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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ  

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

 

Одним із пріоритетних завдань бухгалтерського обліку є достовірне та 

повне відображення в ньому та розкриття у фінансовій звітності прав власників. 

Обсяг власного капіталу є важливою економічною категорією, оскільки вказує 

на платоспроможність підприємства. Особливістю цієї категорії є 

невизначеність власного капіталу з точки зору його місцезнаходження на 

підприємстві. Питання обліку власного капіталу є дуже актуальними і мають 

потребу в подальшому дослідженні.  

Під час вивчення проблем удосконалення обліку власного капіталу 

необхідно виходити з чинних нормативно-правових та законодавчих положень 

обліку власного капіталу, а також обліку всіх показників, які впливають на його 

зміни, зокрема, регламентованих П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», 

П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО «Витрати», П(С)БО 

17 «Податок на прибуток » тощо. Для удосконалення обліку власного капіталу 

можна запропонувати впровадження в практику підприємствам норм 

міжнародного обліку та звітності. МСФЗ 8 визначає класифікацію, порядок 

обліку та вимоги до розкриття певних статей у звіті про фінансовий результат, 

щоб всі компанії представляли подібну інформацію на узгодженій основі [1].  

В якості рекомендацій щодо вдосконалення обліку власного капіталу 

підприємства можна винести два принципи: 

– привести в порядок документацію з обліку дооцінки основних засобів 
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(скласти розрахунок для визначення сум дооцінки, які переносяться на рахунок 

нерозподіленого прибутку, і всю суму переоцінки переносити на 

нерозподілений дохід тільки при вибутті об’єкта основних засобів, незалежно 

від причини вибуття); 

– в разі прийняття нового учасника (співзасновника) рекомендується 

включити до установчого договору інформацію про порядок розподілу чистого 

доходу.  

У деяких випадках необхідно постійно нарощувати абсолютну суму 

власного капіталу. Основним джерелом збільшення власного капіталу є 

прибуток. Необхідно значну частину прибутку включати в обіг підприємства 

шляхом створення резервів за рахунок валового та чистого прибутку або 

прямого зарахування нерозподіленого прибутку на дивіденди. 

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 [2]. 

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 необхідного обсягу залучення власних фінансових 

ресурсів із зовнішніх джерел;  

– оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування 

власних фінансових ресурсів [3, 4]. 

Отже, основними напрямами удосконалення обліку власного капіталу є: 

– забезпечення швидкої оборотності  власного капіталу; 

– використання автоматизованих систем для обліку капіталу і резервів; 



 

23 

– керівникам підприємства варто обирати компромісний підхід для 

фінансування активів суб’єкта господарювання;  

– для аналізу фінансово-майнового стану варто враховувати інтенсивність 

використання основного капіталу;  

– скоротити терміни дебіторської заборгованості, що прискорить 

оборотність капіталу; 

– використовувати аудиторські послуги для оптимального обліку 

резервів. 

Удосконалення власного капіталу вимагає особливої уваги, так як ця 

частина обліку є найбільш схильною до змін. Слід зазначити, що особливу 

складність вносить не до кінця розроблене законодавство і часті зміни 

особливостей обліку статутного капіталу суб’єктів господарювання різних 

форм власності. 

 

Список використаних джерел 

1. Воськало Н.М. Документування операцій з обліку власного капіталу: 

науковий вісник. Київ. 2009. 134 с. 

2. Котляр І.М., Бержанір І.А. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в 

Україні. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів 

господарювання в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених, 17 квітня 2019 р., м. Рівне. [Електронне видання]. Рівне: НУВГП. 

2019. С. 49–50.  

3. Вівчар О.Й. Власний капітал як фінансове джерело функціонування 

підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (5).  

С. 146–150. 

4. Бержанір І.А., Мамедова А.Р. Напрями удосконалення обліку власного 

капіталу підприємства. Економічний розвиток держави, регіонів і 

підприємств: проблеми перспективи / зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. 

Ніжин, 2019. С. 9 –11. 


