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Будучи головною економічною базою створення і розвитку підприємства, капітал у процесі 
свого функціонування забезпечує інтереси підприємства, персоналу та держави. Облік 
власного капіталу має важливе значення з огляду на те, що він використовується 
кредиторами для оцінювання кредитоспроможності підприємства, тому неправильне 
відображення в обліку тягне за собою неправдиву інформацію у фінансовій звітності і 
може тягнути за собою судові позови з боку тих суб’єктів ринку, які використовують цю 
інформацію для визначення сутності своїх стосунків між ними. Крім того,  облік власного 
капіталу відіграє суттєву роль у стосунках між власниками, оскільки прибуток зазвичай 
розподіляється пропорційно частці у статутному капіталі кожного з власників чи 
засновників підприємства. Стабільне фінансове становище підприємств аграрної сфери 
безпосередньо впливає на фінансово-економічну та продовольчу безпеку, як самого 
підприємства так і держави. Відповідно правильна організація бухгалтерського обліку 
власного капіталу  безпосередньо впливає на  дохідність підприємства  та забезпечує 
продовольчу безпеку. Нами розглядались основи понять капітал як економічної категорії 
так і бухгалтерської. Також нами було досліджено  нормативне регулювання обліку 
власного капіталу як за міжнародними так і національними стандартами обліку. 
 
As the main economic base for the establishment and development of an enterprise, capital in the 
process of its operation ensures the interests of enterprises, personnel and the state. Equity 
accounting is important given that it is used by creditors to assess the company's creditworthiness, 



so incorrect accounting reflects false information in the financial statements and may result in 
litigation from those market players that use them. this information to determine the essence of their 
relationship between them. In addition, equity accounting plays a significant role in the relationship 
between the owners, since the profit is usually distributed in proportion to the share in the 
authorized capital of each of the owners or founders of the enterprise. The stable financial situation 
of agrarian enterprises directly affects financial and economic and food security, both the 
enterprise itself and the state. Accordingly, the proper organization of accounting of equity capital 
directly affects the profitability of the enterprise and ensures food security. We considered the 
fundamentals of the concept of capital as an economic category and accounting. Also, we have 
investigated the regulatory regulation of equity accounting, both in accordance with international 
and national accounting standards. 
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капітал, нерозподілений прибуток, непокритий збиток, вилучений капітал, неоплачений 
капітал, продовольча безпека. 
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Постановка проблеми. Економічні трактування та бухгалтерські визначення тісно пов’язані між собою, 
але й мають певні відмінності в умовах сьогодення. Для управління продовольчою та фінансово-економічною 
стабільністю необхідні певні умові які створюють  сільськогосподарські так і промислові галузі України. Від 
зазначеної категорії вище залежить добробут населення, підприємств та держави в цілому. Неможливо бути 
заможною державою з бідним людом відповідно, неможливо бути багатим в бідній державі (хоча з огляду на 
Україну, ця алегорія не витримується). Багатство держави тісно пов’язане з заможністю людей які проживають 
та  працюють на її території, тому поняття капіталу, як з боку менеджменту  так і з  боку бухгалтерського 
обліку тісно переплелись. 

Більш ефективною спробою гармонізації бухгалтерського обліку в світі виявилось утворення у 1973 році  
International Accounting Standards Committee (IASC) - Комітету з міжнародних стандартів обліку на підставі 
угоди між професійними бухгалтерськими організаціями Австралії, Великобританії, Ірландії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, Мексики, Сполучених штатів Америки, Франції та Японії. Будучи незалежною 
організацією приватного сектора, IASC з метою досягнення єдності у принципах бухгалтерського обліку в 
різних країнах світу почав розробляти і публікувати International Accounting Standards (IAS) - Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку, які містили найкращі світові облікові підходи фінансового обліку певних 
операцій і подій. 

На підставі дослідження поглядів вчених-економістів встановлено, що існує велика кількість різнобічних 
трактувань поняття «капітал». Застосовується досить значна кількість класифікаційних ознак, які 
використовуються для систематизації капіталу суб’єкта господарювання. Найбільш вичерпний перелік 
класифікаційних ознак запропонував І. О. Бланк [16, с. 251]. У світовій практиці існують різні підходи до 
класифікації капіталу, але в загальному вони базуються на класифікації капіталу, що запропонована 
вітчизняним вченим І. О. Бланком. Основним моментом нашого дослідження є розгляд структури «власного 
капіталу» як складової капіталу в цілому та організації ведення обліку на підприємствах. Вважаємо за доцільне 
навести також основні характеристики капіталу, що сформульовані І. Бланком та які дають можливість  більш 
чітко розмежувати капітал для облікових потреб, така класифікація нами згрупована на рис. 1. 

 



 
Рис. 1. Основні характеристики, що визначають особливості застосування категорії «капітал» в 

бухгалтерському обліку 
 

Протягом років останніх в Україні відбувається реформування системи бухгалтерського обліку, 
шляхом наближення Н(П)СБО до МСФЗ, з метою полегшення співпраці вітчизняних підприємств з іноземними 
партнерами. Тому актуальним є дослідження змін, які відбулись в законодавстві України, щодо ведення обліку 
власного капіталу та порівняння власного капіталу в контексті національних і міжнародних стандартів обліку 
[1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями обліку власного капіталу в контексті 
міжнародного та  національного досвіду займались такі провідні  вчені-економісти: Ф. Ф. Бутинець,  Н. М. 
Воськало, В. А. Дерія, В. М. Жука, Є. В. Калюги, М. В. Кужельного, О. В. Кривеня, О. В. Ковальова, Є. В. 
Мниха, І. М. Павлюка, С. В. Пителя, К. А. Пилипенко, М. І. Савлука, В. Я. Савченка, В. В. Сопко. Проте, 
питання обліку та відображення у звітності власного капіталу в контексті міжнародного досвіду розглянуто 
недостатньо і потребує подальшого дослідження під впливом стрімкого виходу національних господарюючих 
суб’єктів на міжнародну арену бізнес та ряд інших відомих дослідників. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження стану обліку власного капіталу та 
відображення його складових за національними та  міжнародними стандартами, з метою виявлення 
неузгодженостей національної та міжнародної системи обліку та вирішення шляхів їх усунення в контексти 
фінансової безпеки. 

Результати досліджень. Важливим етапом вивчення міжнародної практики обліку власного капіталу є 
дослідження його складових. Щодо структури власного капіталу зарубіжних країн, то вона різноманітна і 
притаманна для кожної країни. Відповідно до п. 49 Концептуальної основи фінансової звітності власний 
капітал – це залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань. Власний 
капітал поділяється на підкласи. Зокрема, п. 65 Концептуальної основи дозволяється виокремлення в 
акціонерному капіталі: коштів, внесених акціонерами; нерозподіленого прибутку; резервів, які відображають 
асигнування нерозподіленого прибутку; резервів, які відображають коригування збереженого капіталу [14].  

Структура і динаміка власного капіталу характеризують фінансовий стан підприємства та залежать від 
його організаційно-правової форми і виду економічної діяльності. Основні джерела формування власного 
капіталу підприємства наведені  відповідно до МСБО 1 перставлені нами на рис. 2. 

 

 

КАПІТАЛ: 

Є виробничим ресурсом, тобто 
фактором виробництва 

Як об’єкт економічного 
управління 

Є накопиченою 
цінністю 

Виступає 
інвестиційним 

ресурсом 

Є носієм фактора 
ліквідності 

Є об’єктом власності та 
розпорядження 

Є об’єктом купівлі-продажу 

Є носієм фактора 
ризику 

Виступає джерелом доходу 

Виступає як об’єкт надання 
тимчасових переваг 



 
Рис. 2. Джерела формування власного капіталу згідно МСБО 1 

 
Бухгалтерський облік, який є обов’язковим для ведення в України, забезпечує формування 

інформаційної сукупності даних про власний капітал. Проте норми МСФЗ і НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» містять суттєві розбіжності у трактуванні ключових понять, що впливає на якість 
облікової інформації щодо вартості і структури капіталу.  

Власний капітал є як економічною так і обліковою категорією, економічна значно поширена в системі 
фінансового менеджменту підприємства, облікова категорія має не таке широке використання. Водночас 
економічна сутність та еволюція цієї категорії свідчить про те, що вона була відома ще задовго до зародження 
механізму управління фінансами підприємств. Власний капітал становить фінансову основу створення і 
розвитку підприємства будь-якої форми власності та організаційно-правової форми та є запорукою фінансової 
безпеки. Структура та ефективність використання власного капіталу підприємства безпосередньо впливають на 
формування добробуту його власників, адже власний капітал підприємства є головним вимірювачем його 
ринкової вартості. 

Варто зазначити, що у світовій обліковій практиці власний капітал також класифікують на вкладений 
(інвестиційний) капітал та зароблений капітал (додатковий, нерозподілені прибутки). Національні стандарти 
обліку також виділяють дві групи власного капіталу: вкладений (інвестиційний) капітал, накопичений капітал. 
Як бачимо, відмінності існують у структурі власного капіталу зарубіжних підприємств в порівнянні із 
складовими даного об’єкту обліку господарюючих суб’єктів України. В основному, це викликано тим, що 
найпоширенішою організаційно-правовою формою у зарубіжних країнах є акціонерні товариства, та, як 
наслідок, найвагоміша частка власного капіталу – акціонерний капітал.  

Як показує досвід, Україна пішла шляхом розробки національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (НП(С)БО), які ґрунтуються на основних концепціях МСФЗ. Вже сьогодні Міністерство 
фінансів поступово вносить зміни до Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних та зменшуючи 
прогалину між вітчизняною системою обліку та загальноприйнятою європейською [2].  

Згідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», затвердженого Міністерством фінансів України № 73, власний капітал – це частина в 
активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань [3]. В міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку не використовується такий термін як «власний капітал», еквівалентом до нього в 
зарубіжній практиці є поняття «чисті активи» (net assets) [4].  

Аналіз вітчизняної та зарубіжної облікової літератури показує неоднозначність як трактування поняття 
«власний капітал», так і його складових. Це, насамперед, зумовлено його різноспрямованими функціями, які 
визначаються наявністю чотирьох суб’єктів економічних відносин, які в кожній країні мають свої інтереси у 
власному капіталі. Цими суб’єктами є власники, підприємство, кредитори та держава. Відповідно до інтересів 
власників капітал відображає обсяг їх прав. Для підприємства він виступає джерелом розширеного відтворення, 
а для кредиторів – критерієм оцінки надійності та гарантом виконання підприємством своїх зобов’язань.  

Складові власного капіталу, що відображаються в балансах різних країн, наведено в табл. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Накопичення суми 
 доходу, що залишається  

на підприємстві 

Внесення власниками  
підприємства  

коштів, внесених акціонерами 

нерозподіленого прибутку 
резервів, які відображають 

асигнування нерозподіленого 
прибутку 

 резервів, які відображають 
коригування збереженого 

капіталу 



Таблиця 1. 
Складові власного капіталу в різних країнах світу 

Країни Характе- 
ристика Україна Німеччина Франція США 

Визначення  Частина в активах 
підприємства, що 
залишається після 
вирахування його 
зобов’язань  

Частина капіталу, яка 
доступна для компанії 
її акціонерам протягом 
необмеженого  періоду 
і, отже, не підлягає 
поверненню 
зобов’язань 

Включає в себе 
стартовий капітал, 
резерви (доходи, що 
не були 
перерозподілені, 
дивідендів) і 
прибуток на ріе 

Чисті активи 
підприємства 

Зареєстрований 
капітал статутний 

 
Зареєстрований капітал 

пайовий - - - 
Додатковий капітал - Додатковий капітал 

Резервний капітал - 
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

Вилучений капітал - - - 
Неоплачений 

капітал 
- - - 

- Інші резерви   

Елементи, що 
входять до 

складу 
власного 
капіталу 

- Фонди  Фонди 
Особливості 
у розмірах та 
частках [6] 

Частка власних 
коштів при 

заснуванні 50 % 
у загальній сумі 

активів 

Компанії користуються 
довгостроковим 
фінансуванням. Частка 
власних коштів у 
загальній сумі активів 
не перевищує 20 %.  

Капітал дещо різниця 
від інших країн, а 
саме: містить 
інвестиційні гранти 
та спеціальні 
податкові знижки. 
Операції, пов'язані з 
введенням та 
виведенням основних 
засобів з експлуатації, 
не впливають на 
власний капітал 

Компанії відображають 
у балансі загальну 
інформацію про 
вкладений капітал: 
кількість акцій, що 
дозволені до випуску, 
випущені та знаходяться 
в обігу; частку 
неоплаченого капіталу; 
номінальну чи 
юридично визначену 
(оголошену) вартість 
акцій; зміну рахунків 
акціонерного капіталу за 
звітний період. 

 
Отже, як ми бачимо з наведеної таблиці, у більшості зарубіжних країн до складових власного капіталу 

відносять зареєстрований капітал, резервний капітал,  нерозподілені прибутки. В жодній країні, крім України, 
немає пайового капіталу, це обумовлено соціально-орієнтованою історією країни та пострадянським минулим.  

Державний інтерес кожної країни полягає у зміцненні стабільності підприємства та його розвитку, що є 
прямим доказом блага як суспільства так і держави та сприяє покращенню продовольчої безпеки. Не зважаючи 
на це, в основу бухгалтерських балансів і звітів про прибутки (збитки) практично усіх зарубіжних підприємств 
покладено основне бухгалтерське рівняння, сформульоване відомим італійським математиком Лукою Пачолі в 
1494 р., яке виглядає наступним чином [5]:  

 

Активи = Фінансові зобов’язання + Капітал власника                                (1) 
 
 В продовження вивчення міжнародного досвіду обліку власного капіталу, розглянемо особливості 

відображення його складових на рахунках бухгалтерського обліку в різних країнах світу представимо в табл. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2. 
Порівняльна характеристика використання плану рахунків в  зарубіжних країнах 

Країни 
Призначення класу в  плані 

рахунків 
Характеристика плану рахунків щодо власного капіталу 

Польща [8]. Для обліку власного капіталу 
використовують рахунки класу 
8 

80 «Засновницький капітал» 
 - 801 «Статутний капітал» 
- 802 «Додатковий капітал» 
-  803 «Резерви» 
- 804 «Фонд переоцінки» 
 - 806 «Резервний капітал» 

Молдова [9] Для обліку власного капіталу 
призначені рахунки класу 3 

«Власний капітал» 

- 31 «Статутний і додатковий капітал» та субрахунки: 
- 311 «Статутний капітал» (3111 «Статутний капітал», 
3112 «Прості акції», 3113 «Привілейовані акції», 3114 
«Вклади», 3115 «Паї») 
- 312 «Додатковий капітал» 
 - 313 «Неоплачений капітал» 
 - 314 «Незареєстрований капітал» 
 - 315 «Вилучений капітал» 
- 32 «Резерви» та субрахунки:  
321 «Резерв по законодавству», 
 322 «Резерв по статуту» 
 323 «Інші резерви»;  
- 33 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» 

з субрахунками;  
- 34 «Неоплачений капітал» з субрахунками;  
- 35 «Підсумковий фінансовий результат» 

Казахстан [10] Обліку власного капіталу у 
даному Плані рахунків 
призначений розділ 5»Капітал та 
резерви», що містить 7 
синтетичних рахунків та 15 
субрахунків:  

- 5000 «Статутний капітал» (5010 «Привілейовані акції», 
5020 «Прості акції», 5030 «Вклади і пай»); - 5100 
«Неоплачений капітал» (містить 4 субрахунки); 
-  5200 «Викуплені власні інструменти капіталу»; 
-  5300 «Емісійний дохід»;  
- 5400 «Резерви» (містить 6 субрахунків);  
- 5500 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» 
(містить 2 субрахунки); 
- 5600 «Підсумковий прибуток (підсумковий збиток)». 

Білорусь [11] Для обліку власного капіталу 
використовують розділ 7 

«Джерела власних засобів» 

− 80 «Статутний капітал»; 
− 81 «Власні акції (частки)»; 
− 82 «Резервний капітал»; 
− 83 «Додатковий капітал»; 
− 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»; 
− - 86 «Цільове фінансування». 

Росії [12] Для обліку власного капіталу 
використовують рахунки 

розділу 7 «Капітал» 

− 80 «Статутний капітал»; 
− 81 «Власні акції (частки)»; 
− 82 «Резервний капітал»; 
− 83 «Додатковий капітал»; 
− 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»; 

- 86 «Цільове фінансування». 
США [13] в простому плані рахунків 

виділяють два розділи для 
обліку капіталу 

- Фондові рахунки для індивідуальних підприємців 
та партнерств (Equity Accounts for sole proprietorships 
and partnerships):  

- 300 Капітал власника (Owner's capital)  
- 330 Внески до капіталу;  
- Фондові рахунки для корпорацій (Equity Accounts 

for corporations):  
- 300 Привілейовані акції,  
- 310 Звичайні акції,  
- 320 Додатковий капітал,0 
- 330 Нерозподілений прибуток, 
-  350 Викуплені в акціонерів  

 
В 2013 році в Україні пройшло реформування системи бухгалтерського обліку, було прийнято НП(С)БО 

1, були внесені зміни у структуру та назви форм фінансової звітності у відповідності до міжнародних 



стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Введено такі статті балансу, як «зареєстрований 
капітал» і «капітал в дооцінках», введено поняття сукупного доходу і визначено його складові, які 
відображаються в розділі II звіту про фінансові результати. Це дооцінка (уцінка) необоротних активів, дооцінка 
(уцінка) фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств, інший сукупний дохід [4]. 

Отже з прийняттям НП(С)БО 1 Україна усуває відмінності в складі та структурі власного капіталу та 
наближує її до міжнародними стандартами. В міжнародній практиці, поняття власного капіталу розглядається в 
основному стосовно акціонерних компаній, які є обліковою одиницею, так як акціонери є найбільш 
зацікавленими особами у повній інформації про капітал та частку прибутку яка їм належить у вигляді 
дивідендів. 

Висновки. Інтеграційні процеси вимагають пошуку єдиної «мови господарювання», що дасть змогу 
співпрацювати суб’єктам економіки різних країн світу. Це стосується і ведення обліку власного капіталу, як 
основи функціонування будь-якого підприємства. Вивчивши міжнародні аспекти класифікації капіталу 
компаній та вітчизняну практику, можна виділити первинний і нагромаджений капітал. 

Операції з власним капіталом в різних країнах світу мають свої особливості, продиктовані низкою 
факторів: починаючи з історичного аспекту і закінчуючи домінуючою формою власності підприємств в певній 
країні. І хоча у більшості зарубіжних країн складові частини власного капіталу є подібними (насамперед, це 
стосується практики формування різних резервів та фондів, раціональна реалізація якої спрямована на 
забезпечення належного рівня платоспроможності та фінансової стійкості підприємства) вітчизняним 
науковцям з бухгалтерського обліку слід переймати позитивний досвід облікового відображення таких операцій 
та впроваджувати його у практику. Це сприятиме покращенню як фінансового забезпечення вітчизняних 
підприємств (в частині напрямів перспективного резервування, фондування, форм вкладення коштів тощо), так 
і інтеграції до європейських економічних процесів економіки країни в цілому. 

Нині відбувається процес гармонізації вітчизняних та міжнародних стандартів обліку, що підтверджує 
зміна інформаційної наповненості фінансової звітності, зокрема і Звіту про власний капітал. 
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