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Публікація присвячена вирішенню проблеми належного правового
забезпечення та розкриття інформації про операції з власним капіталом у системі
бухгалтерського обліку аграрних підприємств. На основі дослідження нормативноправових актів узагальнено існуючі підходи до визначення поняття «власний
капітал». Розглядається нормативне регулювання формування власного капіталу та
його обліку на макро- та мікрорівнях в товариствах з обмеженою відповідальністю,
як однієї з найпоширеніших організаційно-правових форм підприємств, що
функціонують в аграрному секторі економіки. Окреслено зміни регулювання
діяльності товариств з обмеженою відповідальністю згідно з Законом України «Про
товариства
з
обмеженою
та
додатковою
відповідальністю»
від
06.02.2018р. №2275-VIII, що призводять до необхідності внесення змін до
установчих документів та внутрішніх регламентів обліку.
Запропоновано елементи організаційної та методичної складової облікової
політики щодо власного капіталу, що дозволить узгодити положення облікової
політики та установчих документів з метою задоволення інтересів користувачів
щодо інформації про власний капітал. Розроблено розділ наказу про облікову
політику, що регулюватиме облік власного капіталу в товариствах з обмеженою
відповідальністю.
Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, товариства з обмеженою
відповідальністю, облікова політика, статут, правове регулювання, облік, звітність.
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The publication is devoted to solving the problem of proper legal provision and
disclosure of information on transactions with equity capital in the accounting system of
agrarian enterprises. On the basis of the study of normative legal acts, the existing
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approaches to the definition of "equity" are generalized. The normative regulation of
formation of own capital and its accounting at macro and micro levels in limited liability
companies is considered. The changes in the regulation of activity of limited liability
companies are outlined in accordance with the Law of Ukraine "On Limited Liability
Companies" of 02.06.2018 No. 2275-VIII, which causes the need to amend the constituent
documents and internal accounting regulations.
The elements of organizational and methodical component of the accounting policy
concerning equity capital are proposed, which will allow to reconcile the provisions of the
accounting policy and constituent documents. An example section of the order on
accounting policies that regulates the accounting of equity capital in limited liability
companies is developed.
Key words: equity capital, authorized capital, limited liability companies,
accounting policy, statute, legal regulation, accounting, reporting.
Tabl.: 3. Fig.: 1. Ref.: 12.
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЁТА
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА В ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Публикация посвящена решению проблемы надлежащего правового
обеспечения и раскрытия информации об операциях с собственным капиталом в
системе бухгалтерского учёта аграрных предприятий. На основе исследования
нормативно-правовых актов обобщены существующие подходы к определению
понятия «собственный капитал». Рассматривается нормативное регулирование
формирования собственного капитала и его учёта на макро- и микроуровне в
обществах с ограниченной ответственностью как одной из самых
распространенных организационно-правовых форм предприятий, функционирующих
в аграрном секторе экономики. Определены изменения регулирования деятельности
обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Законом Украины
«Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от
06.02.2018р. №2275-VIII, которые обуславливают необходимость внесения
изменений в учредительные документы и внутренние регламенты учёта.
Предложены элементы организационной и методической составляющей
учетной политики в отношении собственного капитала, что позволит согласовать
положения учетной политики и учредительных документов, с целью удовлетворения
интересов пользователей по информации о собственном капитале. Разработан
примерный раздел приказа об учётной политике, регулирующего учёт собственного
капитала в обществах с ограниченной ответственностью.
Ключевые слова: собственный капитал, уставный капитал, общества с
ограниченной ответственностью, учётная политика, устав, правовое регулирование,
учёт, отчетность.
Табл.: 3. Рис.: 1. Лит.: 12.
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Постановка проблеми. Структура і динаміка власного капіталу є основою для
визначення показників, що характеризують фінансовий стан та фінансову стійкість
підприємства. Інформаційне забезпечення для ефективного управління власним
капіталом підприємства формується, в основному, системою бухгалтерського обліку
та фінансової звітності.
Достовірне та повне висвітлення у фінансовій звітності інформації про розмір
та склад власного капіталу є принциповим для об’єктивної оцінки фінансового стану
та ефективності діяльності підприємства та для прийняття подальших рішень
власниками, інвесторами, кредиторами та іншими користувачами інформації.
Протягом останніх років внесені певні зміни в порядок відображення в обліку
власного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю, що потребує детального
аналізу і оцінки змін для свого удосконалення. Цим аспектам присвячено зазначену статтю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного управління
підприємствами аграрного сектору економіки різних організаційно-правових форм
розглядались в працях провідних вітчизняних науковців, зокрема Г.М. Калетніка [1],
В.А. Мазура [2]. Проблемам обліку формування та використання власного капіталу
присвячені праці таких вчених, як Н.М. Гудзенко [3], В.М. Жук, Н.Г. Здирко [4],
Т.Г. Камінська [5], Л.В. Коваль [6] та ін. Проте з прийняттям Законів «Про внесення
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. [7] та «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р [8] змінились вимоги
до формування власного капіталу та відображення його в обліку і фінансовій
звітності в напрямку наближення до міжнародної практики та до вимог міжнародних
стандартів обліку. Це потребує детального аналізу і оцінки змін, що відбулися в
правовому полі, виокремлення існуючих проблем обліку власного капіталу та
пошуку шляхів його удосконалення.
Формулювання цілей статті. Відтак метою даної публікації є дослідження
правового регулювання формування та обліку власного капіталу, зокрема в
товариствах з обмеженою відповідальністю.
Виклад основного матеріалу дослідження. Господарські товариства є
однією з поширених організаційно-правових форм господарювання в аграрному
секторі економіки України (табл. 1).
У 2017 р. з 45558 суб’єктів господарювання, що провадили
сільськогосподарську діяльність, 6967 мали статус господарських товариств. Це
більше 15% від загальної кількості підприємств. При цьому у користуванні товариств
перебувало 14,3 млн га земель сільськогосподарського призначення, що становить
46% площі сільськогосподарських земель, що перебувають у приватній власності [9].
Згідно зі ст. 113 Господарського кодексу України, господарським товариством
є юридична особа, статутний капітал якої поділений на частки між учасниками.
Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства,
командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою
відповідальністю, акціонерного товариства.
Господарський кодекс України визначає товариство з обмеженою
відповідальністю, як господарське товариство, що має статутний капітал, поділений
на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе
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відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники
товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з
діяльністю товариства, у межах своїх вкладів [10].
Таблиця 1
Кількість підприємств України, які здійснювали сільськогосподарську
діяльність за організаційно-правовими формами господарювання
Організаційно-правові форми
господарювання
Усього
Господарські товариства
Приватні підприємства
Кооперативи
Фермерські господарства
Державні підприємства
Підприємства інших форм
господарювання

2012
49415
8235
4220
848
34035
296
1781

2013
49046
8245
4095
809
34168
269
1460

2014
46199
7750
3772
674
33084
228
691

2015
45379
7721
3627
596
32303
241
891

2016
47697
8700
3752
738
33682
222
603

2017
45558
6967
3215
448
34137
199
592

У відсотках до підсумку
100,0
100,0
100,0
16,7
16,8
16,8
8,5
8,3
8,2
1,7
1,6
1,4
68,9
69,7
71,6
0,6
0,6
0,5
3,6
3,0
1,5

100,0
17,0
8,0
1,3
71,2
0,5
2,0

100,0
18,2
7,9
1,5
70,6
0,5
1,3

100,0
15,3
7,1
1,0
74,9
0,4
1,3

Від повного та чіткого правового регулювання обліку власного капіталу
підприємствами різних організаційно-правових форм безпосередньо залежить
ефективність інформаційного забезпечення управління про формування капіталу,
розподіл прибутку, нарахування дивідендів та інших корпоративних прав, фінансову
незалежність діяльності підприємства та інші показники фінансового стану.
Нормативне регулювання обліку власного капіталу в Україні здійснюється на
рівні держави (макрорівень) та на рівні суб’єктів господарювання (мікрорівень)
(табл. 2).
Основними законодавчими актами макрорівня є кодекси та Закони України,
національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку щодо власного капіталу.
Порядок формування власного капіталу підприємствами різних організаційноправових форм визначено Господарським та Цивільним кодексами України.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
власний капітал та розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначається
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Даний Стандарт визначає
зміст поняття «власний капітал», зміст і форму Звіту про власний капітал та загальні
вимоги до розкриття його статей [11].
Згідно з НП(С)БО 1, власний капітал – частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов’язань. Таке визначення є практично
ідентичним з визначенням власного капіталу у міжнародних стандартах. У
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Усього
Господарські товариства
Приватні підприємства
Кооперативи
Фермерські господарства
Державні підприємства
Підприємства інших форм
господарювання
Джерело: [9]
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Концептуальній основі фінансової звітності власний капітал визначається, як частка
в активах підприємства, яка залишається після того, як будуть погашені всі його
зобов’язання [12].
Таблиця 2
Рівні нормативного регулювання обліку власного капіталу

МІКРОРІВЕНЬ
(внутрішні регламенти)
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МАКРОРІВЕНЬ

Рівні
регулювання

Нормативні акти
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV
Цивільний кодекс України від 19.06.2003 р. № 980-IV
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України
затверджений Верховною Радою України від 11.05.2000 р. №1707-III
Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України
від 06.02.2018 №2275-VIII
Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 №514-VI
Про інвестиційну діяльність: Закон України, затверджений Верховною Радою
України від 18.09.1991 №1560-ХІІ.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 07 лютого 2013 року № 73.
План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено наказом
Міністерством фінансів від 30.11.99р. №291.
Статут підприємства, засновницький договір

Наказ (положення) про облікову політику, план-графік документообігу,
робочий план рахунків

Джерело: сформовано автором

Загалом міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
не здійснюють детального регулювання обліку власного капіталу. Це зумовлюється
специфікою законодавства різних країн щодо формування власного капіталу
підприємств різних організаційно-правових форм.
З 17.06.2018 р. набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю» [8]. Кардинальна зміна регулювання діяльності
господарюючих суб’єктів таких організаційно-правових форм призводить до
необхідності внесення змін до його установчих документів та внутрішніх регламентів
обліку.
Відповідно до зазначеного Закону, значні зміни стосуються формування
статутного капіталу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю:
по-перше, не обмежується кількість учасників товариства. До цього кількість
учасників ТОВ та ТДВ була обмежена кількістю у 100 осіб;
по-друге, статутний капітал має бути сформований у повному обсязі (в сумі,
зареєстрованій в установчих документах) не пізніше 6 місяців з дня державної
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реєстрації товариства (інший строк може бути передбачений статутом при
одностайному рішенні загальних зборів);
по-третє, вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не
менше номінальної вартості його частки.
Вклади учасників у негрошовій формі оцінюються за справедливою вартістю,
що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли
участь всі учасники товариства.
Про прострочення внесення вкладів учаснику (учасникам) надсилається
письмове попередження, після чого учасник може погасити заборгованість протягом
30 календарних днів. Після завершення цього терміну загальні збори учасників
мають прийняти одне з таких рішень:
1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення
вкладу;
2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої
частини частки учасника товариства;
3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими
учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату
такої заборгованості відповідними учасниками;
4) про ліквідацію товариства [8].
При цьому учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад,
товариство не має права виплачувати дивіденди.
У Законі «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
передбачено можливість збільшення розміру статутного капіталу за рахунок
нерозподіленого прибутку товариства за умови, що склад учасників та
співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються.
Про рішення загальних зборів учасників щодо зменшення розміру статутного
капіталу товариство повинно повідомити письмово (не пізніше 10-денного строку з
дня його прийняття) кредиторів. Повідомлення надсилається не всім кредиторам (як
це було раніше), а лише тим, чиї вимоги не забезпечені заставою, гарантією чи
порукою.
Важливим нововведенням до регулювання власного капіталу ТОВ є те, що
частку учасника можна відчужити або передати в заставу.
Відповідно до перерахованих змін у чинному законодавстві, товариствам з
обмеженою відповідальністю необхідно до 18.06.2019 р. внести зміни до Статутів.
На рівні підприємства, крім Статуту та корпоративного договору (складання
якого передбачене Законом про ТОВ та ТДВ) щодо власного капіталу, має бути
сформована облікова політика. Фіксується облікова політика у відповідному
внутрішньому регламенті: положенні чи наказі про облікову політику. Частіше
товариства з обмеженою відповідальністю формують відповідні накази. Стосовно
організації обліку власного капіталу та методики відображення операцій з ним в
цьому наказі слід відобразити наступні норми (рис. 1).
Як показало дослідження практики формування облікової політики товариств
з обмеженою відповідальністю Вінницької області, що здійснюють господарську
діяльність в аграрній сфері, норми їх облікової політики щодо власного капіталу
врегульовані у внутрішніх регламентах лише в наступних моментах:

Організаційна складова
Методична складова

НОРМИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
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перелік осіб, відповідальних за ведення обліку
власного капіталу та їх посадові інструкції;
перелік сфер відповідальності;
комерційна таємниця та порядок її захисту;
система внутрішнього контролю тощо.

- склад нормативного забезпечення й перелік положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, якими підприємство
керується при веденні обліку власного капіталу;
- номенклатура субрахунків та аналітичних рахунків з
обліку власного капіталу робочого плану рахунків;
- методика оцінки внесків засновників до статутного та
іншого вкладеного капіталу та порядок визначення розміру
частки, належної засновнику при його вибутті;
порядок збільшення та зменшення статутного
капіталу;
- порядок утворення та використання резервного
капіталу;
- умови і порядок дооцінки необоротних активів та
формування капіталу у дооцінках;
порядок розподілу чистого прибутку;
- порядок та джерела покриття збитків;
- порядок нарахування та виплати дивідендів за
частками учасників в статутному та іншому вкладеному
капіталі;
- порядок створення забезпечення зобов'язань.

Рис. 1. Пропоновані норми облікової політики щодо власного капіталу
підприємства
Джерело: сформовано автором

– первинні документи з обліку власного капіталу і графік їх документування
(в додатку до Наказу про облікову політику – плані-графіку документообігу);
– перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для відображення
в бухгалтерському обліку операцій з власним капіталом (в додатку до Наказу про
облікову політику – робочому плані рахунків).
Робочі плани рахунків підприємств практично повністю дублюють зміст
типового плану рахунків, враховуючи незначні додаткові розрізи аналітичних ознак,
зумовлених особливостями діяльності суб’єкта господарювання.
Така практика не сприяє раціональній організації бухгалтерського обліку на
підприємствах.
Пропонуємо для практичного застосування товариствами з обмеженою
відповідальністю запровадити розділ наказу про облікову політику, що
регулюватиме облік власного капіталу (табл. 3).
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Таблиця 3
Пропонована структура розділу наказу про облікову політику щодо обліку
власного капіталу для товариства з обмеженою відповідальністю
№ з/п
1
1.1.

Методична складова облікової політики

143

ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики, 2019, № 1

Статутний капітал
Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не меншою за
номінальну вартість його частки. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову
оцінку, що затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників, у
яких взяли участь всі учасники товариства.
1.2.
Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку товариства, пропорційно
розміру часток учасників у статутному капіталі.
1.3.
Дивіденди учасникам нараховуються і виплачуються по закінченню календарного
року протягом першого місяця, наступного за звітним, року. Дивіденди можуть
виплачуватись у грошовій та негрошовій формі.
1.4.
Дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад, не
нараховуються та не виплачуються.
1.5.
Статутний капітал збільшується (зменшується) за рішенням Загальних зборів
учасників. Прийняття такого рішення відбувається більш як 75% голосів.
1.6.
Повідомлення про рішення Загальних зборів Товариства щодо зменшення
статутного капіталу надсилається кредиторам, чиї вимоги до товариства не
забезпечені заставою, гарантією чи порукою в 10-денний строк.
1.7.
Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів здійснюється за рахунок
нерозподіленого прибутку. Рішення про таке збільшення статутного капіталу
приймають Загальні збори засновників більш ніж 50% голосів (якщо частки
засновників не змінюються) і 100% голосів (якщо частки засновників змінюються).
2
Капітал у дооцінках.
2.1.
Відносити до капіталу у дооцінках дооцінку (уцінку) необоротних активів і
фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу.
2.2.
Проводити переоцінку об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких
відрізняється від їх справедливої вартості на дату балансу більш ніж на 8 %.
2.3.
Переоцінку об’єктів нематеріальних активів не здійснювати, зважаючи
на відсутність активного ринку за ними.
2.4.
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх знижень ціни
залишкової вартості переоціненого об’єкта основних засобів/нематеріальних
активів уключати до складу нерозподіленого прибутку при вибутті такого об’єкта.
2.5.
Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта основних засобів, включати до первісної
вартості об’єкта в сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року.
3.
Створювати резерв забезпечення:
3.1.
На виплату відпусток працівникам підприємства. Величину забезпечення
розраховувати шляхом множення фактично нарахованої працівникам заробітної
плати на коефіцієнт резервування, який обчислюють як відношення річної планової
суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці.
3.2.
Номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також побудову аналітичних
рахунків з обліку власного капіталу і забезпечення зобов'язань наведена в Додатку
1 до цього наказу.
4.
Резервний капітал.
4.1.
Резервний капітал створюється за рахунок прибутку чистого прибутку.
Щорічні відрахування здійснюються у розмірі 5% чистого прибутку.
Відрахування здійснюються до повного формування (25% розміру статутного капіталу).
Джерело: сформовано автором з урахуванням змін законодавства [8]
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Формування такого розділу дозволить узгодити положення облікової політики
та установчих документів з метою задоволення інтересів користувачів щодо обліку
власного капіталу. Адже належне формування облікової політики є важливим
елементом внутрішнього регулювання формування та обліку власного капіталу,
сприяє підвищенню повноти та достовірності інформації про фінансовий стан
підприємства.
Висновки. На основі дослідження нормативного регулювання формування та
обліку власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю виявлено, що
держава на макрорівні регулює лише окремі аспекти цих процесів. При цьому
залишається широкий спектр варіативності в обранні організаційних та методичних
прийомів обліку власного капіталу. Це, в свою чергу, надає можливість власникам
товариств обирати оптимальний альтернативний варіант обліку саме для даного
конкретного суб’єкта, враховуючи специфіку його діяльності. Основними
внутрішніми регламентами підприємств, що врегульовують питання формування,
використання та обліку власного капіталу є статут та наказ про облікову політику.
Дослідження виявило недоліки у формуванні норм як статуту, так і наказу про
облікову політику товариств з обмеженою відповідальністю щодо власного капіталу.
Запропоновано зміни до зазначених внутрішніх регламентів товариств з обмеженою
відповідальністю, що приведе у відповідність їх норми з нормами законодавства,
зокрема з нормами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII та дозволить отримати повну,
релевантну, неупереджену інформацію про власний капітал усім зацікавленим
особам.
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