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Власний капітал є економічною категорією, широко поширеною в системі 

фінансового менеджменту підприємства. Процес формування власного капіталу 

та залучення позикових коштів лежить в основі фінансової діяльності всіх 

суб'єктів підприємництва.  

Динаміка та структура власного капіталу, відображена у бухгалтерських та 

фінансових звітах, дає змогу користувачам отримати суттєву інформацію. 

Ефективність використання власного капіталу безпосередньо впливає на 

стабільність підприємства та формування добробуту його власників, адже 

власний капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості. 

Вивченню методики обліку власного капіталу присвячені роботи І. А. 

Бланка, М. В. Батуріної, В. Д. Новодворского, В. Ф. Палія,  Я. В. Соколова,       

В. О. Сопко, Ф. Ф. Бутинця та інших вчених. 

Тому детальне вивчення  питань ведення бухгалтерського обліку власного 

капіталу на підприємствах України в умовах ринкової економіки з метою 

розробки рекомендацій щодо його удосконалення та виявлення проблем  є 

актуальним завданням на сучасному етапі. 

При організації обліку власного капіталу необхідно враховувати наступні 

фактори: форму власності; організаційно - правову форму господарювання, 

кількість засновників, а також інформацію про власний капітал, що наводиться 

в наказі про облікову політику. Правильність обліку власного капіталу має 

велике значення для засновників підприємства та його інвесторів, тому повинна 

бути  удосконалена нормативна та законодавча база, з урахуванням інтересів 

усіх учасників.  

Бухгалтерський облік елементів власного капіталу вимагає особливої 

уваги, так як ця ділянка облікової роботи найбільш схильна до змін. Також  

існують складнощі, які безпосередньо пов'язані з відображенням у 

бухгалтерському обліку господарчих операцій з формування власного капіталу. 

Проблемні питання фінансового менеджменту щодо впливу неоплаченого та 

вилученого капіталу вимагають подальшої розробки як в теорії, так і в 

практиці. Особливу складність при цьому вносять часті зміни у законодавстві 

щодо обліку статутного капіталу підприємств залежно від форми власності.  

Отже, забезпечення раціонального бухгалтерського обліку кожного 

елементу власного капіталу підприємства можливо тільки при вдосконаленні 

чинного законодавства України, а також при повному та чіткому уявленні всіх 

особливостей обліку для підприємств різних організаційно-правових форм 

господарювання. Процес формування власного капіталу характеризується 

рядом особливостей як з фінансової, так і з правової точки зору, що впливає на 

управлінський аспект фінансових рішень на підприємстві. 


