнародних і національних ста-

ндартів бухгалтерського обліку;
 вдосконалення фінансової звітності із обліку власного капі-

талу;
 розробка стандартизованих форм первинних документів для

обліку операцій із власним капіталом;
 визначення оптимального співвідношення між власним та

залученим капіталом, який необхідний для фінансування активів
суб’єкта господарювання;

 підприємства повинні чітко визначати порядок та умови
збільшення або зменшення власного капіталу, порядок форму-
вання резервного капіталу, додаткового капіталу, порядок вико-
ристання нерозподіленого прибутку.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

У МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Розвиток інформаційних технологій набирає шалених обер-
тів і поступово просувається на одну з перших сходинок у пе-
реліку потреб сучасного суспільства. Трансформація кожної
країни та інтеграція у світовий економічний простір на фоні
таких інституціональних змін призводить до виникнення нових
вимог щодо будь-якої інформації, зокрема, стосовно забезпе-
чення її якості.

Будь-які рішення приймаються на основі отриманої інформа-
ції, яка є необхідним засобом їх розробки та реалізації. Як відо-
мо, 70 % інформації, що використовується у процесі управління,
— це бухгалтерська інформація. Саме тому доцільним є форму-
вання ряду вимог щодо якості облікової інформації для підпри-
ємств на державному рівні з метою полегшення процесу прийн-
яття рішень управлінцями різного рівня.

На якість інформації впливають безліч факторів, одним з яких
є методологія її формування. До ефективності інформаційного




