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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБЛІКУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Облік власного капіталу залежить від організаційно-правової
форми підприємства, вимог чинного законодавства країни щодо
мінімального розміру статутного, резервного капіталу тощо. Ос-
новними законодавчими актами, що регламентують ці положен-
ня, є Закон України «Про господарські товариства», Цивільний і
Господарський кодекси України, якими визначають мінімальні
вимоги щодо формування статутного капіталу, резервного капі-
талу підприємства.

Операції з власним капіталом у різних країнах світу мають
свої особливості, продиктовані низкою факторів: починаючи з іс-
торичного аспекту і закінчуючи домінуючою формою власності
підприємств у певній країні. Система регулювання обліку аудиту
операцій з руху власного капіталу в Україні забезпечується суку-
пністю нормативних актів, що включають закони та підзаконні
акти, які регулюють як організацію та проведення аудиту, так і
порядок відображення руху статутного капіталу в обліку [2].

Аудит у нашій країні пройшов уже певний етап розвитку та по-
требує значною мірою перенесення уваги з питань становлення ау-
диту, до актуальних питань на сьогоднішній день незабезпечення
існуючих засобів регулювання (законодавчих і підзаконних актів,
системи внутрішньої стандартизації) належної якості аудиту. По-
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кращення стану можливе за умов обмеження творчості в аудиторсь-
кій діяльності, конкретизації вимог до методики аудиту та узагаль-
нення результатів. Позитивно відзначилося б на якості аудиту і роз-
повсюдження практики розробки системи внутрішньої
стандартизації, що так рідко зустрічається на сьогоднішній день.

Сучасне бізнес-середовище посилює прояв методологічних
проблем сутності, функцій та оцінки власного капіталу, методики
його обліку та відображення у звітності. Забезпечення належної
організації обліку руху власного капіталу в контексті трансфор-
мації відносин власності та законодавчих змін створює передумови
для ефективного функціонування господарських товариств [1].

Формування статутного капіталу як процес мобілізації ресур-
сів створює об’єктивну необхідність оцінки внесків засновників.
Вимоги чинного законодавства не забезпечують визначення до-
стовірної вартості майна. За результатами дослідження розробле-
но порядок оцінки майна, що є внесками до статутного капіталу,
який ґрунтується на вимогах чинного законодавства та дозволяє
застосовувати методи оцінки справедливої вартості (доходний,
порівнювальний, витратний) з урахуванням положень міжнарод-
них стандартів фінансової звітності.

Дослідження впливу факторів внутрішнього та зовнішнього се-
редовища на організацію бухгалтерського обліку руху статутного
капіталу дозволило встановити, що визначальним елементом в ор-
ганізації системи обліку є максимальна аналітичність інформації
щодо величини, структури та динаміки статутного капіталу в роз-
різі конкретних власників корпоративних прав. Ефективне управ-
ління рухом статутного капіталу можливе лише за умови наявності
в суб’єктів управління необхідної економічної інформації, основну
частку якої складає облікова інформація. Для вдосконалення облі-
кового та контрольного процесу потрібно розробити пакет внут-
рішньої звітності щодо операцій зі статутним капіталом з враху-
ванням зростаючих вимог користувачів. Застосування даної
звітності є основою для задоволення управлінських потреб під-
приємства,оперативного інформування учасників про повноту, об-
сяг і структуру статутного капіталу, рух статутного капіталу та йо-
го джерела, систему нарахування та виплати різних видів
корпоративних зобов’язань, результати перепродажу акцій (час-
ток) або їх анулювання, що дозволить підприємству спростити
процедуру розподілу дивідендів та уникнути судових спорів щодо
розрахунків із власниками корпоративних прав [3].

Аудиту підлягає насамперед структура капіталу господарюю-
чого суб’єкта за джерелами його утворення. Здійснюючи аудит
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власного капіталу, виходять із того, що він формується на основі
внесків власників підприємства у вигляді грошових коштів, май-
на, нематеріальних активів у розмірах, визначених установчими
документами [4].

Основними шляхами удосконалення проведення аудиту влас-
ного капіталу є:

— удосконалення форм первинної документації;
— удосконалення форм звітності;
— удосконалити аналітичний і синтетичний обліку складових

власного капіталу;
— покращення існуючого методологічного забезпечення облі-

ку капіталу;
— пропонується в наказі про облікову політику зазначити оп-

тимальне співвідношення між статутним і резервним капіталом і
порядок розподілу майна у зв’язку із виходом учасників.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
РЕЗЕРВІВ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ
У сучасних умовах нестабільної політичної та економічної си-

туації в країні особлива увага прикута до діяльності банківських




