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Анотація. У роботі розглянуто види обліку формування власного капіталу на підприємстві та як при цьому вдоско-
налюється робота підприємства. Запропоновано можливі шляхи покращання роботи підприємства за рахунок ведення 
обліку. Наведено таблиці формування капіталу на підприємстві.
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Вступ та постановка проблеми. Заснування і 
подальша діяльність підприємства будь-якої форми влас-
ності не можливі без створення власного капіталу, він є 
базою створення і розвитку підприємства. Власний капі-
тал є основним, початковим та умовно безстроковим 
джерелом погашення збитків підприємства, його вели-
чина є важливою економічною категорією, яка характери-
зує, з одного боку, ступінь фінансової самостійності, а з 
іншого – платоспроможність підприємства [1].

Облік формування і змін власного капіталу на підпри-
ємствах сприятиме підвищенню повноти та достовірності 
інформації, що відображається у фінансовій звітності. Це 
дозволить користувачам звітності приймати обґрунтовані 
та виважені управлінські рішення. Тому на сучасному 
етапі питання щодо удосконалення обліку формування і 
змін власного капіталу є дуже актуальним [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми бухгалтерського обліку формування і змін влас-
ного капіталу досліджуються в працях провідних вітчиз-
няних і зарубіжних учених: М.Д. Алексеєнко, Ф. Беста, 
А.В. Бугайова, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Ж.Б. Дюмарше, 
Г.Г. Кірейцева, М.Д. Корінько, С.Л. Коротаєва, М.Ю. Мед-
ведєва, В.Б. Мосаковського, М.М. Мосійчука, В.Ф. Палія, 
В.М. Пархоменко, Л.В. Пєшковської, О.І. Пилипенко, 
С.В. Пітель, Ф.Є. Поклонського, В.С. Приходько, Н.Д. Про-

копенко М.С. Пушкара, Ж. Ришара, Т.А. Снєткової, 
Я.В. Соколова, В.В. Сопко, К.С. Сурніна, Н.М. Ткаченко.

Метою даної роботи є вдосконалення обліку форму-
вання і змін власного капіталу ТОВ «Електровік – Сталь».

Результати дослідження. Товариства з обмеженою 
відповідальністю на даний час залишаються популярні-
шою формою організації в Україні. Для більш повного 
розуміння роботи ТОВ необхідно визначитись із складо-
вими власного капіталу. Власний капітал складається з:

– додаткового капіталу; 
– капіталу в дооцінках; 
– нерозподіленого прибутку;
– резервного капіталу; 
– вилученого капіталу;
– неоплаченого капіталу.
Показники відображають суму, яку власники підпри-

ємства внесли для його утворення. Фінансовою основою 
діяльності підприємства є сформований ним власний 
капітал [3].

Усі складові виконують різні функції, умовно їх можна 
поділити на декілька груп.

Вкладений капітал: зареєстрований (пайовий капі-
тал), інший вкладений капітал.

Накопичений капітал: капітал у дооцінках, додат-
ковий капітал (за вирахуванням іншого вкладеного капі-
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талу), резервний капітал, нерозподілений прибуток (непо-
критий збиток).

Регулюючий капітал: вилучений капітал, неоплаче-
ний капітал.

Рахунок 40 «Зареєстровaний (пайовий) капітал» при-
значений для обліку тa узагальнення інформації про стaн 
i рух статутного й іншогo зареєстрованого капіталу, пайо-
вого капіталу підприємства відповідно дo законодавства i 
установчих документiв, a тaкож внесків до оголошеного, 
aле ще нe зареєстрованого статутного капіталу.

Зареєстрований капітал – юридично оформлена, офі-
ційно об’явлена і належним чином зареєстрована частина 
внесків власників до капіталу підприємства. Має такі 
субрахунки:

401 «Статутний капітал» – відображаєтьcя статутний 
капітал господарських товариств, деpжавних i комуналь-
них підприємств. Зa кредитом субрахунку 401 «Статутний 
капітал» відображається збільшення статутного капіталу, 
зa дебетом – йогo зменшення (вилучення). Сальдо на 
цьому субрахунку повинне відповідaти розміру статут-
ного капіталу, який зафіксованo в установчих документах 
підприємствa. Аналітичний облік статутного капіталу 
ведеться зa видами капіталу за кожним засновником, 
учасником, акціонером тoщо.

Нa субрахунку 402 «Пайовий капітал» відoбражається 
i узагальнюється інформація прo суми пайових внесків 
членiв споживчого товариства, колективного сільськогос-
подарського пiдприємства, житлово-будівельного коопе-

Таблиця 1 
Формування статутного капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю

Зміст господарських операцій Бухгалтерський облік
Дебет Кредит

Відображено статутний капітал відповідно до уста-
новчих документів ТОВ 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний 

капітал»
Відображено внески засновників необоротними 
активами (основними засобами, нематеріальними 
активами, іншими необоротними активами)

30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках»

46 «Неоплаче-
ний капітал»

Відображено внески засновників необоротними 
активами (основними засобами, нематеріальними 
активами, іншими необоротними активами)

10 «Основні засоби»,
11 «Інші необоротні матеріальні активи»,
12 «Нематеріальні активи»

46 «Неоплаче-
ний капітал»

Відображено внески засновників запасами (вироб-
ничі запаси, МШП, товари)

20 «Виробничі запаси»,
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
28 «Товари»

46 «Неоплаче-
ний капітал»

Таблиця 2 
Порядок відображення збільшення статутного капіталу ТОВ  
за рахунок реінвестиції дивідендів без зміни часток учасників

Зміст господарської операції Зміст господарської операції
Дебет Кредит

Відображено нарахування дивідендів на користь учасників ТОВ і 
відповідну заборгованість з їх виплати

443 «Прибуток, використа-
ний у звітному періоді»

671 «Розрахунки за нара-
хованими дивідендами»

Зареєстровано і відображено в обліку збільшення статутного 
капіталу 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»

Здійснено взаємозалік нарахованих дивідендів та додаткових вне-
сків до статутного капіталу

671 «Розрахунки за нарахо-
ваними дивідендами»

46 «Неоплачений капі-
тал»

Відображено у кінці року закриття сальдо за субрахунком 443 у 
кореспонденції із субрахунком 441

441 «Прибуток нерозподі-
лений»

443 «Прибуток, викорис-
таний у звітному періоді»

Таблиця 3 
Зменшення розміру статутного капіталу ТОВ у разі,  

коли це пов’язано з частковим поверненням внесків усім його учасникам [7]

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік
Дебет Кредит

Відображено вартість послуг сторонніх орга-
нізацій, пов’язаних зі зменшенням статутного 
капіталу, за рахунок додаткового капіталу

422 «Інший вкладений капітал»

631 «Розрахунки з вітчизня-
ними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами»

Відображено вартість послуг сторонніх орга-
нізацій, пов’язаних зі зменшенням статутного 
капіталу, за рахунок нерозподіленого при-
бутку (збільшення непокритого збитку)

443 «Прибуток, використаний у звітному 
періоді»

631 «Розрахунки з вітчизня-
ними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами»

Відображено зменшення статутного капіталу 40 «Статутний капітал» 672 «Розрахунки за іншими 
виплатами»

Відображено повернення внесків учасникам 
ТОВ через касу або на картрахунок 672 «Розрахунки за іншими виплатами» 30 «Каса»,

1 «Рахунки в банках»
Відображено перерахування коштів з банків-
ського рахунку за отримані послуги, пов’язані 
зі зменшенням статутного капіталу

631 «Розрахунки з вітчизняними постачаль-
никами»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

31 «Рахунки в банках»
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ративу, кредитнoї спілки та іншиx підприємств, щo перед-
бачені установчими документaми. Пайовий капітал – цe 
сукупність коштів фізичних та юридичниx осіб, добро-
вільно розміщених y товаристві для провадження йoго 
господарсько-фінансової діяльності [4].

З огляду на те, що статутний капітал на практиці фор-
мується протягом певного періоду часу, виникає необхід-
ність у контролі виконання засновниками (учасниками) 
господарського товариства зобов’язань за внесками до 
статутного капіталу.

Відображення основних операцій з формування і 
збільшення статутного капіталу суб’єктів господарю-
вання представлено у таблицях.

При відображенні операцій зі збільшення статутного 
капіталу шляхом додаткових внесків коштами, запасами, 
необоротними активами кореспонденції рахунків будуть 
такими самими, як і при формуванні статутного капіталу.

У разі якщо в результаті збільшення статутного капі-
талу частка учасника – фізичної особи збільшується, 
то сума нарахованих такій фізичній особі дивідендів є 
об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних 
осіб за ставкою 5% (п. 167.2 ст. 167, пп. 170.5.3 п. 170.5 
ст. 170 Податкового кодексу). Отже, додається така корес-
понденція рахунків: дебет субрахунку 671 – кредит субра-
хунку 641/ПДФО [6].

При зменшенні статутного капіталу, здійснюваному 
для збільшення додаткового капіталу, а також для покриття 
збитків діяльності (тобто в цих випадках відбувається 
перегрупування засобів у структурі власного капіталу) 
кореспонденції рахунків з відображення витрат на змен-
шенню статутного капіталу залишаються такими самими, 
як зазначено вище. Проте безпосереднє зменшення ста-
тутного капіталу в даному випадку відображається такою 
кореспонденцією рахунків: дебет рахунку 40 – кредит 
субрахунку 425 «Інший додатковий капітал».

Висновки. Отже, обліку формування власного капі-
талу є важливим аспектом для подальшої успішної діяль-
ності підприємства. З огляду на те, що існують кризові 
ситуації на підприємстві, виникає необхідність створю-
вати резервний капітал, який призначений для покриття 
загальних збитків при відсутності інших можливостей 
їх покриття і формується за рахунок резервів, утворених 
відповідно до чинного законодавства, і за рахунок резер-
вів, утворених відповідно до установчих документів. 
Щорічні відрахування на поповнення резервного капі-
талу передбачаються установчими документами та здій-
снюються за рахунок чистого прибутку, але не можуть 
бути менше 5% його загальної вартості. Правильність 
і своєчасність ведення обліку на підприємстві гарантує 
його подальший розвиток.

Таблиця 4 
Зменшення розміру статутного капіталу  

у зв’язку з виходом із товариства з обмеженою відповідальністю учасника (учасників) [7]

Зміст господарської операції Бухгалтерський облік
Дебет Кредит

Відображено витрати на оплату послуг сторонніх 
організацій, пов’язаних зі зменшенням статут-
ного капіталу, за рахунок додаткового капіталу

422 «Інший вкладений капітал»

631 «Розрахунки з вітчизня-
ними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами»

Відображено витрати, пов’язані зі зменшенням 
статутного капіталу, за рахунок нерозподіленого 
прибутку (збільшення непокритого збитку)

443 «Прибуток, використаний у звітному 
періоді»

631 «Розрахунки з вітчизня-
ними постачальниками»,
685 «Розрахунки з іншими 
кредиторами»

Відображено зменшення статутного капіталу 40 «Статутний капітал» 452 «Вилучені вклади та паї»
Відображено заборгованість ТОВ перед учасни-
ком на суму внеску до статутного капіталу 452 «Вилучені вклади та паї» 672 «Розрахунки за іншими 

виплатами»
Відображено погашення заборгованості за вне-
ском перед учасником виплатою з каси або пере-
рахуванням на картрахунок

672 «Розрахунки за іншими виплатами» 30 «Каса»,
31 «Рахунки в банках»

Відображено перерахування коштів з банків-
ського рахунку за отримані послуги, пов’язані зі 
зменшенням статутного капіталу

631 «Розрахунки з вітчизняними поста-
чальниками»,
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

31 «Рахунки в банках»
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Аннотация. В работе рассмотрены виды учета формирования собственного капитала на предприятии и как при 
этом совершенствуется работа предприятия. Предложены возможные пути улучшения работы предприятия за счет ве-
дения учета. Приведены таблицы формирования капитала предприятия.

Ключевые слова: собственный капитал, учет, формирование капитала, зарегистрированный капитал, капитал в 
оценке, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль, неоплаченный капитал, изъятый капитал.

Summary. This article examines the types of accounting formation equity in the company and as this improves the enter-
prise. The possible ways of improving the company due to accounting. Is a table of capital formation in the enterprise.

Key words: equity, accounting, capital formation registered capital, capital surplus, additional capital, capital reserve, 
retained earnings, unpaid capital, capital removed.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  
ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ  

АКЦІОНЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION  
OF INTERNAL REPORTING CONCERNING THE CORPORATE RIGHTS  

OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Анотація. У роботі здійснено дослідження питань формування інформації щодо корпоративних прав у внутрішньої 
звітності в сучасних умовах господарювання. Проведено аналіз вимог акціонерів до внутрішньої звітності. Встановле-
но проблему задоволення інформаційних потреб акціонерів, на основі чого визначено склад необхідної інформації та 
можливість її формування за допомогою бухгалтерського обліку. Запропоновано підхід до формування інформації щодо 
корпоративних прав акціонерів у внутрішній звітності. 

Ключові слова: акціонери, бухгалтерський облік, внутрішня звітність, інформація, корпоративні права.

Вступ та постановка проблеми. На підприємствах бух-
галтерський облік містить розрізнену інформацію про гос-
подарську діяльність підприємства. Для одержання інфор-
мації про результати такої діяльності дані бухгалтерського 
обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. 
Це досягається складанням звітності, яка є завершальним 
етапом бухгалтерського обліку. Проте на сьогодні відсутній 
підхід до відображення у звітності корпоративних прав, що 
виражені у формі фінансових інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичною та методологічною базою дослідження проблем 
організації, методології та методики бухгалтерського 
обліку операцій із корпоративними правами та засад 
формування звітності підприємств присвячено увагу 
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, О.В. Ада-
мика, О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинця, М.А. Вахрушиної, 
І.В. Жиглей, В.М. Костюченко, М.С. Пушкаря, О.І. Пили-
пенко. В.В. Сопка, В.Л. Суйца, М.В. Фоміна, Л.В. Чижев-


