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Мета. Метою статті є визначення методики обліку та внутрішнього контролю влас-
ного капіталу підприємства з розробкою пропозицій щодо удосконалення.

Методи. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні мето-
ди пізнання: аналіз і синтез, індукція та дедукція, теоретичне узагальнення, групування та 
класифікації, логічного узагальнення й порівняльного зіставлення.

Методи конкретизації, спостереження використано при дослідженні методики обліку 
та внутрішньої перевірки власного капіталу підприємства. Для наочного наведення доку-
ментообігу при складанні звіту про власний капітал, а також критеріїв функціонування 
системи внутрішнього контролю в акціонерному товаристві використано графічний ме-
тод. Пропозиції з визначення переліку завдань та процедур перевірки власного капіталу 
розроблено із застосуванням методів конкретизації і систематизації.
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Результати. За результатом дослідження варіативних авторських підходів до визна-
чення функцій власного капіталу надано пропозиції з їх конкретизації та розширення перелі-
ку функцій у системі управління власним капіталом. Запропоновано документограму скла-
дання звіту про власний капітал у публічному акціонерному товаристві. Обґрунтовано, що 
внутрішньогосподарський контроль, який здійснює керівник підприємства безпосередньо 
або через уповноважені ним органи відповідно до статуту, має бути організований за від-
повідними критеріями, що були розроблені та схематично наведені з метою забезпечення 
ефективної системи внутрішнього контролю в акціонерному товаристві. Для підвищення 
результативності внутрішньогосподарського контролю складових власного капіталу кон-
кретизовано перелік завдань їх внутрішньої та зовнішньої перевірки. При проведенні вну-
трішньої перевірки складових власного капіталу запропоновано систематизований пере-
лік процедур контролю, який необхідно використовувати внутрішньому перевіряючому на 
підприємстві. Практичне використання результатів проведеного дослідження дозволить 
підвищити ефективність системи контролю операцій із власним капіталом та запобігти 
виникненню порушень.

Ключові слова: власний капітал, внутрішній контроль (аудит), облік, перевірка, публіч-
не акціонерне товариство.

Постановка проблеми. Основою еко-
номіки є відносини власності, які в системі 
бухгалтерського обліку виражені категорією 
«власний капітал». Підприємство здійснює 
господарську діяльність на підставі наяв-
ності капіталу. При цьому саме структура і 
динаміка власного капіталу є найсуттєвішим 
показником, що визначає фінансовий стан 
підприємства.

Наразі для підприємств України актуаль-
ною є проблема забезпечення потреб госпо-
дарської діяльності достатньою кількістю 
фінансових ресурсів, постійний пошук дже-
рел фінансування, форм і методів раціональ-
ного використання капіталу.

Основним джерелом, де акумулюється 
та систематизується необхідна інформація, 
є бухгалтерський облік. Процес формуван-
ня власності, обсяг прав власників, розподіл 
результатів їх діяльності відображається в 
обліку для прийняття оперативних управлін-
ських рішень, спрямованих на ефективне ви-
користання власного капіталу як фінансової 
основи діяльності підприємства.

Для ефективного корпоративного управ-
ління власним капіталом необхідні науково-
обґрунтовані засади контролю за змінами 
його величини та структури. Науковці роз-
робили узагальнену систему зовнішнього 
та внутрішнього контролю, однак вона по-
требує подальшої деталізації та адаптивно-

го розвитку, що давало б змогу враховувати 
специфічні особливості окремих складових 
власного капіталу.

Отже, наведені фактори зумовлюють 
необхідність теоретичного обґрунтування й 
розроблення рекомендацій з удосконалення 
обліку та внутрішнього контролю власного 
капіталу (в цілому і окремих його складо-
вих) у системі корпоративного управління, 
що й визначило тематичне спрямування до-
слідження, його мету, структуру та завдання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблем обліку власного 
капіталу присвячено багато праць вітчизня-
них науковців: Ф. Ф. Бутинця [1], М. О. Ви-
ноградової [2], С. І. Дерев’янко [3], Л. П. Ку-
лаковської [4], М. Ф. Огійчук, Л. К. Сук, 
[5], І. Б. Садовської [6], Н. М. Ткаченко [7], 
А. В. Хмелевської, Г. М. Незборецької [8] 
та ін.

І хоча проблемам обліку і контролю 
(внутрішнього та зовнішнього) власного 
капіталу присвячено багато наукових пу-
блікацій, й нині існує проблема удоскона-
лення методології бухгалтерського обліку і 
внутрішнього контролю власного капіталу з 
урахуванням сучасних вимог організації об-
лікового, контрольно-аналітичного процесів 
та міжнародного досвіду.

Мета статті. Метою статті є визначення 
методики організації обліку та внутрішнього 
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контролю власного капіталу підприємства з 
розробкою пропозицій щодо удосконалення.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У Національному положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 
р. (зі змінами, внесеними згідно з Нака-
зом Міністерства фінансів України № 226 
від 31.05.2019 р.) надається визначення: 
«власний капітал — різниця між активами і 
зобов’язаннями підприємства» [9].

Вважаємо, що ключовою ознакою у ви-
значенні сутності власного капіталу є роз-
криття його змісту не з позиції сумарної 
вартості вкладених засновниками активів у 
господарську діяльність суб’єкта господа-
рювання, а з точки зору власного джерела 
утворення ресурсів, яке є частиною усього 
капіталу підприємства.

Акціонерні товариства використову-
ють складові власного капіталу, наведені у 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» [9]:

— зареєстрований (пайовий) капітал;
— капітал у дооцінках;
— додатковий капітал;
— резервний капітал;
— нерозподілені прибутки (непокриті 

збитки);
— неоплачений капітал;
— вилучений капітал.
Ці складові показують суму, яку власни-

ки передали в розпорядження підприємства 
як внески чи залишили у формі нерозподі-
леного прибутку. Необхідно погодитися з по-
зицією науковця Л. В. Безкоровайної, що всі 
ці види капіталу умовно поділяються на три 
групи (табл. 1).

Таблиця 1
Структура власного капіталу [10]

Вкладений 
капітал

Накопичений 
капітал

Регулюючий 
капітал

Зареєстрований (пайовий) 
капітал

Капітал в дооцінках

Вилучений капіталДодатковий капітал (за вира-
хуванням іншого вкладеного 
капіталу)

Інший вкладений капітал
Резервний капітал

Неоплачений
капіталНерозподілений прибуток (не-

покритий збиток)

Сума власного капіталу — це абстрактна 
вартість майна, яка не відображає поточну 
вартість прав власників підприємства. На 
величину власного капіталу суттєво впли-
вають складові облікової політики підпри-
ємства, що стосуються обраних принципів, 
методів і процедур для визначення й оцінки 
елементів та статей балансу, зокрема, його 
активів і зобов’язань.

Власний капітал виконує такі функції:
— довгострокового фінансування — пе-

ребуває у розпорядженні підприємства необ-
межено довго;

— самостійності і влади — розмір влас-
ного капіталу визначає ступінь незалежності 
та впливу його власників;

— фінансування ризику — власний капі-
тал використовується для фінансування ри-
зикованих інвестицій, на що можуть не по-
годитись кредитори;

— розподілу доходів і активів — частки 
окремих власників у капіталі є основою при 
розподілі фінансового результату та майна у 
разі ліквідації підприємства;

— відповідальності і захисту прав кре-
диторів — забезпечення вимог кредиторів 
фактично наявним у підприємства капіталом 
засновників [11; 12].

Функцію розподілу доходів і активів 
пропонуємо конкретизувати за розпоряд-
чо-розподільним механізмом між засновни-
ками підприємства, що передбачає участь 
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засновників в управлінні суб’єктом госпо-
дарювання та отримання частини прибутку 
пропорційно частині в зареєстрованому (па-
йовому) капіталі при розподілі дивідендів. 
Функція захисту корпоративних прав влас-
ників має передбачати неухильне дотриман-
ня чинного законодавства при нарахуванні 
дивідендів і розподіл майна підприємства.

Джерелами утворення власного капіталу є:
— внески власників підприємства у виді 

грошових коштів та інших активів;
— накопичення суми нерозподіленого 

прибутку, що залишається на підприємстві;
— внаслідок конвертування зобов’язань, 

а також збільшення вартості активів, не 

пов’язаного зі зростанням заборгованості 
перед кредиторами (дооцінка необоротних 
активів);

— одержання активів у формі дарчого 
капіталу.

Вважаємо, що для формування бухгал-
терських документів на підприємстві до-
цільно складати відповідні документограми, 
в яких чітко визначати, коли той або інший 
підсумковий документ необхідно передати 
головному бухгалтеру для опрацювання та 
подальшого аналізу.

На рис. 1 наведена оперограма (доку-
ментограма) складання звіту про власний 
капітал.

Рис. 1. Оперограма складання Звіту про власний капітал (розроблено авторами)
Мета внутрішньогосподарського конт-

ролю — оцінка подій і фактів господарської ді-
яльності підприємства щодо економічної ефек-
тивності та законності здійснення останньої.

Досягнення мети внутрішньогоспо-
дарського контролю залежить від суб’єктів 
контролю — груп осіб, які мають відповідні 

права та можливості здійснення контроль-
них процедур над об’єктами контролю.

Координатором внутрішньогосподар-
ського контролю, який забезпечує його зла-
годженість, послідовність і регулярність, є 
керівник підприємства. Окрім нього, у пу-
блічних акціонерних товариствах (далі — 
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ПАТ) суб’єктами контролю є: ревізійна ко-
місія; головний бухгалтер, бухгалтерська 
служба, головний економіст, фінансовий 
директор, фінансово-економічна служба; 
спеціалісти-технологи та організатори ви-
робництва й очолювані ними служби, мате-
ріально-відповідальні особи.

До суб’єктів контролю, що виконують 
контрольні функції з метою реалізації тих 
функцій управління, що закріплені за ними, 
відносять Спостережну раду, Правління як 
виконавчий орган, адміністративно-управ-
лінський персонал підприємства.

Адміністрація ПАТ має забезпечити існу-
вання такої системи ефективного внутрішньо-
го контролю, яка б відповідала кожному із за-
пропонованих критеріїв, наведених на рис. 2.

Для підвищення результативності вну-
трішньогосподарського контролю складових 
власного капіталу конкретизуємо перелік 
завдань перевірки з урахуванням інтересів 
внутрішніх і зовнішніх користувачів до ін-
формації щодо формування та змін у власно-
му капіталі ПАТ:

1. Перевірка відповідність кредитового 
залишку за рахунком 40 «Зареєстрований (па-
йовий) капітал» сумі зареєстрованого капіта-
лу, затвердженого в установчих документах.

2. Перевірка обґрунтованості збільшення 
зареєстрованого капіталу за рахунок збіль-
шення вартості матеріальних цінностей, які 
вносяться до статутного капіталу.

3. Перевірка своєчасності внесення за-
сновниками часток до статутного капіталу 

Рис. 2. Критерії функціонування системи ефективного внутрішнього контролю в акціонерному 
товаристві (розроблено авторами)



ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі  
імені Михайла Туган-Барановського

96 ВІСНИК ДонНУЕТ  2020  № 2(73) ISSN 2079-4819

та правильності їх документального відо-
браження в бухгалтерському обліку.

4. Перевірка своєчасності внесення змін 
до Реєстру акціонерів.

5. Перевірка своєчасності документаль-
ного оформлення приймання нових засно-
вників.

6. Перевірка правильності розрахунку 
часток, які підлягають вилученню засновни-
ками зі статутного капіталу.

7. Перевірка наявності та правильності 
оформлення документів за здійсненими фі-
нансово-господарськими операціями.

8. Перевірка правильності перенесення 
залишків за рахунками до фінансової звіт-
ності.

Наразі науковцями розроблено узагаль-
нену систему здійснення контрольних про-
цедур. Однак подальшої деталізації потребу-
ють контрольні процедури, що враховували 
б специфічні особливості окремих складо-
вих власного капіталу.

Пропонуємо систематизований перелік 
процедур перевірки операцій зі складовими 
власного капіталу для отримання повної ін-
формації про правильність ведення обліку на 
підприємстві незалежно від виду діяльності. 
Це перевірка внутрішнім ревізором (аудито-
ром, інспектором):

— дотримання умов установчого догово-
ру, статуту та наказу про облікову політику 
підприємства;

— стану аналітичного обліку власного 
капіталу у розрізі його видів, за кожним за-
сновником, учасником, акціонером тощо;

— додержання передбаченого розміру 
резервного та статутного капіталів, а також 
реінвестування прибутку;

— реалізації випущених акцій згідно з 
чинним законодавством;

— відображення операцій з переоцінки 
необоротних активів у первинних бухгал-
терських документах, облікових регістрах та 
формах звітності;

— відображення операцій з безкоштовно 
отриманими підприємством активами на ра-
хунках бухгалтерського обліку;

— змін резервного капіталу на підставі 
рішень засновників;

— використання прибутку, отриманого у 
звітному році;

— погашення заборгованості з неопла-
ченого капіталу;

— залишків власного капіталу в обліко-
вих регістрах і співставлення із залишками у 
Головній книзі;

— розкриття інформації про власний ка-
пітал у фінансовій звітності підприємства.

При перевірці складових власного капі-
талу внутрішні ревізори (аудитори, інспек-
тори) використовують методи документаль-
ного та фактичного контролю.

Висновки. Отже, дослідження органі-
зації обліку та контролю власного капіталу 
підприємства дозволило:

1) конкретизувати і доповнити зміст 
функцій власного капіталу з урахуванням 
сучасних аспектів функціонування публіч-
них акціонерних товариств;

2) запропонувати до практичного вико-
ристання документограму складання звіту 
про власний капітал, що забезпечить опера-
тивність документообігу, а також своєчас-
ність надання інформації користувачам для 
прийняття управлінських рішень;

3) визначити критерії функціонування 
системи внутрішнього контролю, дотриман-
ня яких дозволить підвищити результатив-
ність перевірки складових власного капіталу 
підприємства;

4) конкретизувати перелік завдань пе-
ревірки формування та змін власного капі-
талу публічного акціонерного товариства, 
що дозволить внутрішнім перевіряючим 
удосконалити зміст програми внутрішньо-
го контролю та забезпечити повноту її ви-
конання;

5) запропонувати систематизований 
перелік процедур перевірки операцій з 
власним капіталом для отримання повної 
інформації про правильність ведення об-
ліку на підприємстві незалежно від виду 
діяльності.
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Objective. The objective of the article is to determine the methodology of accounting and in-
ternal control of equity of the enterprise with the development of proposals for improvement.

Methods. The methodological basis of the study is general and special methods of cognition: 
analysis and synthesis, induction and deduction, theoretical generalization, grouping and classifi-
cation, logical generalization, and comparative comparison.
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Methods of concretization, observation are used in the study of methods of accounting and 
internal verification of equity of the enterprise. The graphic method is used to visualize the docu-
ment flow during the preparation of the Statement of Equity, as well as the criteria for the function-
ing of the internal control system in the joint-stock company. Proposals for determining the list 
of tasks and procedures for checking equity are developed applying methods of specification and 
systematization.

Results. As a result of research of variable authors’ approaches to definition of functions 
of capital offers on their concretization and expansion of the list of functions in system of 
management of own capital are given. The documentary scheme of the Report on the capital 
in the Public joint-stock company is offered. It is substantiated that the internal control car-
ried out by the head of the enterprise directly or through his authorized bodies in accordance 
with the statute should be organized according to the relevant criteria, which are developed 
and schematically presented to ensure an effective system of internal control in the company. 
To increase the effectiveness of internal control of equity components, the list of tasks of their 
internal and external audit is specified. When conducting an internal audit of equity compo-
nents, a systematic list of control procedures is proposed, which must be used by the internal 
auditor at the enterprise.

The practical use of the results of the study will increase the efficiency of the control system 
of equity transactions and prevent violations. The practical use of the results of the study will in-
crease the efficiency of the control system of equity transactions and prevent violations.

Key words: equity, internal control (audit), accounting, auditing, Public Joint Stock Company.
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