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Досліджено юридичні особливості формування статутного капіталу господарських товариств. Визначено чинники, 
які впливають на статутний капітал підприємств. Обґрунтовано необхідність належної організації обліку статутного 
капіталу підприємства. Розглянуто особливості та виявлено проблеми формування статутного капіталу акціонерних 
товариств та товариств з обмеженою відповідальністю. Висвітлено порядок документального оформлення та обліку 
формування статутного капіталу господарських товариств та надано пропозиції щодо їх удосконалення.
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статутного капіталу, організація бухгалтерського обліку.

Постановка проблеми. Статутний капітал є 
базою створення і розвитку підприємства 

й у процесі функціонування забезпечує інтереси 
держави, власників і персоналу. Будь-яке підпри-
ємство, що починає і веде свою господарську діяль-
ність, повинне мати визначений статутний капітал.

Облік на кожному етапі розвитку економіки 
значним чином зумовлюється діючим господар-
ським механізмом, процеси якого він відображає і 
контролює. У сучасних умовах структурно-іннова-
ційного розвитку національної економіки особливої 
актуальності набирають облік власного капіталу, і 
статутного капіталу, зокрема, наявність якого до-
зволяє функціонувати підприємствам різних орга-
нізаційно-правових форм.

Облік статутного капіталу підприємства має важ-
ливе значення ще й тому, що його дані використо-
вуються кредиторами та іншими користувачами 
для оцінювання кредитоспроможності підприємства. 
Тому неправильний облік або ж фінансова звітність 
може потягнути за собою судові позови з боку тих 
суб’єктів ринку, які використовують цю інформацію 
для визначення своїх стосунків з даним підприєм-
ством. Окрім того, облік статутного капіталу відіграє 
суттєву роль у стосунках між власниками підпри-
ємства, оскільки розподіл прибутку зазвичай від-
бувається пропорційно частці у статутному капіталі 
кожного з власників чи засновників підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання бухгалтерського обліку формуван-
ня і змін статуного капіталу досліджували про-
відні вітчизняні та зарубіжні вчені: А.П. Бобяк,  
М.О. Бєлоусов, Ф. Беста, Ф.Ф. Бутинець, О.Й. Ві-
вчар, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько,  
М.С. Пушкар, Ж. Ришар, Т.А. Снєткова, Я.В. Со-
колов, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко. Їх наукові праці 
присвячені розв’язанню теоретичних і методичних 
питань бухгалтерського обліку власного капіталу 
підприємства

Проте, специфіка організаційно-правових форм 
вітчизняних підприємств та законодавчі зміни 
останніх років щодо формування та обліку статут-
ного капіталу зумовили необхідність узагальнення 
порядку організації обліку статутного капіталу з 
метою забезпечення управлінської ланки підприєм-
ства своєчасною та достовірною інформацією з ме-
тою прийняття ефективних управлінських рішень.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження особливостей обліку формування статут-
ного капіталу акціонерних товариств та товариств 
з обмеженою діяльністю, враховуючи законодавчі 
зміни, та розробка рекомендацій щодо удоскона-
лення організації обліку формування статутного 
капіталу на цих підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Для більшості 
підприємств, особливо створених у формі госпо-
дарських товариств, основним елементом власного 
капіталу є статутний капітал, який характеризує 
суму вкладів власників (засновників, учасників) 
підприємства у його активи згідно з установчими 
документами. Статутний капітал є стартовим капі-
талом, основою початку і продовження діяльності 
підприємства. Це та сума капіталу, в межах якої 
засновники підприємства несуть матеріальну від-
повідальність перед його кредиторами. 

Отже, основними функціями статутного капіта-
лу є: 

• стартова – щодо започаткування діяльності 
товариства; 

• стабілізаційна – щодо підтримання його пла-
тоспроможності перед кредиторами та потенційни-
ми контрагентами;

• гарантійна – щодо гарантування інтересів 
кредиторів [25, с. 302].

Дослідження праць вітчизняних вчених [2, 3, 4, 
6] дозволяють зробити висновок, що статутний ка-
пітал – це сукупність вкладів (у грошовому виразі) 
учасників у майно при створенні підприємства для 
забезпечення його діяльності в розмірах, визначе-
них установчими документами.

Відповідно до Закону України «Про господарські 
товариства», Господарського і Цивільного кодексів 
України до статутного капіталу можна вносити: 
грошові кошти, у т.ч. в іноземній валюті; рухоме 
майно; нерухоме майно; права користування май-
ном; права користування землею, водою та іншими 
природними ресурсами; майнові права на об’єкти 
інтелектуальної власності; майнові права (права 
вимоги); цінні папери; частку (її частину) у статут-
ному капіталі.

Щодо майна, яке може бути внесене до статут-
ного капіталу, законодавством встановлені обме-
ження:

• забороняється використовувати для фор-
мування статутного капіталу бюджетні кошти, а 
також кошти, отримані в кредит і під заставу 
(ст. 13 закону України «Про господарські това-
риства») [11];

• не може бути внеском до статутного капіталу 
майно, вилучене із цивільного обороту на території 
України згідно з постановою Верховної Ради Укра-
їни «Про право власності на окремі види майна» 
(наприклад, бойові отруйні речовини, наркотичні 
засоби, спеціальні засоби негласного отримання ін-
формації) [22];

• не допускається формування статутного капі-
талу векселями (ст. 12 закону «Про обіг векселів в 
Україні») [12];
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• особисті немайнові права інтелектуальної 
власності (ст. 423 Цивільного кодексу України) [25];

• право на земельну частку (пай) до статутного 
капіталу (заборона діє до 01.01.2016 р.) (п. 14 Пере-
хідних положень Земельного кодексу України) [14].

При формуванні статутного капіталу можуть 
виникнути деякі проблеми:

– якщо статутний капітал формується за раху-
нок грошових коштів, слід дуже ретельно підбирати 
банківську установу, в якій згодом буде відкрито 
поточний рахунок товариства;

– якщо статутний капітал формується за раху-
нок майнових внесків, необхідно в акті приймання-
передачі детально зазначити майно, яке вноситься, 
та його грошову оцінку засновниками, що повинна 
відповідати дійсності;

Дослідження Бєлоусовим М.О. [1, c. 15] правово-
го забезпечення бухгалтерського обліку дало йому 
можливість визначити комплекс вимог до оцінки 
вкладів та розробити порядок оцінки майна, що є 
внесками до статутного капіталу, який ґрунтується 
на вимогах чинного законодавства та дозволяє за-
стосовувати методи оцінки справедливої вартості 
з врахуванням положень міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Зокрема, автор пропонує алго-
ритм відображення в обліку грошової оцінки внесків 
до статутного капіталу, використовуючи два альтер-
нативних методи: проведення оцінки засновниками 
підприємства та проведення незалежної оцінки (ви-
користання послуг суб’єкта оціночної діяльності). 
Проте, і в першому, і в другому варіанті є свої про-
блеми, пов’язані з професіоналізмом осіб, які прово-
дять оцінку. В цьому випадку більш об’єктивним є, 
звичайно, другий варіант, оскільки ймовірність того, 
що усі засновники підприємства (або їх більшість) 
може компетентно використовувати різні методи 
оцінки для різних негрошових внесків, є набагато 
нижчою, ніж професіоналізм фахівця.

Об’єктивна вартісна оцінка негрошових внесків 
дозволяє більш точно відображати реальний роз-
мір статутного капіталу та є основою налагодження 
ефективної організації його обліку в контексті під-
вищення якісного рівня інформаційного забезпечен-
ня управління власним капіталом.

Відмінність формування статутного капіталу 
господарських товариств проявляється у вимогах, 
що висуваються законодавством до певного виду 
товариства. Зокрема, такі відмінності стосуються 
обмежень у вигляді мінімального розміру початко-
вого капіталу, форм відповідальності для кожної 
організаційно-правової форми товариства, форми 
вираження капіталу (сукупність акцій або часток), 
порядку та строків оплати внесків, а також їх оцін-
ки (табл. 1).

Статутний капітал акціонерного товариства – це 
капітал, що утворюється з суми номінальної вар-
тості всіх розміщених акцій товариства. Він визна-
чає мінімальний розмір майна товариства, який га-
рантує інтереси кредитора. 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про акці-
онерні товариства» [9] особливостями формування 
статутного капіталу акціонерних товариств є:

• Формування статутного капіталу акціонерного 
товариства починається з моменту прийняття збо-
рами засновників рішення про створення товари-
ства та приватного розміщення акцій першого ви-
пуску;

• Розмір статутного капіталу фіксується у ста-
туті акціонерного товариства, який затверджуєть-
ся установчими зборами акціонерного товариства, 
що мають бути проведені протягом трьох місяців з 
дати повної оплаті акцій засновниками;

• Кожний засновник акціонерного товариства 
повинен оплатити повну вартість придбаних ак-
цій до дати затвердження результатів розміщення 
першого випуску акцій. Отже, до моменту реєстра-
ції в акціонерному товаристві немає неоплаченого 
капіталу;

• У разі неоплати (неповної оплати) вартості 
придбаних акцій до дати затвердження результатів 
розміщення першого випуску акцій акціонерне то-
вариство вважається не заснованим. 

Таблиця 1
Основні критерії формування статутного капіталу 

в акціонерних товариствах та товариствах  
з обмеженою відповідальністю

Критерій Акціонерне това-
риство

Товариство з 
обмеженою від-
повідальністю

Установчі до-
кументи Статут Статут

Мінімальний 
розмір статут-
ного капіталу

1250 мінімальних 
заробітних плат

Немає обмежень

Капітал під-
приємства

Розподілений на 
акції

Розподілений на 
частки

Кількість за-
сновників

Може бути ство-
рене однією або 
більше особами

Може бути 
створене однією 
або більше осо-
бами, які стають 
його учасниками

Максималь-
на кількість 
учасників

Для ПрАТ не 
може перевищу-
вати 100 акціо-
нерів

Може досягати 
100 осіб

Характер роз-
поділу доходів

Дивіденд розрахо-
вується на акцію 
відповідно до ви-
знаної дивідендної 
політики

За згодою учас-
ників, згідно зі 
статутом

Джерело: розроблено автором

До оплати 50 відсотків статутного капіталу то-
вариство не має права здійснювати операції, не 
пов'язані з його заснуванням.

Законом України «Про акціонерні товариства» 
також встановлено залежність розміру статутно-
го капіталу від вартості його чистих активів. Так, 
якщо після закінчення другого та кожного наступ-
ного фінансового року вартість чистих активів акці-
онерного товариства виявиться меншою, ніж розмір 
статутного капіталу, товариство зобов’язане оголо-
сити про зменшення статутного капіталу та зареє-
струвати відповідні зміни до статуту в установле-
ному законом порядку [9]. 

В товариствах з обмеженою відповідальністю 
статутний капітал поділений на частки, розмір 
яких встановлюється установчими документами. 
Відповідно до частин 1 та 2 ст. 52 Закону України 
«Про господарські товариства» [11] у товаристві 
створюється статутний (складений) капітал, роз-
мір якого не встановлений. Тобто, учасники са-
мостійно визначають розмір статутного капіталу 
товариства з обмеженою діяльністю. Розглядаючи 
питання визначення мінімального розміру статут-
ного капіталу товариства з обмеженою відпові-
дальністю, слід зазначити, що вітчизняні науковці, 
а також бухгалтери-практики часто просто обмеж-
уються його умовним визначенням у розмірі однієї 
гривні чи однієї копійки (як мінімально можливої 
величини). Слушним є твердження Короташ Я.О., 
що мінімальний розмір статутного капіталу кож-
ного конкретного товариства з обмеженою відпо-



«Young Scientist» • № 1 (16) • january, 2015 

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

47
відальністю буде залежати від кількості учасників 
у ньому і коливається в розмірі від однієї копійки 
до однієї гривні [16].

Згідно із Законом України «Про господарські 
товариства» [11] статутний капітал ТОВ підлягає 
сплаті учасниками товариства до закін-чення пер-
шого року з дня державної реєстрації товариства.

У процесі організації обліку власного капіталу слід:
• забезпечити своєчасне, повне й достовірне ві-

дображення операцій з власним капіталом, а також 
розміру і всіх змін власного капіталу;

• організувати облік на аналітичних рахунках; 

• забезпечення здійснення системи контролю за 
законністю і правильністю формування операцій із 
власним капіталом;

• забезпечити узагальнення даних про стан і 
рух власного капіталу;

• організувати достовірне відображення в регі-
страх обліку і звітності операцій з власним капіталом;

• визначити зобов’язання працівників, відпові-
дальних за ведення бухгалтерського обліку опера-
цій з власним капіталом.

У загальному вигляді організація обліку ста-
тутного капіталу – це процес безупинного, ціле-

Таблиця 2
Приклад Робочого плану рахунків з обліку формування статутного капіталу господарських товариств

Синтетичний 
рахунок Субрахунок Субрахунок другого по-

рядку Аналітичні рахунки

Акціонерні товариства
40 «Зареєстро-
ваний (пайовий) 
капітал»

401 «Статутний 
капітал»

401.1 «Акції, що належать 
працівникам підприємства»
401.2 «Акції інших акціо-
нерів»

401.1.1 «Акції акціонера Сидоренка П.І.» 
401.1.2»Акції акціонера Шилова І.І.» і т.д.
401.2.1 «Акції ТОВ «Право»
401.2.2 «Акції Іваненко О.Л.» і т.д.

404 «Внески до 
незареєстрова-
ного статутного 
капіталу»

401.1 «Внески акціонерів-
працівників підприємства»
401.2 «Внески інших акці-
онерів»

404.1.1 «Внесок акціонера Сидоренка П.І.» 
404.1.2»Внесок акціонера Шилова І.І.» і т.д.
404.2.1 «Внесок ТОВ «Право»
404.2.2 «Внесок Іваненко О.Л.» і т.д.

Товариства з обмеженою відповідальністю
40 «Зареєстро-
ваний (пайовий) 
капітал»

401 «Статутний 
капітал»

401.1 «Частка Абрамова Р.О.»
401.2 «Частка Борисенка П.П.»
401.3 «Частка ПАТ «Добро»

Джерело: розроблено автором

Таблиця 3
Кореспонденція рахунків з обліку формування статутного капіталу господарських товариств

№ Зміст господарської операції Дт Кт
Формування статутного капіталу акціонерних товариств

1
Надходження внесків (коштів) від засновників акціонерного товари-
ства до його державної реєстрації в оплату вартості придбаних акцій 
до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій

10, 11, 12, 14, 
20, 22, 28, 30, 

31
404

2
Відображення суми податкового кредиту з ПДВ при отриманні від 
засновників (учасників) основних засобів, нематеріальних активів, 
запасів тощо

641 404

3
Відображення величини статутного капіталу після державної реє-
страції акціонерного товариства у розмірі, який затверджений його 
статутом

404 401

4

Укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслугову-
вання емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів дого-
вору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (при-
йняття рахунку на оплату)

443 685

5 Оплата з поточного рахунку послуг депозитарію (реєстратора імен-
них цінних паперів) 685 311

6 Повернення внесків засновникам (учасникам) у випадку, коли ство-
рення товариства не відбулося 404 10, 11, 12, 14, 20, 

22, 28, 30,31, 641

7 Відображення емісійного доходу, який виникає від перевищення ціни 
реалізації (первинного розміщення) акцій над їх номінальною вартістю 404 421

Формування статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю

1. Відображення величини статутного капіталу ТОВ після його дер-
жавної реєстрації 46 401

2.
Надходження внесків від засновників у покриття своїх зобов’язань 
з формуванню статутного капіталу у вигляді грошових коштів та 
інших активів

Рахунки відпо-
відних активів 46

3.
Відображення суми перевищення справедливої вартості основних 
засобів, нематеріальних та інших активів над вартістю внеску до 
статутного капіталу товариства, зафіксовану статутом

Рахунки відпо-
відних активів 422

4. Відображення суми податкового кредиту з ПДВ при отриманні від 
засновників основних засобів, нематеріальних активів, запасів тощо 641 46

5. Відображення витрат засновників зі створення ТОВ і формування 
його статутного капіталу 422, 443 685

6. Оплата засновникам витрат, пов’язаних зі створенням ТОВ 685 311
Джерело: розроблено автором
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спрямованого вибору і застосування найбільш ра-
ціональних засобів і технологічних прийомів збору 
та обробки облікової інформації й упорядкування 
звітності щодо формування і зміни статутного ка-
піталу. Організація бухгалтерського обліку повинна 
забезпечити надання інформації про статутний ка-
пітал підприємства для забезпечення управління 
ним та здійснення контролю за фінансовим станом 
суб’єкта господарювання.

Облік статного капіталу, як і облік взагалі, ґрун-
тується на фіксуванні фактів господарської ді-
яльності в первинних документах. Для фіксуван-
ня інформації про формування статного капіталу 
господарські товариства використовують типові та 
самостійно розроблені форми первинних докумен-
тів: виписки банку, прибуткові касові ордери, акти 
приймання-передачі основних засобів та інших нео-
боротних матеріальних активів, накладні, бухгал-
терські довідки, засновницький опис майна, акти 
оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності та інші. 
Організація обліку полягає в розробленні найбільш 
раціональних шляхів руху документів від моменту 
їх складання до передачі в архів із зазначенням ін-
станцій, через які має проходити документ. В цьому 
випадку важливу відіграє розробка та дотримання 
графіка документообігу.

В основу організації синтетичного обліку першо-
го порядку доцільно покласти передбачену планом 
рахунків систему з подальшою деталізацією для 
потреб фінансової звітності та управління конкрет-
ного підприємства.

Від організації аналітичного обліку статутного 
капіталу на підприємстві залежить правильність 
визначення частки кожного власника (учасника). 
Організація аналітичного обліку статутного капі-
талу відбувається за видами капіталу по кожному 
засновнику, акціонеру залежно від особливостей 
формування й розміру капіталу кожного конкрет-
ного підприємства. Робочим планом рахунків слід 
передбачити таку деталізацію (субрахунки пер-
шого, другого порядку, аналітичні рахунки), яка б 

забезпечувала оперативну інформацію про склад 
статного капіталу підприємства (табл. 2).

Особливості законодавчого регулювання діяль-
ності господарських товариств зумовлюють осо-
бливу облікову процедуру формування статутного 
капіталу (табл. 3).

Одним з ключових моментів організації обліку 
на будь-якій ділянці є формування відповідних за-
писів у документі про облікову політику. 

Стосовно організації обліку статутного капіталу 
в цьому документі (наказі чи положенні) доречним 
буде відобразити: 

• номенклатуру робочих бухгалтерських рахун-
ків, а також побудову аналітичних рахунків з об-
ліку статутного капіталу; 

• порядок збільшення та зменшення статутного 
капіталу; 

• встановлення порядку визначення складу 
учасників; 

• підхід до оцінки не грошових внесків до ста-
тутного капіталу;

• форми первинних документів щодо підтвер-
дження інформації про формування та рух статут-
ного капіталу

• форми внутрішньої звітності щодо операцій зі 
статутним капіталом

Висновки і пропозиції. Відповідно до діючого за-
конодавства акціонерні товариства та товариства з 
обмеженою відповідальністю повинні створити ста-
тутний капітал. Статутний капітал – це єдиний з 
видів капіталу, який персоніфікується. Залежно від 
організаційно-правової форми підприємства існують 
певні особливості формування, а, отже, і обліку ста-
тутного капіталу. Наприклад, до моменту реєстрації 
в акціонерному товаристві немає неоплаченого капі-
талу, оскільки реєстрація товариства здійснюється 
лише після оплати усіх акцій. Наведені пропозиції з 
організації обліку статутного капіталу дозволять ке-
рівництву підприємства отримувати оперативну та 
достовірну інформацію про стан його формування з 
метою прийняття своєчасних управлінських рішень.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  
ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

Аннотация
Исследованы юридические особенности формирования уставного капитала хозяйственных обществ. Определены 
факторы, которые влияют на уставный капитал предприятий. Обоснована необходимость надлежащей органи-
зации учета уставного капитала предприятия. Рассмотрены особенности и выявлены проблемы формирования 
уставного капитала акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Освещен порядок докумен-
тального оформления и учета формирования уставного капитала хозяйственных обществ и даны предложения по 
их усовершенствованию.
Ключевые слова: уставный капитал, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, форми-
рование уставного капиталф, организация бухгалтерского учета
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING 
FOR ESTABLISHMENT OF ECONOMIC PARTNERSHIPS’ AUTHORIZED CAPITAL 

Summary
Legal aspects of the establishment of partnerships’ authorized capital are investigated. Factors affecting the authorized 
capital of companies are determined. The necessity of the proper accounting for partnerships’ authorized capital is 
proved. The features of establishment of joint-stock companies’ and partnerships’ authorized capital are examined and 
problems relating to it are revealed. The procedure for documenting and recording of establishment of partnerships’ 
authorized capital is determined; suggestions for its improvement are provided.
Keywords: authorized capital, partnership, joint-stock company, establishment of authorized capital, organization 
of accounting.


