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Тобто структура органів внутрішнього контролю є в об’єднаннях 

співвласників багатоквартирного будинку є децентралізованою (або 

централізованою на рівні суб’єкта господарювання), що передбачає, що усі 

пооб’єктні органи контролю (ревізійна комісія та правління) підпорядковані 

органу управління вищого рівня: загальним зборам співвласників.  

За результатами дослідження наведено та систематизовано суб’єкти 

контролю в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку. 

Акцентовано на суб’єктах контролю, структуризованих за 

класифікаційної ознакою «за суб’єктами контролю» і наголошено на формі 

організації контроль в ОСББ. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ  

ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах загострення кризових явищ у фінансовій сфері та дефіциту 

оборотних коштів наявність власних фінансових ресурсів є однією з головних 

умов сталого розвитку підприємства. Якість прийняття управлінських рішень 

значною мірою залежить від організації бухгалтерського обліку та аналізу 

власного капіталу, які повинні забезпечувати надання об’єктивної інформації 
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щодо виявлених внутрішніх резервів, оптимізації використання активів. 

Важливою складовою обліково – аналітичної роботи є достовірне та повне 

відображення прав власника у фінансовій звітності підприємства. В той же 

час, одним з головних інформативних показників будь-якого економічного 

суб’єкта є показник рівня його власного капіталу. 

Тому на сучасному етапі діяльності підприємств виняткове значення 

мають вдосконалення організації обліку та методики аналізу власного 

капіталу. 

В Національному положенні (стандарту) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», власний капітал визначається як 

частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 

зобов’язань [4, с. 1]. 

В момент створення підприємства його власний (стартовий) капітал 

втілюється в активах, інвестованих засновниками і оцінюється за вартістю 

майна підприємства. 

Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням 

активів або зобов’язань, які призводять до його зміни. Слідвід значити, що 

сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна яка не відображає 

поточну вартість прав власників підприємства. На величину власного капіталу 

суттєво впливають складові облікової політики підприємства, що стосуються 

обраних принципів, методів і процедур для визначення та оцінки елементів та 

статей балансу, зокрема, його активів і зобов’язань. 

Власний капітал є одним із найважливіших показників, що 

використовуються при оцінці фінансового стану підприємства. Він виконує 

такі функції: довгострокового фінансування – перебуває у розпорядженні 

підприємства необмежено довго; самостійності і влади – розмір власного 

капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників; 

фінансування ризику – власний капітал використовується для фінансування 

ризикованих інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори; розподілу 

доходів і активів – частки окремих власників у капіталі є основою при 

розподілі фінансового результату та майна у разі ліквідації підприємства; 

відповідальності і захисту прав кредиторів – забезпечення вимог кредиторів 

фактично наявним у підприємства капіталом засновників [3, с. 154]. 

Визначення реальної вартості підприємства, обсягу його власних ресурсів 

є одним із найважливіших завдань для багатьох суб’єктів ринку. Оцінити 

власний капітал підприємства та його економічний потенціал необхідно 

інвесторам, які мають намір вкласти кошти в його акції, банкам та іншим 

кредиторам, які вирішують питання про надання позик підприємству, 

суб’єктам ринку, які бажають у майбутньому бути постачальниками чи 

споживачами продукції цього підприємства. Також, реальну оцінку власного 

капіталу підприємства у будь-який момент часу повинні знати його фінансові 

менеджери, головною метою діяльності яких є максимізація капіталу 

підприємства. 

Власний капітал треба розглядати у обліковому, фінансовому і правовому 

аспекті. Обліковий аспект передбачає оцінку вкладів до капіталу підприємства 

та його зміну пов’язану з подальшими вкладами, отриманням чистого 
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прибутку та інших причин які призводять до змін власного капіталу. 

Фінансовий аспект базується на розумінні власного капіталу як різниці між 

активами підприємства та його зобов’язаннями. 

Аналіз власного капіталу має такі основні цілі: виявити основні джерела 

формування власного капіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової 

стійкості підприємства; визначити правові, договірні та фінансові обмеження 

у розпорядженні поточним і нерозподіленим прибутком; оцінити 

пріоритетність прав на отримання дивідендів; виявити пріоритетність прав 

власників у випадку ліквідації підприємства. 

Власний капітал підприємства складається з інвестованого капіталу 

(капітал, що вкладений власниками в підприємство) та накопиченого капіталу 

(створений на підприємстві) [2, с. 289]. 

Аналіз власного капіталу, як правило, здійснюється за допомогою форми 

№ 4 фінансової звітності «Звіт про власний капітал», форми № 1 фінансової 

звітності «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», іноді слід також звернутися до 

форми № 5 фінансової звітності «Примітки до річної фінансової звітності». 

Аналізуючи власний капітал, необхідно визначити питому вагу його 

окремих складових, а також динаміку їх складу та структури за окремі 

періоди. Необхідність окремого розгляду елементів власного капіталу 

пов’язана з тим, що кожен з них є характеристикою правових та інших 

обмежень підприємства у розпорядженні своїми активами. 

Важливе місце у здійсненні оцінки ефективності використання капіталу 

підприємства займають показники ділової активності, аналіз яких полягає в 

дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності. 

Аналіз руху власного капіталу проводиться з метою визначення впливу 

на його склад, розмір і структуру: коригувань залишків власного капіталу на 

початок періоду; переоцінки активів; розподіл у прибутку; внесків учасників; 

вилучення капіталу; інших змін. 

Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увагу на 

співвідношення коефіцієнтів надходження та вибуття (використання 

капіталу). Якщо значення коефіцієнтів надходження перевищують значення 

коефіцієнтів вибуття, це означає, що на підприємстві відбувається процес 

нагромадження власного капіталу, і навпаки [1, с. 5]. 

Чим більший розмір власного капіталу підприємства, тим вища його 

фінансова стійкість, проте менші фінансові можливості зростання прибутку на 

вкладений капітал. 

Якщо в структурі капіталу підприємства переважну частку становлять 

позичені кошти, генерується додатковий обсяг активів і зростає вірогідність 

покращення рентабельності діяльності, але в той же час збільшується 

значення коефіцієнту фінансової залежності, що підвищує ризик банкрутства 

підприємства. 

Намагатися мінімізувати витрати, що виникають у зв’язку з формуванням 

капіталу підприємства. 

Забезпечувати високий рівень ефективності функціонування 

підприємства, який реалізується шляхом найбільш ефективного використання 

капіталу, і, внаслідок отримання більшого рівня прибутковості. 
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Таким чином, капітал є основою фінансово – господарської діяльності 

всього підприємства і джерелом фінансування діяльності підприємства. Задля 

ефективного та інтенсивного використання джерел фінансування підприємств 

в сучасних умовах господарювання необхідно більш зважено підійти до 

процесу формування обліково – аналітичної інформації про раціональність та 

повноту використання власних джерел фінансування у фінансово-

господарській діяльності. Дослідження теоретичних та практичних 

особливостей обліку та аналізу власного капіталу в системі управління 

промисловими підприємствами України потребують поглибленої уваги. 
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ:  

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

 

Сучасні умови функціонування бюджетної системи України 

характеризуються наявністю проблемних питань в організації обліку в 

бюджетних установах. Необхідність їх вирішення актуалізується у зв’язку з 

інтеграцією України у міжнародну спільноту. При переході до ринкових 

відносин суттєво змінюється роль та значення держави в управлінні 

соціально-економічними процесами, актуальними є питання налагодження 

бухгалтерського обліку установ, що фінансуються за рахунок бюджетних 

коштів.  

Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах 

розпочинається із формування облікової політики тому, що вона є основою 

ведення бухгалтерського обліку в установі. 

Вивченням питання формування облікової політики бюджетних установ 

займалися такі науковці, як Бутинець Ф.Ф., Яцишин Я.Р., Свірко С.В., 


