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Постановка проблеми. У сучасній економіці влас-
ний капітал виступає однією із найважливіших кате-
горій і водночас є одним із найменш досліджуваних 
об’єктів бухгалтерського обліку. Оскільки власник 
не може керувати тим, що не може виміряти, то 
головною проблемою успішного ведення підприєм-
ницької діяльності є реальна оцінка наявних ресур-
сів, а саме власного капіталу.

Протягом останніх років відбулися певні зміни у 
відображенні в обліку власного капіталу підприємства, 
які спрямовані на наближення НП (С)БО до МСФЗ. Це 
потребує детального аналізу й оцінки, виділення існу-
ючих проблем обліку та пошуку шляхів удосконалення 
обліку власного капіталу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
питання теорії, методики та організації бухгалтерського 
обліку власного капіталу подані у працях Л.В. Безко-
ровайної, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Т.А. Городньої, 
В.Ф. Максімової, В.В. Сопка, Н.В. Чабанової та інших 
авторів, які започаткували теоретичне обґрунтування і 
подальшу розробку даної проблеми.

Постановка завдання. Завдання статті полягає у 
дослідженні теоретичних основ обліку власного капі-

талу та практичному застосуванні обліку власного 
капіталу для ведення та заповнення бухгалтерської 
звітності на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання природи капіталу завжди було одним з най-
більш дискусійних і складних. Аналіз вітчизняної 
економічної літератури свідчить про різноманітність 
підходів до з’ясування природи власного капіталу. 
Основні підходи визначення поняття «власний капі-
тал» висвітлені у таблиці 1.

Систематизація різних точок зору дослідників дає 
можливість уточнити поняття «власний капітал»: 
власний капітал – це сукупність економічних благ 
у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, 
які залучаються до економічного процесу діяльності 
суб’єкта господарювання без визначення терміну 
повернення їх власникам, і здатні генерувати доходи.

На законодавчому рівні поняття «власний капі-
тал» регламентується НП (С)БО № 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», де зазначається, 
що власний капітал – це частина в активах під-
приємствах, що залишається після вирахування 
його зобов’язань [7]. Дане визначення характери-

зує порядок розрахунку власного 
капіталу, але не вказує на джерела 
формування та напрямки викорис-
тання власного капіталу.

При визначенні структури влас-
ного капіталу перш за все варто 
виходити з джерел його форму-
вання. Можна виділити два основні 
джерела, сукупність яких формує 
капітал підприємства як цілісність: 
вкладений та накопичений капітал 
(рис. 1). Ці джерела власного капі-
талу складають базову структуру 
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Рис. 1. Запропонована структура власного капіталу
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капіталу будь-якого підприємства незалежно від 
організаційно-правової форми.

Зареєстрований (пайовий) капітал – це офіційно 
об’явлена і належним чином зареєстрована частина 
внесків власник до капіталу підприємства. Відомості 
про такий капітал містяться у статутних документах 
та відображаються на рахунку 40. Якщо протягом 
звітного року зміни до статуту не вносилися, то роз-
мір зареєстрованого капіталу залишається незмінним.

Якщо внески засновників, зазначені у статутних 
документах, фактично не внесені, або товариство 
викупило власні акції (частки), то в бухгалтерському 
обліку та фінансовій звітності застосовуються коригу-
ючі показники: неоплачений та вилучений капітал.

Додатково вкладений капітал – це сума внесків 
засновників понад зареєстровану частину. У складі 
цього капіталу виділяють: 

– емісійний дохід АТ від продажу акцій за ціною, 
вищою за їх номінальну вартість;

– інші внески засновників, які вносяться без рішень 
про збільшення розміру зареєстрованого капіталу (без-
оплатна передача необоротних активів, коштів тощо).

Додатковий капітал за рішенням учасників това-
риства може направлятися на збільшення статут-
ного, пайового, резервного капіталу та на покриття 
збитків від діяльності підприємства. Типову корес-
понденцію рахунків наведемо в таблиці.

Накопичений капітал – це капітал, сформований 
у результаті господарської діяльності підприємства. 
Він включає такі елементи:

– капітал у дооцінках;
– резервний капітал;
– нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
З 09.08.13 інформація про дооцінки (уцінки) нео-

боротних активів і фінансових інструментів обліко-
вується на рахунку 41 «Капітал у дооцінках». Доо-
цінка необоротних активів збільшує власний капітал 
підприємства. Проводити її чи ні, підприємство вирі-
шує самостійно, але не частіше одного разу на рік.

Первісна (переоцінена) вартість може збільшува-
тися або на суму індексації, проведеної в порядку, 
установленому Податковим кодексом, або відповідно 
до П (С)БО.

Згідно П (С)БО 7 «Основні засоби», підприємство 
може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо 
залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізня-
ється від його справедливої вартості на дату балансу. 
У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму 
дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи 
основних засобів, до якої належить цей об’єкт [9].

Згідно П (С)БО 8 «Нематеріальні активи», під-
приємство може здійснювати переоцінку за справед-
ливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних 
активів, щодо яких існує актив ний ринок. У разі 
переоцінки окремого об’єкта нематеріального активу 
варто переоцінювати всі інші активи групи, до якої 
належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо 
яких не існує активного ринку) [9].

Згідно із П (С)БО 13 «Фінансові інструменти», 
облік хеджування грошових потоків здійснюється з 
урахуванням коефіцієнта ефективності хеджування. 
При значенні коефіцієнта ефективності хеджування 
грошових потоків у межах 0,8-1,25 зміна балансо-
вої вартості об’єкта хеджування відображається 
в іншому сукупному доході з одночасною зміною 
власного капіталу (в частині переоцінки фінансових 
інструментів) [9].

Уцінка необоротних активів не впливає на розмір 
власного капіталу, оскільки сума уцінки збільшує 
суму нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал обов’язково має формуватися 
й обрисовуватися на рахунку 43. Розмір резервного 
фонду товариства має становити не менше ніж 25% 
статутного (складеного) капіталу. Формується цей 
фонд із щорічних відрахувань у розмірі не менше 
5% суми чистого прибутку до досягнення зазначе-
ного розміру. За рахунок резервного капіталу можна: 
поповнювати зареєстрований (статутний) капітал; 
нараховувати дивіденди за привілейованими акціями 
(у разі недостатності прибутку для цього); погашати 
борги при ліквідації товариства; покривати отримані 
збитки в разі недостатності прибутку.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це 
вид накопиченого капіталу, який являє собою фінансо-
вий результат діяльності підприємства після виплати 
доходів власникам та формування резервного капі-
талу. Його облік ведеться на рахунку 44 «Нерозподіле-
ний прибуток (непокритий збиток)». У ньому виділені 
субрахунки для відображення суми нерозподіленого 
прибутку – 441, непокритого збитку – 442, а також 
прибутку, використаного у звітному періоді – 443.

Важливість власного капіталу випливає із функ-
цій, які він виконує:

1) довгострокового фінансування – перебуває у 
розпорядженні підприємства необмежено довго;

2) відповідальності і захисту прав кредиторів – 
відображений в балансі підприємства власний капі-
тал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин 
відповідальності на підприємстві, а також захистом 
кредиторів від втрати капіталу;

Таблиця 1
Визначення поняття «власний капітал»

Автор Визначення

Л.В. Безкоровайна 
[1, с. 950] 

Власний капітал – це власні джерела підприємства, внесені його засновниками, або суми реін-
вестованого чистого прибутку, які використовуються для формування активів підприємства у 
грошовій або матеріальній формі.

Ф.Ф. Бутинець 
[2, с. 742]

Власний капітал – загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на правах влас-
ності та використовуються ним для формування його активів.

С.Ф. Голов 
[3, с. 803]

Власний капітал формується акціями, тобто коштами інвесторів (власників) в обмін на реалізо-
вані їм акції.

Т.А. Городня 
[4, с. 250]

Власний капітал – нагромадження шляхом збереження запасу економічних благ у формі грошо-
вих коштів та реальних капітальних товарів, що залучається його власниками в економічний 
процес як інвестиційний ресурс і чинник виробництва з метою отримання доходу, функціону-
вання яких в економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язане з чинниками 
часу, ризику і ліквідності.

В.Ф. Максімова 
[5, с. 124]

Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, що вкладені його засновни-
ками без визначеного строку їх повернення, накопичені суми реінвестованого прибутку протягом 
строку функціонування підприємства та інші власні джерела.

В.В. Сопко [6, с. 85] Власний капітал – це власні джерела підприємства, які без визначення строку проведення вне-
сені засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку.
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3) компенсації понесених збитків – тимчасові збитки 
мають погашатись за рахунок власного капіталу;

4) кредитоспроможності – при наданні кредиту, 
за інших рівних умов, перевага надається підпри-
ємствам з меншою кредиторською заборгованістю і 
більшим власним капіталом;

5) фінансування ризику – власний капітал вико-
ристовується для фінансування ризикових інвести-
цій, на що можуть не погодитись кредитори;

6) самостійності і влади – розмір власного капі-
талу визначає ступінь незалежності та впливу його 
власників на підприємство;

7) розподілу доходів і активів – частки окремих 
власників у капіталі є основою при розподілі фінансо-
вого результату та майна при ліквідації підприємства;

8) визначення ступеня влади кожного з власни-
ків щодо прийняття рішень з управління підпри-
ємством. Що більша частка власника у статутному 
капіталі (що більшим пакетом акцій він володіє), то 
вищий ступінь його впливу на підприємство.

Виділяють такі найбільш поширені причини, які 
впливають на зміну розміру власного капіталу:

– випуск нових акцій, що зумовлює збільшення 
розміру статутного капіталу, а за певних умов й емі-
сійного доходу;

– переоцінка майна – внаслідок чого відбува-
ється збільшення резерву переоцінки, а вартість нео-
боротних активів доводиться до справедливої;

– зміна оцінки фінансових інструментів доведен-
ням їхньої вартості до справедливої;

– зміна оцінки статей, виражених в іноземній 
валюті.

Заключним етапом бухгалтерського обліку є скла-
дання фінансової звітності. Вона інтегрує дані опе-
ративного, статистичного та бухгалтерського обліку 
та є важливим джерелом економічної інформації для 
здійснення аналізу, контролю, планування та про-
гнозування господарської діяльності підприємства. 
Інформація про власний капітал представлена у різ-
них формах звітності: форма № 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)», форма № 4 
«Звіт про власний капітал».

У Балансі власний капітал відображається у пер-
шому розділі пасиву. При заповненні статей Балансу 
в них переносяться залишки рахунків 40-46. У Звіті 
про фінансові результати інформація про власний 
капітал представлена у розділі ІІ «Сукупний дохід». 
Сукупний дохід – це зміни у власному капіталі про-
тягом звітного періоду внаслідок господарських опе-
рацій та інших подій (за винятком змін капіталу за 
рахунок операцій з власниками).

При заповненні відповідних рядків ІІ розділу 
Звіту про фінансові результати використовуються 
залишки відповідних рахунків.

Найбільш повно наявність та зміни у власному 
капіталі представлені у Звіті про власний капітал. 

При заповненні даної форми звітності частина інфор-
мації переноситься з інших форм звітності, а саме: 
залишок за видами власного капіталу на початок і 
кінець року – з Балансу; чистий прибуток та інший 
сукупний дохід за звітний період – зі Звіту про 
фінансові результати. 

Тобто, фінансова звітність містить важливі для 
управління дані й відображає кількісні та якісні 
показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства.

Висновки. Отже, власний капітал – це сукуп-
ність економічних благ у грошовій, матеріальній і 
нематеріальній формах, які залучаються до еконо-
мічного процесу діяльності суб’єкта господарювання 
без визначення терміну повернення їх власникам і 
здатні генерувати доходи.

Особливість даної економічної категорії полягає в 
специфічних складових, сума яких являє собою вар-
тість засобів, отриманих від засновників тау процесі 
здійснення фінансово-господарської діяльності.

В бухгалтерському обліку для відображення 
інформації про власний капітал використовуються 
рахунки IV класу. Завершальним етапом бухгал-
терського обліку є складання фінансової звітності. 
Інформація про власний капітал представлена у різ-
них формах звітності: форма № 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)», форма № 4 
«Звіт про власний капітал».
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