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У статті досліджено економічну сутність власного капіталу. Вивчено теоретичні принципи функціонування 
категорії «власний капітал» на підприємствах України. Розглянуто базові засади організації його обліку 
на промисловому підприємстві. Розкрито необхідність проведення на підприємстві системного аналізу 
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Постановка проблеми. В умовах загострен-
ня 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 аналі-
зу власного капіталу, які повинні забезпечувати 
надання об’єктивної інформації щодо виявлених 
внутрішніх резервів, оптимізації використання 
активів. Важливою складовою обліково-аналітич-
ної роботи є достовірне та повне відображення 
прав власника у фінансовій звітності підприєм-
ства. В той же час, одним з головних інформатив-
них показників будь-якого економічного суб’єкта 
є показник рівня його власного капіталу.

Тому на сучасному етапі діяльності підприємств 
виняткове значення мають вдосконалення органі-
зації обліку та методики аналізу власного капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню цих проблем присвячені роботи 
вітчизняних та зарубіжних вчених таких як: 
А.П. Бобяк, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, М.О. Ви-
ноградова, С.Ф. Голов, Ж.Д. Дюмарше, М.М. Мо-
сійчук, М.Ф. Огійчук, В. М. Пархоменко та інші.

Виділення невизначених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на наявність 
ґрунтовних поглиблених досліджень, деякі питан-
ня зазначеної теми залишаються недостатньо ви-
вченими. Так не розкритими лишаються питання 
системного підходу до організаційного та мето-
дичного забезпечення узагальненої схеми аналізу 
власного капіталу промислового підприємства.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є до-
слідження теоретичних та практичних особли-
востей організації та методики обліку і аналізу 
власного капіталу в системі управління промис-
лового підприємства.

Виклад основного матеріалу. В Національно-
му положенні (стандарту) бухгалтерського облі-
ку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
власний капітал визначається як частина в ак-
тивах підприємства, що залишається після ви-
рахування його зобов’язань [6, с. 1].

У зв’язку з таким визначенням власного ка-
піталу можна стверджувати, що в момент ство-
рення підприємства його власний (стартовий) 
капітал втілюється в активах, інвестованих за-
сновниками і оцінюється за вартістю майна під-
приємства.
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Власний капітал відображається в балансі од-

ночасно з відображенням активів або зобов’язань, 
які призводять до його зміни. Слід відзначити, 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 фі-
нансового стану підприємства. Він виконує такі 
функції: довгострокового фінансування – пере-
буває у розпорядженні підприємства необмеже-
но довго; самостійності і влади – розмір власного 
капіталу визначає ступінь незалежності та впли-
ву його власників; фінансування ризику – влас-
ний капітал використовується для фінансування 
ризикованих інвестицій, на що можуть не пого-
дитись 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 [5, с. 154].

У складі власного капіталу можна виділити 
цілий ряд складових елементів. Зареєстрований 
капітал – зафіксована в засновницьких доку-
ментах загальна вартість активів, які є внеска-
ми власників (учасників) в капітал підприємства. 
Співвідношення частин внесків окремих власни-
ків у зареєстрованому капіталі служить основою 
для розподілу фінансового результату діяльнос-
ті підприємства і майна (у разі його ліквідації). 
Якщо підприємство засновано як акціонерне то-
вариство, то сума зареєстрованого капіталу ві-
дображає колективну власність акціонерів, де 
частина кожного акціонера визначається номі-
нальною вартістю придбаних ним акцій. На ра-
хунку «Капітал у дооцінках» узагальнюється ін-
формація про дооцінки об’єктів основних засобів 
і нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів 
в межах сум раніше проведених дооцінок. Такі 
суми дооцінки основних засобів і нематеріальних 
активів відносяться до нерозподіленого прибут-
ку). Така стаття балансу як «Капітал у дооцін-
ках» відповідно до НП(С)БО 1 відображається 
у складі власного капіталу, але розкривають-
ся не у звіті про власний капітал, а у звіті про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
[6, с. 1]. Додатковий капітал – сума, на яку вар-
тість реалізації випущених акцій перевищує їх 
номінальну вартість. Резервний капітал – капі-

тал, що формується за рахунок нерозподіленого 
прибутку підприємства. Нерозподілений прибу-
ток (непокритий збиток) – сума нерозподіленого 
прибутку, тобто сума частини чистого прибутку, 
що не була розподілена між власниками. Нео-
плачений капітал – сума заборгованості власни-
ків (учасників) за внесками, до зареєстрованого 
капіталу. Вилучений капітал – фактична собі-
вартість акцій власної емісії або часток, вику-
плених товариством у його учасників.

Визначення реальної вартості підприємства, 
обсягу його власних ресурсів є одним із найваж-
ливіших завдань для багатьох суб’єктів ринку 
[2, с. 5]. Оцінити власний капітал підприємства 
та його економічний потенціал необхідно інвес-
торам, які мають намір вкласти кошти в його 
акції, банкам та іншим кредиторам, які вирішу-
ють питання про надання позик підприємству, 
суб’єктам ринку, які бажають у майбутньому 
бути постачальниками чи споживачами продук-
ції цього підприємства. Також, реальну оцінку 
власного капіталу підприємства у будь-який мо-
мент часу повинні знати його фінансові менедже-
ри, головною метою діяльності яких є максиміза-
ція капіталу підприємства.

Розрізняють балансову та ринкову оцінки 
власного капіталу підприємства (таблиця 1).

Отже, балансова, ринкова оцінки капіталу 
та ринкова капіталізація є поняттями, що різ-
ною мірою відображають власний капітал під-
приємства. Найточнішою і такою, яку найважче 
здійснити, є ринкова оцінка капіталу, оскільки 
активи підприємства, як правило, недоступні для 
проведення оцінки учасниками ринку. Винят-
ком є випадок продажу підприємства на ринку. 
В цьому разі і ринкова капіталізація, і ринкова 
оцінка капіталу будуть найбільш адекватно відо-
бражувати реальну вартість підприємства.

Власний капітал треба розглядати у обліково-
му, фінансовому і правовому аспекті. Обліковий 
аспект передбачає оцінку вкладів до капіталу 
підприємства та його зміну пов’язану з подаль-
шими вкладами, отриманням чистого прибутку 
та інших причин які призводять до змін власного 
капіталу. Фінансовий аспект базується на розу-
мінні власного капіталу як різниці між активами 
підприємства та його зобов’язаннями.

Аналіз власного капіталу має такі основні 
цілі: виявити основні джерела формування влас-
ного капіталу та визначити наслідки їх змін для 
фінансової стійкості підприємства; визначити 
правові, договірні та фінансові обмеження у роз-
порядженні поточним і нерозподіленим прибут-
ком; оцінити пріоритетність прав на отримання 
дивідендів; виявити пріоритетність прав власни-
ків у випадку ліквідації підприємства.

Таблиця 1
Оцінка власного капіталу промислового підприємства

Вид оцінки Розрахунок Зміст

Балансова оцінка
Балансова оцінка власного ка-
піталу = Балансова вартість 
активів – Зобов’язання

Така оцінка дорівнює різниці між активами підприємства 
(їх балансовою вартістю) та його зобов’язаннями і завжди 
є додатною величиною, оскільки згідно з балансом активи 
дорівнюють різниці суми капіталу та зобов’язань

Ринкова оцінка 
(реальна вартість 
підприємства)

Ринкова оцінка власного капі-
талу = Ринкова вартість ак-
тивів + Гудвіл – Зобов’язання

Ринкова вартість активів може бути як більшою, так і 
меншою від їх балансової вартості. Ринкова вартість ак-
тивів відображає ціну, за якою вони можуть бути продані 
на ринку за звичайних умов продажу

Джерело: авторська розробка
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Власний капітал підприємства складається 
з інвестованого капіталу (капітал, що вкладений 
власниками в підприємство) та накопиченого ка-
піталу (створений на підприємстві) [4, с. 289].

Таким чином, завдання аналізу власного ка-
піталу: забезпечити безперервність діяльності; 
гарантії захисту капіталу кредиторів і можливих 
збитків; участь у розподілу отриманого прибут-
ку; участь у управлінні підприємством.

Нижче наведено алгоритм проведення аналізу 
власного капіталу (рисунок 1).

2 етап: Визначення питомої ваги окремих 

3 етап: Розрахунок коефіцієнтів

4 етап: Аналіз показників руху 
власного капіталу

5 етап: Прогнозування на основі 
математичних моделей

Аналіз власного капіталу

1 етап: Аналіз звітності

Рис. 1. Алгоритм проведення аналізу 
власного капіталу

Джерело: авторська розробка

Аналіз власного капіталу, як правило, здій-
снюється за допомогою форми № 4 фінансової 
звітності «Звіт про власний капітал», форми 
№ 1 фінансової звітності «Баланс (Звіт про фі-
нансовий стан)», іноді слід також звернутися до 
форми № 5 фінансової звітності «Примітки до 
річної фінансової звітності».

Аналізуючи власний капітал, необхідно визна-
чити питому вагу його окремих складових, а та-
кож 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.

Для оцінки ефективності розміщення та вико-
ристання капіталу підприємства використовують 
такі показники [2, с. 6].

1. Коефіцієнт фінансової незалежності – по-
казує, яка частка власного капіталу у загальній 
сумі капіталу підприємства.

2. Коефіцієнт фінансової залежності – пока-
зує частку залученого капіталу в загальній сумі 
капіталу підприємства.

3. Коефіцієнт фінансової стабільності – пока-
зує у скільки разів сума власного капіталу пере-
вищує розмір залученого капіталу.

4. Коефіцієнт фінансового ризику – показує
у скільки разів сума залученого капіталу пере-
вищує суму власного капіталу.

5. Індекс постійного активу – відображає суму
необоротних активів, що припадають на 1 грив-
ню власного капіталу.

6. Коефіцієнт оборотності власного капіталу –
показує, наскільки масштаб діяльності підприєм-
ства забезпечується власним капіталом.

7. Рентабельність власного капіталу (за вало-
вим прибутком) визначає ефективність викорис-
тання власних ресурсів для отримання прибутку.

8. Рентабельність власного капіталу (за чис-
тим прибутком) визначає величину чистого при-
бутку, заробленого кожною гривнею вкладеного 
капіталу.

9. Період окупності власного капіталу є зво-
ротним до коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу за чистим прибутком.

Важливе місце у здійсненні оцінки ефектив-
ності використання капіталу підприємства за-
ймають показники ділової активності, аналіз 
яких полягає в дослідженні рівнів і динаміки різ-
номанітних коефіцієнтів оборотності.

При аналізі варто вивчити склад, структуру 
і динаміку джерел формування капіталу, визна-
чити фактори зміни величин, вивчити середньо-
зважену вартість власного капіталу і фактори її 
зміни, оцінити зміни які мали місце у пасиву ба-
лансу з позиції рівня фінансової стабільності, об-
ґрунтувати оптимальний варіант співвідношення 
власного і залученого капіталу [3, с. 54].

Аналіз руху власного капіталу проводиться 
з метою визначення впливу на його склад, роз-
мір і структуру: коригувань залишків власного 
капіталу на початок періоду; переоцінки активів; 
розподіл у прибутку; внесків учасників; вилу-
чення капіталу; інших змін.

Аналізуючи власний капітал, необхідно звер-
нути увагу на співвідношення коефіцієнтів надхо-
дження 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 під-
приємства, тим вища його фінансова стійкість, 
проте менші фінансові можливості зростання 
прибутку на вкладений капітал.

Якщо в структурі капіталу підприємства пе-
реважну частку становлять позичені кошти, ге-
нерується додатковий обсяг активів і зростає 
вірогідність покращення рентабельності діяль-
ності, але в той же час збільшується значення 
коефіцієнту фінансової залежності, що підвищує 
ризик банкрутства підприємства.

Намагатися мінімізувати витрати, що виника-
ють у зв’язку з формуванням капіталу підпри-
ємства.

Забезпечувати високий рівень ефективності 
функціонування підприємства, який реалізуєть-
ся шляхом найбільш ефективного використання 
капіталу, і, внаслідок отримання більшого рівня 
прибутковості.

Висновки і пропозиції. Таким чином, капітал 
є основою фінансово – господарської діяльнос-
ті всього підприємства і джерелом фінансування 
діяльності підприємства. Саме володіння ним дає 
права власникам на прийняття управлінських рі-
шень та досягнення мети, і саме від ефективності 
управління капіталом залежить рентабельність 
і стабільність функціонування підприємства.

Задля ефективного та інтенсивного викорис-
тання джерел фінансування підприємств в су-
часних умовах господарювання необхідно більш 
зважено підійти до процесу формування обліко-
во – аналітичної інформації про раціональність 
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та повноту використання власних джерел фінан-
сування у фінансово-господарській діяльності. 
Дослідження теоретичних та практичних осо-

бливостей обліку та аналізу власного капіталу 
в системі управління промисловими підприєм-
ствами України потребують поглибленої уваги.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье исследовано экономическую сущность собственного капитала. Изучены теоретические прин-
ципы функционирования категории «собственный капитал» на предприятиях Украины. Рассмотрены 
базовые принципы организации его учета на предприятии. Раскрыта необходимость проведения на 
предприятии системного анализа собственного капитала. Определена принципиальная последователь-
ность проведения анализа собственного капитала на промышленном предприятии.
Ключевые слова: собственный капитал, учет собственного капитала, анализ собственного капитала.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT 
EQUITY CAPITAL OF THE ENTERPRISE’S EQUITY CAPITAL

Summary
The article analyzes the economic essence of equity capital. The theoretical principles of functioning of the 
category «equity capital» at the Ukrainian enterprises are studied. The basic principles of organization of 
its accounting at the industrial enterprise are considered. The necessity of carrying out system analysis of 
own capital in the enterprise is revealed. The basic sequence of the analysis of the equity capital at the 
industrial enterprise is determined.
Keywords: equity capital, equity accounting, equity analysis.


