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Проаналізовано категорію «власний капітал», розглянуто складові власного капіталу. Дослі-

джено структуру власного капіталу підприємств. 
Ключові слова: капітал, власний капітал, статутний капітал, зареєстрований капітал, до-

датковий капітал, вилучений капітал   
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Основою ринкової економіки є відносини 
власності, які в системі бухгалтерського обліку 
виражені категорією «власний капітал». Підпри-
ємство, що відокремлено від інших здійснює гос-
подарську діяльність, повинно володіти капіта-
лом. Структура і динаміка власного капіталу є 
найсуттєвішим показником, що визначає фінан-
совий стан підприємства. В той же час основним 
джерелом, де акумулюється та систематизується 
необхідна інформація, є бухгалтерський облік. 
Він відображає процес формування власності, 
обсяг прав власників, розподіл результатів їх 
діяльності, тобто інформацію про формування та 
використання власного капіталу як фінансової 
основи діяльності підприємств. 

Великий спектр організаційно–правових 
форм підприємств, де спостерігаються відміннос-
ті у відносинах власності, регулюванні майнових 
питань, зумовлює особливості обліку власного 
капіталу та відображення цієї інформації у фінан-
совій звітності. Розкриття цих особливостей та 
методичне забезпечення обліку власного капіта-
лу в підприємствах сприятиме підвищенню пов-
ноти та достовірності інформації про їх фінансо-
во–майновий стан у фінансовій звітності, що до-
зволить користувачам звітності приймати обґрун-
товані та виважені управлінські рішення. Тому на 
сучасному етапі діяльності підприємств винятко-
ве значення мають вдосконалення методики об-
ліку формування відносин власності та власного 
капіталу. Все вище перелічене обумовлює актуа-
льність даної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми обліку й аналізу формування та змін 
власного капіталу завжди були в центрі уваги 
економістів. Ці проблеми досліджуються в працях 
провідних іноземних та вітчизняних вчених–
економістів. Серед науковців немає єдності щодо 
визначення поняття «власний капітал». В Націо-
нальному положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос-
ті» надається визначення: власний капітал – це 
частина в активах підприємства, що залишається 
після вирахування його зобов’язань.[10] Вка-
зане тлумачення власного капіталу є найпошире-
нішим і його дотримуються А.Н. Азріліян [3], Ф.Ф 
Бутинець [4], Л.А. Бернстайн [2], Р.Л. Хом’як, В.М. 
Пархоменко, М.С. Пушкар, О.В. Соловйова,  Е.С. 
Хендріксен.  М.Т. Білуха, Ф.Ф. Голов, М.С. Палій, 
В.В. Сопко та інші автори. Проте у працях цих 

учених не склалося єдиної думки щодо природи 
поняття «власний капітал», особливо – у обліко-
вому аспекті. 

Дослідженнями проблем обліку та аналізу 
формування і змін власного капіталу займалися 
такі вітчизняні і зарубіжні вчені та науковці, як: Ф. 
Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, О. О. Канцуров, Г. Г. 
Кірейцев, В. В. Ковальов, М. І. Кутер, Г. В. На-
шкерська, В. Д. Новодворський, В. Ф. Палій, О. І. 
Пилипенко, І. Р. Поліщук, М. С. Пушкар, Я. В. 
Соколов, В. В. Сопко, В. Г. Швець та ін. 

У розробку теоретичних і методичних про-
блем відносин власності зокрема трансформації 
власності та реструктуризації колективних сільсь-
когосподарських підприємств значний внесок 
зробили українські вчені–економісти 
В.Я.Амбросов, М.Я.Дем’яненко, С.І.Дем’яненко, 
М.Й.Малік, О.М.Онищенко, В.В.Юрчишин. 

Формування цілей статті. Метою даної 
статті є узагальнення теоретичних засад  визнан-
ня власного капіталу підприємства а також, конк-
ретизація економічної категорії «власний капітал» 
до реалій та перспектив реформування обліку в 
аграрних підприємствах різних організаційно–
правових форм господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Поняття ка-
пітал асоціюється з поняттям «власність». Дже-
релами формування активів підприємства є вла-
сні засоби (власний капітал), позичені кошти (по-
зичений капітал). Гарантією захищеності прав 
власників підприємства виступає власний капі-
тал, зокрема зареєстрована його частина – ста-
тутний капітал. В Національному положенні (ста-
ндарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимо-
ги до фінансової звітності», власний капітал ви-
значається як частина в активах підприємства, 
що залишається після вирахування його  зобов'я-
зань. [10] 

У зв'язку з таким визначенням власного капі-
талу можна стверджувати, що в момент створен-
ня підприємства його власний (стартовий) капітал 
втілюється в активах, інвестованих засновниками 
і оцінюється за вартістю майна підприємства. 

Тому на стартовому етапі основна облікова 
модель набуває вигляду А=К. Саме так тракту-
ється початковий статутний капітал – зафіксова-
на в установчих документах загальна вартість 
активів, які є внеском власників (учасників) до 
капіталу підприємства.  

У процесі господарської діяльності у підпри-
ємства виникають зобов'язань перед юридични-
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ми і фізичними особами. Боргові зобов'язання 
перед кредиторами підприємства задовольня-
ються за рахунок його активів. З урахуванням 
залучених коштів власний капітал (тобто капітал, 
який належить власникам підприємств визнача-
ється як різниця між вартістю його майна і зобо-
в'язаннями: К = А – З; де: К – капітал; А – активи ; 
З – зобов’язання. Водночас власний капітал є 
основою для початку і продовження господарсь-
кої діяльності будь–якого підприємства, один з 
найістотніших і найважливіших показників. 

Власний капітал відображається в балансі 
одночасно з відображенням активів або зобов'я-
зань, які призводять до його зміни. Слід відзначи-
ти, що сума власного капіталу – це абстрактна 
вартість майна яка не відображає поточну вар-
тість прав власників підприємства. На величину 
власного капіталу суттєво впливають складові 
облікової політики підприємства, що стосуються 
обраних принципів, методів і процедур для ви-
значення 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 – перебуває 
у розпорядженні підприємства необмежено дов-
го; 

– самостійності і влади – розмір власного ка-
піталу визначає ступінь незалежності та впливу 
його власників; 

– фінансування ризику – власний капітал ви-
користовується для фінансування ризикованих 
інвестицій, на що можуть не погодитись кредито-
ри; 

– розподілу доходів і активів – частки окре-
мих власників у капіталі є основою при розподілі 
фінансового результату та майна у разі ліквідації 
підприємства; 

– відповідальності і захисту прав кредиторів 
– забезпечення вимог кредиторів   фактично на-
явним у підприємства капіталом засновників.[6] 

Джерелами утворення власного капіталу є: 
–  внески власників підприємства у вигляді 

грошових коштів та інших активів;  
– накопичення суми нерозподіленого прибут-

ку, що залишається на підприємстві; 
–внаслідок конвертування зобов'язань, а та-

кож збільшення вартості активів, не пов'язаного із 
зростанням заборгованості перед кредиторами 
(дооцінка необоротних активів); 

– одержання активів у формі дарчого капіта-
лу. 

За формою власний капітал поділяється на:  
– інвестований (вкладений або сплачений) 

капітал;  
– дарчий капітал; 
– нерозподілений прибуток. 
Інвестований капітал – це сума простих та 

привілейованих акцій за їх номінальною вартістю, 
а також додатково вкладений капітал. Дарчий 
капітал – додатковий капітал, отриманий підпри-
ємством від інших осіб у вигляді безоплатно оде-
ржаних активів. 

Нерозподілений прибуток – це частина при-
бутку, отриманого внаслідок ефективної діяльно-
сті підприємства, що була не розподілена між 
акціонерами, а знову інвестована у підприємство.  

За рівнем відповідальності власний капітал 
поділяється на: 

– статутний капітал, – сума якого визнача-
ється в установчих документах і підлягає обов'яз-
ковій реєстрації у Державному реєстрі господа-
рюючих одиниць; 

– додатковий капітал (нереєстрований) – це 
додатково вкладений капітал, дарчий капітал, 
резервний капітал та нерозподілений прибуток.  

Статутний (реєстрований) і додатковий (не-
реєстрований) капітал виконують різні функції. 
Так, статутний капітал – це первинне джерело 
інвестування і формування майна підприємства. 
На відміну від додаткового капіталу, він забезпе-
чує регулювання відносин власності й управління 
підприємством, його розмір не може бути мен-
шим від встановленої законодавством суми. 

Отже, власний капітал дорівнює: Вк = (В+Д)–
(Ав+3) де: Вк – власний капітал; В – внески влас-
ників ; Д – доходи; Ав – вилучений капітал; З – 
витрати. 

Відповідно до змін внесених Наказом Мініс-
терства фінансів України від 27.06.2013 до Плану 
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
забов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій назва рахунку 40 матиме таку 
редакцію: «Зареєстрований (пайовий) капітал». 
Зареєстрований капітал – це капітал сума якого 
визначається в установчих документах і підлягає 
обов'язковій реєстрації у державному реєстрі 
господарюючих одиниць. Рахунок 40 «Зареєст-
рований (пайовий) капітал» призначено для облі-
ку та узагальнення інформації про стан і рух ста-
тутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайо-
вого капіталу підприємства відповідно до законо-
давства і установчих документів, а також внесків 
до оголошеного, але ще не зареєстрованого ста-
тутного капіталу. 

За кредитом рахунку 40 «Зареєстрований 
(пайовий) капітал» відображається збільшення 
зареєстрованого і пайового капіталу, а також 
надходження внесків до оголошеного, але ще не 
зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом 
– його зменшення (вилучення).  Рахунок 40 "За-
реєстрований (пайовий) капітал" має такі субра-
хунки: 

401 «Статутний капітал» 
402 «Пайовий капітал» 
403 «Інший зареєстрований капітал» 
404 «Внески до незареєстрованого статутно-

го капіталу» 
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На субрахунку 401 «Статутний капітал» ві-
дображається статутний капітал господарських 
товариств, державних і комунальних підприємств. 

На субрахунку 402 "Пайовий капітал" відо-
бражається і узагальнюється інформація про 
суми пайових внесків членів споживчого товарис-
тва, колективного сільськогосподарського підпри-
ємства, житлово–будівельного кооперативу, кре-
дитної спілки та інших підприємств, що передба-
чені установчими документами. Пайовий капітал 
– це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, 
добровільно розміщених у товаристві для прова-
дження його господарсько–фінансової діяльності. 
Колективні сільськогосподарські підприємства 
(КСП) на субрахунку 402 «Пайовий капітал» облі-
ковують частину вартості майна, яка була розпа-
йована між його членами,  частину вартості май-
на, яка не була розпайована між його членами, а 
також зростання (зменшення) вартості майна 
протягом діяльності підприємства. 

На субрахунку 403 «Інший зареєстрований 
капітал» відображається зареєстрований капітал 
інших підприємств, зокрема приватних підпри-
ємств, формування якого передбачено в устано-
вчих документах. 

На субрахунку 404 «Внески до незареєстро-
ваного статутного капіталу» відображаються  
внески, які надходять для формування статутного 
капіталу, зокрема акціонерного товариства, після 
його оголошення і до реєстрації відповідних змін 
до установчих документів. 

Також змін зазнав рахунок 41, який тепер 
має таку редакцію: «Капітал у дооцінках». 

Рахунок 41 «Капітал у дооцінках» призначе-
но для обліку і узагальнення інформації про доо-
цінки (уцінки) необоротних активів і фінансових 
інструментів, які відповідно до національних по-
ложень (стандартів)  бухгалтерського обліку ві-
дображаються у складі власного капіталу і роз-
криваються у звіті про фінансові результати (звіті 
про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку 
зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених 
активів, зменшення їх корисності тощо. 

Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" має такі су-
брахунки: 

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів» 
412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних акти-

вів» 
413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструме-

нтів» 
414 «Інший капітал у дооцінках» 
Додатковий капітал (не реєстрований) – це 

додатково вкладений капітал, резервний капітал 
та нерозподілений прибуток. Додатковий капітал 
можна використовувати на покриття балансових 
збитків (за умови, що для цього використані всі 
інші джерела); на збільшення статутного капіта-
лу; на покриття різниці між фактичною собівартіс-
тю вилученого капіталу, який анулюють, та його 
номіналом. 

Функції статутного і додаткового капіталів рі-
зні. Статутний капітал – це первісне джерело 
інвестування і формування майна підприємства. 
На від міну від Додаткового капіталу Статутний 
капітал забезпечує регулювання відносин влас-
ності та управління підприємством, його розмір 
не може бути меншим за встановлену законодав-
ством суму. Статутний капітал – це зафіксована в 
установчих документах загальна вартість активів, 
які є внеском власників (учасників) до капіталу 
підприємства. [1] 

Резервний капітал – це так називане запасне 
фінансове джерело, що створюється як гарантія 
безперебійної роботи підприємства і дотримання 
інтересів третіх осіб. Наявність такого фінансово-
го джерела додає останнім впевненість у пога-
шенні підприємством своїх зобов'язань. Чим бі-
льше резервний капітал, тим більша сума збитків 
може бути компенсована і тим більшу можливість 
маневру одержує керівництво підприємства при 
подоланні збитків. Утворення резервного капіталу 
може носити обов'язковий і добровільний харак-
тер. У першому випадку він створюється відпові-
дно до законодавства України, а в другому – від-
повідно до порядку, встановленому в установчих 
документах підприємства, чи з його обліковою 
політикою. Резервний капітал створюється для 
покриття збитків підприємства, а також для збі-
льшення статутного капіталу, погашення забор-
гованості у разі ліквідації товариства тощо. Інфо-
рмація про величину резервного капіталу в бала-
нсі підприємства має надзвичайне значення для 
зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності, 
що розглядають резервний капітал, як запас фі-
нансової міцності підприємства. Недостатня ве-
личина  резервного капіталу свідчить або про 
недостатність прибутку, або про використання 
резервного капіталу на покриття збитків. 

Резервний капітал призначений для покриття 
непередбачених витрат, збитків на сплату боргів 
підприємства в разі припинення його діяльності. 
Залишки невикористаних коштів резервного капі-
талу переносяться на наступний звітний період. 
[9] 

Нерозподілений прибуток – це залишок оде-
ржаного підприємством прибутку, не витраченого 
за відповідними напрямками на дату складання 
звіту 

Нерозподілений прибуток включається до 
власного капіталу підприємства, тим самим збі-
льшуючи його. Непокриті збитки зменшують вла-
сний капітал. 

Неоплачений капітал – це сума заборговано-
сті власників (акціонерів, учасників) господарсь-
ких товариств будь–якого типу за внесками до 
статутного капіталу. Ця сума вираховується при 
визначенні підсумку власного капіталу; її динамі-
ка характеризує покриття статутного капіталу 
підприємства реальними фінансовими ресурса-
ми, які надійшли від власників Вилучений капітал 
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– це елемент власного капіталу, який наявний у 
разі зменшення господарськими товариствами 
своїх статутних капіталів і є собівартістю акцій 
власної емісії або часток, викуплених товарист-
вом у його учасників. Сума вилученого капіталу 
підлягає вирахуванню під час визначення підсум-
ку власного капіталу. [8] 

Висновки. Отже, власний капітал – це суку-
пність власних фінансових ресурсів підприємст-
ва, відображена в першому розділі пасиву бухга-
лтерського балансу. Власні фінансові ресурси 

для кожного підприємства є тієї життєво потріб-
ною частиною, без якої неможлива ні робота, ні 
подальше існування підприємства.  

Процеси, що пов'язані з вдосконаленням си-
стеми управління капіталом підприємства, зокре-
ма його формування та використання, набувають 
особливого значення, оскільки створення та роз-
виток  необхідної фінансової ресурсної бази є 
важливою  умовою сталого економічного зрос-
тання. 
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