
50
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах все більшої євроінтеграції та транс�

формації ринкових процесів в економіці України
найбільш актуальною проблемою стає перехід на
Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ). Потреба адекватного відображення еко�
номіко�правового змісту змін, що відбувалися на
підприємствах, стимулювала науковий пошук в пе�
реосмисленні окремих облікових категорій, зок�
рема "власний капітал", "зобов'язання", "активи".
Використання світового досвіду ведення бухгал�
терського обліку дозволяє сформувати прозору та
достовірну інформацію про діяльність організацій.
У зв'язку з цим вивчення досвіду обліку та
звітності, накопиченого в розвинених країнах, має
важливе значення.
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У статті здійснено спробу групування визначень категорій "капітал" та "власний капітал" з виділенням спільних
та відмінних рис такого трактування. На основі вивчення та узагальнення сучасного вітчизняного та зарубіжного
досвіду на трактування власного капіталу та його елементів зроблено порівняння цих складових у практиці обліку
різних країн. Сформоване власне визначення власного капіталу підприємства, адаптоване авторами під міжнародні
стандарти фінансової звітності. Сформовано уявлення про найбільш типові складові власного капіталу в зарубіж/
них країнах. Наголошено на доцільності уніфікації організації обліку власного капіталу на основі приведення його
елементів у відповідність із міжнародною практикою, зокрема, з практикою європейських країн.

In the article the attempt of grouping of determinations of categories is carried out "capital" and "property asset"
with the selection of general and excellent lines of such interpretation. On the basis of study and generalization of modern
domestic and foreign experience on interpretation of property asset and his elements comparison of these constituents is
done in practice of account of different countries. Own determination of property asset of enterprise, adapted by authors
under the international standards of the financial reporting, is formed. Presentation is formed about most типові
constituents of property asset in foreign countries. It is marked expedience of standardization of organization of account
of property asset on the basis of bringing of his elements to conformity with international practice, in particular, with
practice of the European countries.
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Серед об'єктів бухгалтерського обліку особ�
ливе місце займає власний капітал, що формуєть�
ся на початку діяльності компанії та поповнюва�
ний, а також нарощуваний протягом усього пері�
оду її роботи. Збільшення власного капіталу є най�
важливішим завданням підприємницької діяль�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перші теоретичні розробки, які багато в чому
визначили подальший розвиток обліку власного
капіталу, належать Б. Котрульї, Л. Пачолі, Ж. Са�
варі. Питанням формування сутності та складових
власного капіталу з метою організації його обліку
в сучасних умовах присвятили свої роботи такі
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вітчизняні науковці, як А.С. Бакаєв, П.С. Безруких,
С.М. Бичкова, Ф.Ф. Бутинець, М.В. Власова, С.Ф.
Голов, Г.Г. Кірейцев, М.М. Мосійчук, О.І. Пили�
пенко, І.Р. Поліщук, С.В. Пушкар, Н.М. Ткаченко,
В.В. Сопко та інші. Вивченням питань сутності та
структуризації елементів власного капіталу зай�
малися такі зарубіжні вчені: О. Амат, X. Андер�
сон, Й. Бетге, Д. Блейк, Ю.Ф. Брігхем, А.І. Гінзбург
та ін.

Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури
показує багатозначність як трактування поняття
"власний капітал", так і його складових. Для вста�
новлення спільних і відмінних ознак формування
сутності та складових власного капіталу в різних
країнах, для з'ясування переваг структури влас�
ного капіталу в акціонерних товариствах, необхі�
дним постає дослідження цих питань в Україні та
за кордоном.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Згрупувати існуючі підходи до трактування

власного капіталу підприємства та його складових

елементів та визначити шляхи уніфікації існуючих
відмінностей.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Генезис поняття "власний капітал" є досить

тривалим та продуктивним. При його дослідженні
слід мати на увазі, що власний капітал є частиною
всього капіталу підприємства, в значній мірі забез�
печуючи виробничо�господарські процеси його
діяльності, на відміну від позикового, який розг�
лядається в основному як додаткове джерело ка�
піталу для розширення масштабів такої діяльності.
При цьому в історичному ракурсі серед класиків
політичної економії більш широко використо�
вується поняття капіталу взагалі. Вважаємо, що
оскільки функції і призначення складових капіта�
лу підприємства незалежно від джерел його фор�
мування є схожими, то розгляд сутності поняття
"власний капітал" варто розпочати саме з поняття
"капітал".

У таблиці 1 нами узагальнено трактування ка�
піталу підприємства класиками економічної теорії.

Таблиця 1. Класичні підходи до трактування поняття "капітал"

Джерело: узагальнено на основі досліджень Н.М. Воськало [6].
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Таблиця 2. Аналіз визначення поняття "власний капітал" вітчизняними авторами

 
/      

1  . ., 
 . ., 
 . . 

   ,      
’  [5] 

2  . ., 
 . . 

  ,   ,     
 .         

 [1] 
3  . .    ,        

( )    '  [3] 
4  . ., 

 . ., 
 . . 

   ,        
      [12] 

5  . .  
  . .  

  ,      
  ,    ,   

 ’  [8, . 61] 
6  . .        

[9].  
7  . .   ,  ( )   » [10]. 
8  . .       [14].
9  . .     ,     

          
   [15].  



52
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2015

Як бачимо, історичний аспект формування по�
няття "капітал" досить різноманітний. Крім того,
в історичному ракурсі простежується поступове
ускладнення уявлення про капітал: від грошей, що
вкладені у виробництво до більш сучасного його
трактування — вартість, що приносить додаткову
вартість чи дохід своєму власнику.

Що стосується поділу капіталу на власний та
позиковий, то науковий досвід свідчить, що він
носить по своїй більшості умовний характер для
конкретних цілей (юридичних аспектів власності,
оцінки ефективності залучення позикового капі�
талу, доходності саме власного капіталу заснов�
ників підприємства тощо).

Але категорія "власний капітал" теж має пра�
во на існування в економічній думці, особливо в
контексті сучасних теорій управління капіталом.
Тому варто розглянути погляди на його тракту�
вання як вітчизняними, так і зарубіжними науко�
вцями.

У таблиці 2 здійснено порівняння визначень
власного капіталу вітчизняними авторами.

Аналізуючи наведені вище визначення, слід
зауважити, що автори розкривають економічну
сутність власного капіталу через його головну
функцію — забезпечення підприємства власними
фінансовими ресурсами, необхідними для почат�
ку і продовження господарської діяльності. Але
ми уніфікуємо облік і звітність у контексті євроін�
теграційних процесів, тому варто розглянути, як
трактують власний капітал зарубіжні автори, зок�
рема, європейські вчені (табл. 3).

Отже, трактування власного капіталу зарубі�
жними вченими, на нашу думку є більш змістовни�
ми, оскільки враховують не тільки як першочер�
гове джерело фінансових ресурсів, а і з позиції
математичної логіки його формування, як різниці
між активами та зобов'язаннями. Схоже визначен�
ня, до речі, міститься в національних стандартах
обліку, що засвідчує європейський вектор транс�
формації вітчизняного обліку і звітності до міжна�
родних стандартів.

Зважаючи на проведене порівняння трактуван�
ня власного капіталу вітчизняними та зарубіжни�
ми науковцями, вважаємо за потрібне сформува�
ти власне визначення цієї категорії, яке, на нашу
думу, наблизить уявлення про власний капітал з
позиції євроінтеграційних процесів.

Власний капітал — це загальна вартість засобів
підприємства, інвестованих його власниками з ме�
тою отримання доходу на такі інвестиції, які на�
лежать йому на правах власності і поряд із пози�
ковим капіталом використовуються ним для фор�
мування активів.

Отже, в наведеному визначенні присутні такі
характеристики власного капіталу:

— це кошти, що належать власникам (заснов�
никам);

— ці кошти інвестуються у підприємство з ме�
тою отримання прибутку на інвестований капітал;

— вони вкладаються у формування активів
підприємства, вказуючи на принцип збалансова�
ності активів і пасивів як джерел формування та
напрямів використання капіталу;

— вони являють собою різницю між загальним
капіталом та його зобов'язаннями.

Неоднозначність трактування власного кап�
італу зумовлено його різноспрямованими фун�
кціями, які визначаються наявністю чотирьох
суб'єктів економічних відносин (власник,
підприємство, кредитори, держава), які в кожній
країні мають свої інтереси у власному капіталі,
а також це зумовлено розмежовуванням понят�
тя на економічне, правове й облікове значення,
а саме в економічному значенні капітал є фак�
тором виробництва, ресурсами, інвестованими у
виробництво; в правовій думці — власний капі�
тал є вартісним вираженням права особи на за�
соби підприємства, визначає межі мінімальної
матеріальної відповідальності, які суб'єкт госпо�
дарювання має за своїми зобов'язаннями; з точ�
ки зору бухгалтерського обліку, капітал є різни�
цею між активами підприємства і його зобов'я�
заннями; джерелом формування активів
підприємства; засобом випуску акцій та отри�
мання акціонерного доходу (акціонерний капі�
тал).

Не зважаючи на ці відмінності, в основу бух�
галтерських балансів і звітів про прибутки (збит�
ки) практично усіх зарубіжних підприємств по�
кладено основне бухгалтерське рівняння, сфор�
мульоване відомим італійським математиком Лу�
кою Пачолі в 1494 р., яке виглядає наступним чи�
ном:

Активи = Фінансові зобов'язання +
      + Капітал власника      (1).

Таблиця 3. Аналіз визначення поняття "власний капітал" зарубіжними авторами
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У той же час, в різних країнах світу, зокрема,
європейський, складові власного капіталу дещо
відрізняються. Складові власного капіталу, що
відображаються в балансах різних європейських
країн, наведено в таблиці 4.

Отже, у більшості зарубіжних країн до скла�
дових власного капіталу відносять зареєстрований
капітал, резервний капітал (створюються резерви
статутні та інші ініціативні), нерозподілені прибут�
ки.

Так, у Німеччині компанії користуються дов�
гостроковим фінансуванням. Протягом останніх
років середня для Німеччини частка власних
коштів у загальній сумі активів не перевищувала
20%. Для акціонерних товариств і товариств з об�
меженою відповідальністю законом встановлені
мінімальні розміри зареєстрованого капіталу, обу�
мовлені права з викупу акцій [7, c. 30].

Капітал у Франції дещо різниця від інших
країн, а саме: містить інвестиційні гранти та спец�
іальні податкові знижки. На відміну від бухгал�
терського обліку в Україні, операції, пов'язані з
введенням та виведенням основних засобів з екс�
плуатації, не впливають на власний капітал [5, c.
290].

У Польщі розмір акціонерного капіталу пови�
нен бути представлений в статуті. Капітал, який
називають власним фондом, складається зі статут�
ного, підписаного (неоплаченого) додаткового
капіталу, резервів на переоцінку активів, іншого
резервного капіталу, нерозподіленого прибутку,
чистого прибутку або збитку фінансового року [5,
c. 289—290].

За Міжнародними стандартами фінансової
звітності обов'язковим є розкриття інформації
про випущений капітал та резерви. Зарубіжні
компанії відображають у балансі загальну інфор�
мацію 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
період; права, привілеї та обмеження, що стосу�
ються розподілу дивідендів та оплати капіталу;
відстрочені дивіденди за привілейованими куму�
лятивними акціями; викуплені акції; акції, заре�
зервовані для майбутніх випусків, відповідно до
опціонних та продажних контрактів, включаючи
їх умови та суми; додатковий капітал (емісійний
дохід); додатковий капітал від переоцінки; резер�
ви та накопичений (нерозподілений) чистий при�
буток.

Отже, в Україні відображення інформації про
власний капітал принципово не відрізняється від
міжнародних стандартів тому, що при формуванні
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
фахівці керувалися МСФЗ. Відповідно до МСФЗ
у звітності дещо звужений склад власного капіта�
лу через те, що вони носять рекомендований ха�
рактер. У МСФЗ статті власного капіталу є згру�
пованими, а в Україні за НП(С)БО — деталізовані,
що дає змогу в звітності чітко відображати скла�
дові власного капіталу.

ВИСНОВКИ
Отже, трактування сутності та складових еле�

ментів власного капіталу в різних європейських
країнах мають свої особливості, продиктовані
низкою факторів: починаючи з історичного ас�
пекту і закінчуючи домінуючою формою влас�
ності підприємств в певній країні. Вважаємо, що
вітчизняним науковцям слід переймати позитив�
ний досвід трактування та систематизації еле�
ментів власного капіталу та впроваджувати його
у вітчизняну практику, зважаючи на те, що у
більшості європейських країн складові частини
власного капіталу є подібними. Це сприятиме
покращанню як ефективного фінансування

Таблиця 4. Складові власного капіталу
в різних європейських країнах
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вітчизняних підприємств, так і інтеграції до євро�
пейських економічних процесів економіки нашої
країни.
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