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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із найскладніших завдань, які вирішуються у процесі прийняття 

фінансових рішень, є вибір оптимізаційної структури власного капіталу, яка 

передбачає оптимальне співвідношення власних і залучених джерел 

підприємства. Фінансовий стан підприємства вважається найкращий, якщо у 

його структурі перевищує частка власного оборотного капіталу. Тому 

актуальним є дослідження порядку обліку власного капіталу підприємства та 

усунення недоліків в його обліку. 

На сьогодні організація обліку власного капіталу має ряд недоліків, зокрема: 

відсутність окремого стандарту для обліку власного капіталу; неврахування 

впливу економічних факторів на величину власного капіталу; у наказі про 

облікову політику відсутній пункт про облік складових власного капіталу; 

відсутність у наказі про облікову політику підприємства порядок обліку виплат 

у разі виходу із товариства; недосконалість аналітичного обліку за окремими 

складовими власного капіталу; відсутність нормативно-методичних 

рекомендацій щодо обліку власного капіталу [1]. 

Для удосконалення обліку власного капіталу на підприємстві необхідно 

внести зміни до Наказу про облікову політику підприємства, виділивши окремим 

пунктом облік власного капіталу. На даному підприємстві це питання набуває 

особливої актуальності, тому що в умовах кризового стану необхідні докорінні 

зміни в діяльності підприємства аж до можливого продажу частини основних 

засобів. Через це адміністрації потрібна інформація, з якою частиною акціонерів 

можна провести оперативно-роз’яснювальну роботу в поточному порядку з 

метою заручення підтримкою реорганізаційних рішень на зборах акціонерів.   

Необхідно передбачити аналітичний облік додаткового капіталу за 

учасниками, а також порядок оцінки внесків з огляду на те, що для підприємства 

є актуальним залучення інвестицій, тому у випадку появи інвестора, який захоче 

зробити внесок якимось видом активів в обмін на акції підприємства, ситуація з 

оцінкою такого внеску залишається невизначеною на даний час. В цьому ж 

контексті бажано було б вести окремий аналітичний облік кількості акцій 

працівників підприємства, які можуть бути ними продані. Такий облік надасть 

адміністрації підприємства інформацію, яку кількість акцій і за яку ціну можна 

викупити в акціонерів з метою формування пакету і передачі його можливому 

інвестору.  
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Повноцінне використання сучасних ефективних програмних продуктів 

дозволило б значно підвищити ефективність управлінського обліку та 

забезпечити комплексне використання первинної інформації для потреб обліку, 

аналізу та аудиту статутного капіталу. 

В умовах ринкової економіки інформація щодо капіталу підприємства є 

необхідною умовою прийняття стратегічних рішень у галузі визначення джерел 

формування фінансових ресурсів та їх розміщення в активах підприємства. Від 

якості та різноманітності інформації, яка подається обліку залежить рівень 

управління фінансовими ресурсами і, як наслідок, – забезпечення фінансової 

стабільності, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства. 

Дані управлінського обліку власного капіталу можуть надати несподівані 

результати для управлінців. Наприклад, на підприємстві, яке функціонує 

протягом тривалого проміжку часу, може виявитися, що засоби статутного 

капіталу, які спочатку вкладені в основні засоби, через повний знос і вибуття 

останніх, придбання нових основних засобів за рахунок довгострокових кредитів 

або прибутку, вже повністю фінансують тільки оборотні активи. Або, навпаки, 

спочатку сформований у вигляді внесків грошових коштів Зареєстрований 

(пайовий) капітал, у результаті проведеної фінансової політики через деякий 

проміжок часу може бути реально забезпечений різними видами основних 

засобів і нематеріальних активів. 

У більшості випадків Зареєстрований (пайовий) капітал буває забезпечений 

як основними, так і оборотними видами активів. Щодо управління структурою 

власного капіталу, то якраз оптимальне співвідношення між  статутним 

капіталом, додатковим капіталом, резервним капіталом та нерозподіленим 

прибутком дає можливість правильно використовувати власні кошти 

підприємства [2]. 

При веденні обліку власного капіталу актуальною залишається проблема 

щодо формування власних фінансових ресурсів. Наявність такої інформації 

забезпечує можливість залучення власних фінансових ресурсів з різного роду 

джерел у відповідності до потреб його розвитку в майбутньому. Це дозволить 

сформувати необхідний рівень самофінансування виробничого розвитку 

підприємства. 

З метою управління облікова інформація використовується для: аналізу 

формування власних фінансових ресурсів підприємства з метою виявлення їх 

потенціалу і його відповідність темпам розвитку підприємства; визначення 

загальної потреби у власних фінансових ресурсах; оцінки вартості залучення 

власного капіталу з різних джерел; забезпечення максимального обсягу 

залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел; 

забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із 

зовнішніх джерел; оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел 

формування власних фінансових ресурсів [3]. 

Для управління власним капіталом на стадії створення нового підприємства 

необхідна облікова інформація про засновників, їх частку в сукупному капіталі 

та її отримання у формі матеріальних цінностей, нематеріальних активів та 
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коштів. У подальшому необхідні бухгалтерські дані про збільшення первинного 

капіталу за рахунок надходження нових вкладень, формування резервного 

капіталу в результаті розподілу прибутку, а також про зменшення статутного 

капіталу при вибутті учасників, вилучення засобів з певних причин. 

Облік власного капіталу забезпечує інформацією про операційну діяльність, 

фінансову діяльність, при цьому об’єднуючи функції управління – облік, 

планування, координацію, контроль, аналіз, прийняття рішень. Враховуючи, що 

одержання прибутку є основною метою діяльності комерційного підприємства і 

забезпечує інтереси власників (засновників, акціонерів), це визначає 

необхідність ефективного та безперервного управління ним. 

Основними критеріями оптимізації структури капіталу є прийнятний рівень 

доходності і ризику в діяльності підприємства, мінімізація середньозваженої 

вартості капіталу підприємства, максимізація ринкової вартості підприємства. 

Кожне підприємство повинно самостійно обирати критерії оптимізації 

структури капіталу. 

Отже, виділимо основні напрями підвищення ефективності обліку власного 

капіталу підприємства: 

–  керівникам підприємства варто обирати компромісний підхід для 

фінансування активів суб’єкта господарювання; 

– для аналізу фінансово-майнового стану варто враховувати інтенсивність 

використання основного капіталу, що є показником ефективності роботи 

підприємства; 

–  скоротити терміни дебіторської заборгованості, що прискорить 

оборотність капіталу. 
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