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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА  
ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЙОГО ОБЛІК

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто визначення власного капіталу; 

з’ясовано особливості системи управління власним капіталом; 
наведено показники оцінки ефективності системи управління 
власним капіталом підприємства; проблеми обліку й аналізу 
формування та змін власного капіталу, узагальнено теоретич-
ні засади визначення власного капіталу підприємства та його 
бухгалтерського обліку.

Визначено проблеми, пов’язані з неоднозначним трак-
туванням поняття власного капіталу. На цій основі доведено 
необхідність уточнення цього поняття та сформовано комп-
лексне визначення поняття власного капіталу шляхом узагаль-
нення і систематизації поглядів учених-економістів.

Розглянуті джерела формування власного капіталу на під-
приємстві. Узагальнено теоретичні засади формування влас-
них фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його 
майбутній розвиток.

Виокремлено як позитивні, так і негативні риси використан-
ня лише власного капіталу на підприємствах. Запропоновано 
шляхи вдосконалення системи управління власним капіталом.

Ключові слова: власний капітал, зареєстрований капітал, 
статутний капітал, резервний капітал, капітал у дооцінках, до-
датковий капітал, неоплачений капітал, інтелектуальний капі-
тал, джерела формування, внутрішні джерела, зовнішні дже-
рела.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено определение собственного капита-

ла; выяснены особенности системы управления собственным 
капиталом; приведены показатели оценки эффективности си-
стемы управления собственным капиталом предприятия; про-
блемы учета и анализа формирования и изменений собствен-
ного капитала, обобщены теоретические основы определения 
собственного капитала предприятия и его бухгалтерского учета.

Определены проблемы, связанные с неоднозначной трак-
товкой термина собственного капитала. На этой основе дока-
зана необходимость уточнения этого понятия и сформировано 
комплексное определение понятия собственного капитала 
путем обобщения и систематизации взглядов ученых-эконо-
мистов.

Рассмотрены источники формирования собственного ка-
питала на предприятии. Обобщены теоретические основы 
формирования собственных финансовых ресурсов предпри-
ятия, обеспечивающих его будущее развитие.

Выделены как положительные, так и отрицательные черты 
использования только собственного капитала на предприяти-
ях. Предложены пути совершенствования системы управле-
ния собственным капиталом.

Ключевые слова: собственный капитал, зарегистриро-
ванный капитал, уставный капитал, резервный капитал, ка-
питал в оценке, дополнительный капитал, неоплаченный ка-
питал, интеллектуальный капитал, источники формирования, 
внутренние источники, внешние источники.

АNNOTATION
The article the definition of equity; The features of equity 

management; are indicators for assessing the effectiveness of  
the management equity company; accounting issues and analyzes 
of changes in equity and generalized theoretical bases of recogni-
tion equity company and its accounting.

Detected problems related to ambiguous interpretation of  
the term equity. On this basis, the necessity of clarifying the con-
cept and formed a comprehensive definition of equity by summa-
rizing and systematizing the views of economists.

Considered sources of equity in the company. The theoreti-
cal basis for the formation of own financial resources to ensure  
its future development.

Highlight both positive and negative traits using only the equity in 
the business. The ways to improve the system of management equity.

Key words: equity, registered capital, authorized capital, capital 
reserve, surplus capital, additional capital, unpaid capital, intellectu-
al capital, sources of formation, internal sources, external sources.

Постановка проблеми. Актуальність теми ви
значається тим, що невпинний перехід України 
до ринкової економіки, розширення та погли
блення ринкового середовища у всіх сферах ді
яльності цілком закономірно викликає необхід
ність удосконалення методики бухгалтерського 
обліку. Основою ринкової економіки є відносини 
власності, які в системі бухгалтерського обліку 
виражені категорією «власний капітал». Під
приємство, що відокремлено від інших здійснює 
господарську діяльність, повинно володіти капі
талом. Структура і динаміка власного капіталу 
є найсуттєвішим показником, що визначає фі
нансовий стан підприємства. Водночас основним 
джерелом, де акумулюється та систематизується 
необхідна інформація, є бухгалтерський облік. 
Він відображає процес формування власності, об
сяг прав власників, розподіл результатів їхньої 
діяльності, тобто інформацію про формування та 
використання власного капіталу як фінансової 
основи діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблеми обліку й аналізу формування та змін 
власного капіталу досліджуються у працях провід
них іноземних та вітчизняних ученихекономістів. 
Серед іноземних учених, які зробили внесок в удо
сконалення обліку власного капіталу на різних іс
торичних етапах, слід назвати таких як Ж. Ан
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дре, Н. де Анастасіо, В. Ануфрієв, Ж. Дюмарше, 
Л. Батардон, Ф. Беста, А. Бугайова, П. Герстнер, 
Н. Литньова, Ф. Ляйтнер, В. Рігер, М. Медведєв, 
Л. Пачолі, Ж. Ришар. Із вітчизняних науковців, 
які присвятили свої праці цій проблемі, слід ви
окремити Л. Краснову, Г. Савицьку.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на дослідження 
теми в різних її аспектах, вона досі є актуальною.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання) Метою статті є узагальнення теоретич
них засад визначення власного капіталу під
приємства та його бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективна діяльність суб'єктів господарювання в 
Україні потребує управління фінансовими ресур
сами (зокрема, власним капіталом підприємства), 
яке повинно забезпечити основи для стабільного 
розвитку підприємства та його постійного зрос
тання на ринку. В основі системи управління го
ловним поняттям, що характеризує власний капі
тал, є поняття власності капіталу. А тому кожне 
рішення, яке пов'язане з управлінням власним 
капіталом, повинне прийматися з погляду його 
впливу на вартість підприємства загалом.

Основними складниками управління влас
ним капіталом є:

1) постановка завдань управління: формулю
вання цілей управління, визначення функцій 
об'єкта управління, вибір керуючих впливів 
(нормативні акти, програми, плани, накази, 
розпорядження, інструкції, вказівки керівни
цтва, моральні та матеріальні стимули), ви
значення показників якості управління, облік 
впливів зовнішнього середовища; 

2) розроблення принципів управління: ви
значення функціональної та алгоритмічної 
структур керуючого об'єкта;

3) розроблення методів і засобів аналізу про
цесів у системах управління; 

4) розроблення методів синтезу структур і роз
рахунку параметрів керуючих об'єктів [1, c. 104].

Управління капіталом – це управління 
структурою і вартістю джерел фінансування 

(пасивів) з метою підвищення рентабельності 
власного капіталу та здатності підприємства 
платити дохід кредиторам і співвласникам під
приємства [2, с. 58].

Принципи управління капіталом: 
1) оптимальне розміщення капіталу підпри

ємства на стадіях кругообігу;
2) планування обсягу та структури капіталу; 
3) наявність системи джерел формування ка

піталу; 
4) контроль за станом і використанням капі

талу підприємства [3].
Аналізуючи дефініції терміна «власний ка

пітал», наведені в різних літературних джере
лах, можна дійти висновку, що думки вчених і 
практиків розділилися (табл. 1). Результати до
слідження природи власного капіталу різними 
авторами дають змогу розмежувати економічне й 
облікове значення цього терміна, оскільки в полі
тичній економії капітал є фактором виробництва, 
інколи ототожненим із засобами виробництва, а 
з бухгалтерської позиції капітал є різницею між 
активами підприємства і його зобов’язаннями.

Найпоширенішим тлумаченням власного ка
піталу (38,7%) є його визначення як частини 
в активах підприємства, що залишається піс
ля вирахування його зобов’язань. Цього під
ходу дотримуються 12 авторів із 31 проаналі
зованого літературного джерела. Трактування 
власного капіталу як суми вкладеного капіталу 
засновниками (25,8%) більше належить до ви
значення статутного капіталу, під яким розу
міють сукупність внесків (часток, акцій за но
мінальною вартістю) засновників (учасників) у 
майно під час створення підприємства для за
безпечення його статутної діяльності.

Визначення терміна «власний капітал», які 
подаються різними вченими, відрізняються не 
дуже суттєво. Тлумачення поняття «власний 
капітал» у бухгалтерському обліку суттєво від
різняється від тлумачення останнього в інших 
економічних науках. Саме тому можна виокре
мити три підходи до визначення суті власного 
капіталу (рис. 1). 

Таблиця 1
Аналіз дефініцій поняття «власний капітал»

Визначення капіталу Група авторів К-сть 
джерел

Питома 
вага, %

Загальна вартість засобів підприємства, 
що належать йому на правах власності та 
використовуються для одержання прибутку

Бланк І., Бутинець Ф., Загородній А., 
Олійник О., Чебанова Н., Стоун Д., 
Кірейцев Г.

7 22,6

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

Азріліян А, Борисов А., Ван Глен А., 
Бутинець Ф., Хом'як Р., Кутер М., 
Пархоменко В., Пушкар М., 
Соловйова О., Хендріксен Е., 
Скирпан О., Бернстайн Л.

12 38,7

Капітал, вкладений власниками 
(засновниками) підприємства  
(акціонерний капітал)

Сопко В., Голов С., Мочерний С., 
Райзберг Б., Шатило Н., Міддлтон Д., 
Чедвик Л.

8 25,8

Джерело утворення майна, основне джерело 
фінансування

Безруких П., Кондраков Н., 
Краснова Л., Савицька Г. 4 12,9

Всього X 31 100
Джерело: розроблено автором [4]
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Таким чином, як видно з рис. 1, наведені ви
значення поняття «власний капітал» принципо
во відрізняються. Для економічних наук власний 
капітал – це фінансові ресурси, що вкладаються 
в частину активів, відображені в пасиві балан
су підприємства. Національне положення (стан
дарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» (далі – НП(С)БО 1) [7].

Зважаючи на економічний та правовий зміст 
власного капіталу та для більш зрозумілого 
окреслення окремих його складових частин, ви
значення власного капіталу можна сформулюва
ти таким чином: власний капітал – це сума влас
них коштів підприємства, отримана в результаті 
його діяльності або від власників (учасників) у 
вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо або 
залишена на підприємстві безоплатно [8, с. 67].

Власний капітал засновників поділяється на 
дві частини: реєстрований і незареєстрований. 
Перша – це статутний або пайовий капітал, 
друга – додатковий, резервний (страховий) ка
пітал та нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток). Але вклади виконують незрівнянно 
більше функцій і мають значно глибший зміст, 
аніж просте внесення додаткових коштів (май
на), зокрема й таких, що залишилися в складі 
власного капіталу як нерозподілений прибуток.

Додатковий внесок – це частка засновника в 
інших формах власного капіталу підприємства – 
резервному (страховому) чи нерозподіленому при
бутку (непокритому збитку). Такий вклад вико
нує лише першу функцію – інвестування.

Формування статутного капіталу за раху
нок вкладів засновників – обов'язковий еле
мент установчих документів підприємства. 
Сума статутного (пайового) капіталу підлягає 
обов'язковій реєстрації в державному реєстрі 
господарських одиниць [9].
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Рис. 1. Підходи до ви 

Власний капітал – це 
загальна вартість 

засобів, фінансових 
коштів підприємства, 

які належать 
підприємству на 

правах власності і 
використовуються 

ним для формування 
певної частини його 

активів 

Власний капітал – це 
власні джерела 
фінансування 

підприємства, які без 
визначеного строку 
повернення внесені 
його засновниками 
(учасниками) або 
залишені ними на 

підприємстві з чистого 
прибутку 

Власний капітал – 
частина в активах 
підприємства, що 
залишається після 
вирахування його 

зобов’язань 
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Рис. 1. Підходи до визначення власного капіталу
Джерело: розроблено автором [5; 6; 7]

Управління власним капіталом пов'язане не 
тільки із забезпеченням ефективного викорис
тання вже накопиченої його частини, але і з 
формуванням власних фінансових ресурсів, що 
забезпечують майбутній розвиток підприєм
ства. Власні фінансові ресурси класифікуються 
за певними джерелами (рис. 2) [10, с. 39].

У складі внутрішніх джерел формування 
власних фінансових ресурсів основне місце на
лежить прибутку, що залишається в розпоря
дженні підприємства. Він формує переважну 
частину його власних фінансових ресурсів, за
безпечує приріст власного капіталу, а відповід
но – і ріст ринкової вартості підприємства.

У складі зовнішніх джерел формування влас
них фінансових ресурсів основне місце належить 
залученню підприємством додаткового пайового 
(шляхом додаткових внесків у зареєстрований 
(пайовий) капітал) або акціонерного (шляхом до
даткової емісії та реалізації акцій) капіталу [11].

Для стейкхолдерів власний капітал є показ
ником відповідальності і стабільності підпри
ємства. Чим більший власний капітал і менша 
кредиторська заборгованість, тим кращі стосун
ки у підприємства з різними юридичними і фі
зичними особами.

Зареєстрований (пайовий) капітал призначе
но для обліку та узагальнення інформації про 
стан і рух статутного й іншого зареєстрованого 
капіталу, пайового капіталу підприємства від
повідно до законодавства й установчих доку
ментів, а також внесків до оголошеного, але ще 
не зареєстрованого статутного капіталу [12].

Складність управління власним капіталом 
полягає також у тому, що в процесі поточної 
діяльності відбуваються безперервні зміни, 
пов’язані зі збільшенням або зменшенням як 
його загальної величини, так і окремих склад
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Власні фінансові 
ресурси підприємства 

Внутрішні джерела 

1. Прибуток, що залишається 
в розпорядженні 
підприємства. 
2. Амортизаційні 
відрахування від основних 
засобів і нематеріальних 
активів. 
3. Інші внутрішні джерела 
формування власних 
фінансових ресурсів. 

1. Залучення додаткового 
пайового або акціонерного 
капіталу. 
2. Одержання підприємством 
безкоштовної фінансової 
допомоги. 
3. Інші джерела формування 
власних фінансових ресурсів. 
3. Інші джерела.  

Зовнішні джерела 

Рис. 2. Джерела формування власних  
фінансових ресурсів підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [11]

ників. Основними критеріями 
оптимізації структури капі
талу є прийнятний рівень до
ходності і ризику в діяльності 
підприємства; мінімізація се
редньозваженої вартості капіта
лу підприємства; максимізація 
ринкової вартості підприємства 
[13, с. 256].

Для ефективного формуван
ня і використання власного ка
піталу підприємства, а також 
формування ефективної системи 
управління до підсистем також 
можна віднести:

1. Оцінку реальної ринкової 
вартості підприємства та дієвос
ті його фінансовогосподарської 
діяльності. Реальну вартість не 
завжди можна визначити кіль
кісно, зокрема, за інших рівних 
умов вартість компанії, що є ві
домим трендом, є вищою, а отже, 
вищою буде і вартість її майна. 
Тому оцінка реальної ринкової 
вартості власного капіталу підприємства є пер
шим кроком до ефективного управління ним.

2. Визначення оптимальної частки власного 
капіталу у структурі капіталу підприємства. 
З огляду на функціональне призначення влас
ного капіталу, на мікрорівні можна виокреми
ти такі його позитивні риси, як:

– простота залучення використання;
– вища доходність та здатність генерувати 

прибуток;
– підвищення конкурентостійкості підпри

ємства.
Але можуть бути і негативні риси під час вико

ристання підприємством лише власного капіталу:
– обсяг власного капіталу обмежений, тому 

підприємство може втратити можливість роз
ширення діяльності та збільшення рентабель
ності за рахунок залучення позикових коштів 
за допомогою ефекту фінансового левериджу;

– часто власний капітал, залучений із зо
внішніх джерел, має вищу вартість порівняно з 
позиковим капіталом [14].

Тому можна сказати, що одним з основних 
питань під час управління власним капіталом 
є визначення його оптимальної структури. 
І.О. Бланк зазначає, що оптимальна структура 
капіталу – це таке співвідношення використан
ня власних і залучених джерел, за якого забез
печується найбільш ефективна пропорційність 
між коефіцієнтом фінансової рентабельності та 
коефіцієнтом фінансової стійкості, тобто макси
мізується його ринкова вартість [15].

3. Створення ефективної концепції збережен
ня власного капіталу. Зважаючи на динаміку 
зовнішнього середовища та підвищення конку
ренції на ринку, часто за основну мету підпри
ємства ставлять збільшення власного капіталу, 
але це не так. Основною метою є його збере

ження і примноження, що приведе до фінансо
вої стійкості підприємства на ринку. Одним із 
показників збереження власного капіталу є по
казник «чисті активи», який визначається як 
різниця між активами підприємства та обсягом 
його зобов'язань [16].

Безперервне удосконалення системи управ
ління капіталом – політика, яка спонукає, 
зобов'язує працівників, пов'язаних з управ
лінням капіталу, і наділяє їх повноваженнями 
для пошуку способів покращення показників 
ефективності функціонування такої системи 
на безперервній основі. Тому для покращення 
системи управління потрібно здійснювати моні
торинг системи управління власним капіталом. 

Моніторинг системи управління власним 
капіталом – процес систематичного або без
перервного збору інформації про параметри 
управління власним капіталом, яка може бути 
використана для поліпшення процесу прийнят
тя рішення, а також як інструмент зворотного 
зв'язку з метою ефективного управління влас
ним капіталом. 

Він виконує такі функції:
– виявляє стан критичних або змінних явищ 

навколишнього середовища, щодо яких буде 
вироблений курс дій на майбутнє;

– забезпечує зворотний зв'язок щодо попере
дніх успіхів і невдач певної системи управління 
капіталом;

– встановлює відповідності обраним критері
ям ефективності [17].

Збереження власного капіталу є одним з осно
вних показників якості фінансового управління 
підприємством. Необхідність забезпечення влас
ного капіталу на визначеному рівні відображена 
у міжнародних стандартах бухгалтерського об
ліку у вигляді концепції збереження власного 
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капіталу, що орієнтована на забезпечення без
перервності господарської діяльності підприєм
ства. Одним із показників збереження власного 
капіталу є показник «чисті активи», який ви
значається як різниця між активами підприєм
ства та обсягом його зобов’язань [15].

Висновки: Ефективність діяльності підпри
ємства значно залежить від розвитку та вдоско
налення системи управління власним капіталом.  
Таким чином, підприємства повинні чітко визнача
ти цілі, порядок та умови збільшення (зменшення) 
власного капіталу, порядок формування резервно
го капіталу, порядок формування та використання 
додаткового капіталу, методику здійснення реін
вестицій у корпоративні права, порядок оподат
кування операцій, які пов’язані із збільшенням 
(зменшенням) статутного капіталу тощо.
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THE EQUITY CAPITAL OF THE ENTERPRISE  
AS AN ECONOMIC CATEGORY AND ITS ACCOUNTING

The basis of the market economy is property relations, which in the accounting system are ex
pressed by the category “equity capital”. Equity capital is a guarantee for the formation and develop
ment of the economic activity of any enterprises. Equity capital dimension and the ratio of its value to 
the volume of attracted external sources of financing characterize the level of degree of selfsufficien
cy and financial independence of the enterprise from external financing. The structure and dynamics 
of equity capital are the most essential indicators that determine the financial state of the enterprise.

Investigations by different authors of equity capital allow differentiating the economic and ac
counting significance of this term since, in political economy, capital is a factor of production, 
sometimes identified with means of production, and from the accounting point of view, capital is  
the difference between the assets of an enterprise and its obligations.

The equity capital of founders is divided into two parts: registered (authorized or share capital) 
and nonregistered (additional, reserve capitals and undistributed profits).

Authorized capital formation at the expense of investments of founders is an obligatory element of 
foundation documents of the enterprise.

The complexity of equity capital management consists in the fact that there are persistent changes 
related to the increase or decrease of the general value of capital, as well as its components, during 
daytoday operation.

Management of equity capital is associated not only with providing efficient use of its already  
accumulated part but also with the formation of own financial resources.

Creating an effective concept of maintenance of equity capital with increased competition in  
the market or in the environmental dynamics, an increase in own capital is often established as  
the main purpose of the enterprise, but this is not the case, the main goal is its preservation and 
accumulation, which will lead to financial stability of the enterprise in the market. Equity capital 
maintenance is one of the main indicators of the quality of financial management of the enterprise. 
One of the indicators of maintaining equity capital is the indicator of “net assets”, which is defined 
as the difference between the assets of the enterprise and the volume of its liabilities.


