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ОБЛІК зМІн у вЛаСнОМу КаПІтаЛІ ПІдПриєМСтва
анотація. У статті розкрито питання щодо сутності, класифікації та значення власного капіталу для суб’єкта 
господарювання. Проаналізовано завдання власного капіталу для досягнення мети суб’єкта господарювання. 
Виокремлено основні функції власного капіталу. Розглянуто нормативно-правове регулювання щодо сутності 
та методики обліку власного капіталу у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Ви-
значено структуру власного капіталу. Наведено типові бухгалтерські проведення з обліку формування влас-
ного капіталу та змін, які відбуваються під час фінансової діяльності підприємства. Досліджено особливості 
узагальнення інформації про власний капітал та відображення її у звітності в контексті національних та між-
народних стандартів. Також, зазначено імплементацію міжнародного досвіду у національний облік.
Ключові слова: власний капітал, функції власного капіталу, структура власного капіталу, облік змін у 
власному капіталі, звіт про власний капітал.
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accounting foR changeS in eQuitY
Summary. The article has defined the nature, classifications, and meaning of the category “equity”. In the 
article, there are a few definitions of the category “equity” which provided by international (Chris Murphy) and 
national scientists (Butynets F. F). Besides, the main tasks of the own equity were analyzed and detailed. The 
main task that is faced with equity is to ensure the functioning of the enterprise. The equity is the main indi-
cator that shows the financial stability, responsibility of the enterprise. So, such information is very important 
for investors, partners, and shareholders. As they want to invest and then receive some benefits (for example 
profit, dividends) in the future. Due to that fact, the article describes the structure of the equity capital. It can 
assistance for the enterprise to control its equity. As a rule, all enterprises` actions should be made under the 
Ukrainian legislation. Also, the article provided the main National (standards) of accounting and disclosed 
capital accounting methodology. Also, it showed detail information about the functions of its own equity. Based 
on different scientific articles, laws, National standards we provided typical accounting operations. The har-
monization and establishment of the reporting by the national and international standards of accounting are 
investigated in detail. So, effective management starts with obtaining reliable and complete information about 
the state and movement of equity. Therefore, it is very important to keep a record of business transactions 
with proper accounting records. So, this area of accounting is very difficult and with frequency changes. At the 
same time, the elaborated legislation and frequent changes make special complexity. Also, the implementation 
of IFRS disclosures about the formation of reserves, the distribution of tax payments over time, will allow you 
to make more effective management decisions, which will affect the further activities of the enterprise. The 
application of these proposals allows for enterprises to respond in advance and make effective management de-
cisions to support the profitability of the enterprise. As a result, as of today, there are many unresolved issues 
regarding equity accounting, so it should be investing.
Keywords: equity, functions of equity, structure of equity, accounting for changes in equity, statement of equity.

Постановка проблеми. Підвищення 
ефективності діяльності підприємства 

та його продуктивність передбачає постійного 
вдосконалення його системи управління. Саме 
тому, питання вдосконалення формування, ви-
користання капіталу підприємства з дотриман-
ням норм чинного законодавства набувають 
важливого значення. Діяльність суб’єкта госпо-
дарювання розпочинається із формування засно-
вниками необхідних джерел ресурсів підприєм-
ства. Разом з тим важливо не лише сформувати 
власний капітал, а й ефективно ним управляти 
впродовж всієї діяльності підприємства. 

Ефективне управління передбачає наявність 
достовірної та повної інформації щодо стану 
та руху власного капіталу. Тому, відображення 
власного капіталу на рахунках бухгалтерського 
обліку є важливим аспектом при функціонуван-
ні підприємства. Оскільки, на сьогодні існує без-
ліч невирішених питань щодо обліку власного 
капіталу, то це питання є актуальним та вимагає 
значної уваги і надалі.

аналіз наукових досліджень і публіка-
цій. Результати досліджень питань щодо змін 
у власному капіталі, його проблематика відо-
бражені в наукових працях іноземних та вітчиз-
няних науковців: В.В. Бланк, К. Маркс, А. Сміт, 
Д.Рікардо, Ж. Тюрго Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
Н.І. Дорош, В.М. Жук, О.К. Запорожан, Г.Г. Кі-
рейцев, І.М. Назаренко, О.І. Пилипенко, О.П. Пе-
тровська, М.С. Пушкар, Г.В. Савицька, В.В. Со-
пко, Н.М. Ткаченко та ін.

Проведений аналіз літературних джерел свід-
чить про те, що висвітлення та дослідження питань 
щодо обліку змін у власному капіталі на сьогодні 
є досить актуальними та потребують подальшого 
детального розгляду з урахуванням змін у законо-
давчо-нормативній базі стосовно юридичних, еко-
номічних та бухгалтерських аспектів.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблематики. Оскільки початко-
вим етапом створення підприємства є форму-
вання капіталу, то для подальшого розвитку 
необхідно поглиблювати та удосконалювати те-
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оретичні та методологічні аспекти, а також відо-
браження господарських операцій, які призво-
дять до змін у власному капіталі підприємства. 
Адже, це є ключовим фактором успішної діяль-
ності підприємства.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розкриття теоретичних та практичних аспек-
тів процесу формування капіталу та облік змін, 
які відбуваються під час фінансової діяльності 
суб’єкта господарювання.

виклад основного матеріалу. Створення 
будь-якого підприємства розпочинається з фор-
мування його капіталу. Адже, саме величина 
власного капіталу визначає на скільки суб’єкт 
господарювання забезпечений власними дже-
релами фінансування для провадження безпе-
рервної діяльності.

У Кембриджському словнику термін «капі-
тал» (з англійської «equity») трактується як вар-
тість компанії, яка може бути поділена на багато 
рівних частин між акціонерами або одна з рівних 
частин, на яку ділиться вартість компанії [16]. 

Першим дослідником категорії «капітал» був 
давньогрецький мислитель Аристотель. Він ви-
значив «капітал» як багатство дане природою, 
для забезпечення необхідних потреб для життя 
і яке має свої межі, та багатство, що є мистецтвом 
наживати статок та немає ніяких меж.

На сьогодні, існує безліч тлумачень поняття 
«капітал» серед іноземних та вітчизняних на-
уковців. Наприклад, Хріс Мурфі (Chris Murphy) 
висвітлює поняття «власного капіталу» як акціо-
нерний капітал або власний капітал акціонерів, 
який виражений певною сумою грошей, які бу-
дуть повернені акціонерам компанії, у випадку 
якщо всі активи будуть ліквідовані і весь борг 
компанії буде погашений [15]. Український на-
уковець Ф.Ф. Бутинець трактує категорію «капі-
тал» як загальну суму засобів внесених при ство-
рені підприємства [11]. 

Власний капітал є надзвичайно важливим 
показником не лише на етапі створення підпри-
ємства, а й протягом всієї діяльності. Адже влас-
ний капітал виконує наступні функції [13]: 

– функція заснування та введення в дію під-
приємства – статутний капітал як елемент влас-
ного капіталу є фінансовою основою для початку 
діяльності підприємства;

– гарантійна функція – статутний капітал 
є свого роду кредитним забезпеченням для кре-
диторів підприємства;

– захисна функція – чим більший власний 
капітал, тим краще захищене підприємство від 
впливу негативних факторів для його існування, 
оскільки саме за рахунок власного капіталу мо-
жуть покриватися збитки підприємства;

– функція фінансування та забезпечення лік-
відності. Внески засновників у грошовій формі 
дозволяють підтримувати ліквідність підприєм-
ства на всіх етапах його діяльності;

– база для нарахування дивідендів і розподі-
лу майна. Прибуток, одержаний протягом року 
розподіляється та виплачується власникам у ви-
гляді дивідендів відповідно до розміру частки 
акціонера у статутному капіталі;

– функція управління та контролю – статут-
ний капітал забезпечує право на управління ви-
робничими факторами та майном підприємства. 

Основне завдання, яке постає перед власним 
капіталом – забезпечення функціонування під-
приємства. Чим більший розмір власного капіта-
лу, тим більш стійким являється підприємство. 
За допомогою показників власного капіталу 
можна визначити ефективність його використан-
ня, фінансову стійкість підприємства, чи є суб’єкт 
господарювання платоспроможним, стабільним 
та його діяльність забезпечує постійний розви-
ток. Отже, основним завданнями обліку власного 
капіталу є надання управлінському персоналу, 
керівникам, акціонерам достовірної інформації 
для аналізу стану підприємства на визначену 
дату для прийняття в подальшому правильних 
управлінських рішень для отримання макси-
мальної вигоди у вигляді прибутку, дивідендів.

Відповідно до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні», 
метою бухгалтерського обліку є надання корис-
тувачам для прийняття рішень повної, правди-
вої та неупередженої інформації про фінансовий 
стан та результати діяльності підприємства [8]. 
Господарські операції, які відбуваються на під-
приємстві мають бути оформленні відповідно до 
чинної нормативно-правової бази України. Адже 
прийняття управлінських рішень багато в чому 
залежить від адекватності, правдивості та повно-
ти наданої їм інформації. 

Тому для накопичення та узагальнення ін-
формації про власний капітал підприємства 
необхідно здійснювати бухгалтерський облік від-
повідно до норм чинного законодавства України. 
У табл. 1 наведено основні національні стандар-
ти бухгалтерського обліку, які висвітлюють пи-
тання власного капіталу.

Концептуальна основа фінансової звітності, 
підготовлена Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку у п 4.4 (РОЗДІЛ 4 Роз-
діл 4: Концептуальна основа (1989 р.): текст, 
що залишився) [10] визначає власний капітал 
як залишкову частку в активах суб’єкта госпо-
дарювання після вирахування всіх зобов’язань. 
Якщо орієнтуватися на міжнародний досвід, то 
Баланси, складені відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, можуть міс-
тити статті, що не відповідають визначенню ак-
тиву або зобов'язання і не визнаються як частина 
власного капіталу.

З метою належного обліку, контролю та управ-
ління підприємством власний капітал доцільно 
класифікувати. Класифікація дає можливість 
краще зрозуміти джерела формування капіталу, 
фінансовий стан та можливості підприємства.

Відповідно до Концептуальної основи фінан-
сової звітності [10], власний капітал можна кла-
сифікувати як:

– кошти внесені акціонерами;
– нерозподілений прибуток;
– резерви, які відображають асигнування не-

розподіленого прибутку;
– резерви, які відображають коригування збе-

реження капіталу.
Така класифікація може бути доречною для 

прийняття управлінських рішень і також відо-
бражати той факт, що сторони з часткою власнос-
ті в суб'єкті господарювання мають різні права 
на отримання дивідендів та на повернення ка-
піталу.
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Відповідно до Інструкції про застосування 
Плану рахунків [9], визначено класифікацію 
власного капіталу та забезпечення зобов’язань 
на рахунках бухгалтерського обліку:

– рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) ка-
пітал»;

– рахунок 41 «Капітал у дооцінках»;
– рахунок 42 «Додатковий капітал»;
– рахунок 43 «Резервний капітал»;
– рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-

криті збитки);
– рахунок 45 «Вилучений капітал»;
– рахунок 46 «Неоплачений капітал»;
– рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат 

і платежів»;
– рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові 

надходження»;
– рахунок 49 «Страхові резерви».
Отже, для обліку господарських операцій, 

які пов’язані з формуванням власного капіталу, 
руху та змін у його структурі використовуються 
рахунки 4 класу «Власний капітал та забезпе-

чення зобов'язань». Рахунки цього класу призна-
чені для узагальнення інформації про стан і рух 
коштів різновидностей капіталу – статутного, па-
йового, у дооцінках, додаткового, резервного, ви-
лученого, неоплаченого, а також нерозподілених 
прибутків (непокритих збитків), цільових над-
ходжень, забезпечень майбутніх витрат і плате-
жів, страхових резервів. Також ці рахунки забез-
печують необхідну інформацію для контролю за 
рухом капіталу та складання звітності про його 
наявність і ефективність використання.

Нижче, у табл. 2 представлена типова корес-
понденція рахунків з обліку формування та змін 
у власному капіталі підприємства.

Інформація про власний капітал підприєм-
ства, яка накопичується на рахунках бухгалтер-
ського обліку має своє відображення у фінансо-
вій звітності. 

Відображення інформації про власний капі-
тал є надзвичайно важливе, адже власний капі-
тал є основою для діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання. Зміни, які відбуваються у скла-

Таблиця 1
нормативно-правове регулювання обліку власного капіталу

назва документа Основна характеристика документа
1 2

НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової 

звітності»

Відповідно до НП(С)БО 1 власний капітал - це різниця між активами і 
зобов’язаннями підприємства. Діяльність, яка призводить до змін у власному 
капіталі – фінансова діяльність.

П(С)БО 12 «Фінансові 
інвестиції»

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у 
фінансовій звітності. Також визначає метод обліку інвестицій при інвестування у 
власний капітал об’єкта інвестування.

П(С)БО 13 «Фінансові 
інструменти»

Визначає інструмент власного капіталу, як контракт, який підтверджує право на 
частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма 
його зобов’язаннями.

П(С)БО 15 «Доходи» Визначає дивіденди як частину чистого прибутку, розподілену між учасниками 
(власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. 

П(С)БО 17 «Податок на 
прибуток»

У П(С)БО 17 визначено, що нарахований податок на прибуток не визнається у 
звіті про фінансові результати як доходи чи витрати, коли податок на прибуток 
нарахований внаслідок дооцінки активів та інших господарських операцій, які 
відповідно до П(С)БО відображають збільшення власного капіталу. 

П(С)БО 19 «Об’єднання 
підприємств»

Визначає методику обліку придбання акцій (капіталу) іншого підприємства та 
відображення такої інформації у примітках до фінансової звітності. 

П(С)БО 21 «Вплив змін 
валютних курсів»

Зазначено як відображати показники власного капіталу у фінансовій звітності в 
іноземних валютах.

Джерело: розроблено авторами за даними: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]

Таблиця 2
типова кореспонденція рахунків з обліку змін у власному капіталі

№ 
з/п

Кореспонденція 
рахунків зміст господарської операції

дт Кт
1 46 401 Оголошено статутний капітал

2 31 46 Відображено внески учасників у статутний капітал підприємства коштами на 
поточний рахунок

3 20, 22, 28 46 Відображено внески учасників у статутний капітал у вигляді запасів 
4 42 40 Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок додатково капіталу
5 443 40 Відображено реінвестування прибутку
6 443 671 Нараховано дивіденди за рахунок прибутку підприємства
7 671 40 Відображено реінвестування дивідендів
8 40 672 Відображено зменшення статутного капіталу
9 451 31 Відображено операції з викупу акцій

Джерело: розроблено авторами за даними: [13; 14]
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ді власного капіталу та його стан на кінець звіт-
ного періоду відображає Звіт про власний капі-
тал (форма № 4). 

У звіті можна простежити джерела поповне-
ння власного капіталу, проаналізувати, які опе-
рації призвели до зменшення власного капіталу. 
Крім того, структура форми № 4 дозволяє від-
стежити внутрішнє переміщення власного капі-
талу, наприклад його зміну, пов’язану з розподі-
лом прибутку підприємства.

Базою для складання Звіту про власний ка-
пітал є Звіту про фінансовий стан (форма № 1) 
та Звіт про фінансові результати (Звіту про су-
купний дохід) (форма № 2), а також накопичені 
дані синтетичного й аналітичного обліку.

Розкриття інформації про власний капітал 
у фінансовій звітності підприємств України 
відповідно до національних стандартів май-
же не відрізняється порівняно з міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку. Основна 
відмінність полягає в тому, що згідно з МСФЗ 
обов’язковим є розкриття інформації про склад 
випущеного капіталу і резерви [12]. Така інфор-
мація забезпечить представлення інформації 
про формування резервів, розподіл податкових 
платежів у часі, що дасть можливість більш 
ефективно приймати управлінські рішення. 

висновки і пропозиції. Власний капітал 
представляє частку акціонерів у підприємстві. За-
гальна сума активів за вирахуванням загальних 
зобов’язань визначає суму власного капіталу. Для 
акціонерів дуже важливо знати фінансовий стан 
суб’єкта господарювання, у яку вони хочуть інвес-
тувати. Таким чином, чим стабільніше підприєм-
ство, тим воно привабливіше для інвестування. 
Грошові потоки, які надходять від інвесторів, при-
зводить до зміни контролю структури капіталу.

Тому, бухгалтерський облік власного капіта-
лу вимагає особливого уваги. Адже ця ділянка 
облікової роботи найбільш схильна до змін. Осо-
бливу складність при цьому вносить не до кінця 
опрацьоване законодавство і часті зміни. Тому, 
визначення класифікації власного капіталу 
та належний облік дозволить ефективно управ-
ляти та використовувати власний капітал. Також 
впровадження відповідно до МСФЗ розкриття ін-
формації про формування резервів, розподіл по-
даткових платежів у часі, дозволить ефективніше 
приймати управлінські рішення, що впливатиме 
на подальшу діяльність підприємства. 

Застосування вищезазначених пропозицій 
дозволяє завчасно реагувати та приймати ефек-
тивні управлінські рішення для підтримки при-
бутковість підприємства.
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