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(відповідний аналітичний рахунок) К 23.n «Витрати 
цехів (переділів) допоміжного виробництва»).

Висновки з проведеного. Впровадження запропо-
нованого підходу до бухгалтерського обліку та каль-
кулювання собівартості переробки відходів має від-
буватися шляхом закріплення зазначених положень 
в системі внутрішньої регламентації бухгалтерського 
обліку діяльності промислового підприємства. Поря-
док вибору баз розподілу має зазначатися в Поло-
женні про облікову політику. Переліки переділів та 
калькуляційних одиниць, задіяних в переробці від-
ходів, мають бути затверджені окремими докумен-
тами керівником та узгоджені головним інженером 
та головним бухгалтером промислового підприєм-
ства. В цілому порядок облікового відображення та 
калькулювання собівартості й переробки відходів 
повинні бути регламентовані окремими методич-
ними рекомендаціями, специфіка яких має бути для 
кожного підприємства визначена окремо залежно від 
технології переробки та видів відходів, які підляга-
ють переробці. 

Таким чином, калькуляція собівартості пере-
робки відходів надаватиме інформацію про вартість 
перероблених відходів, прямі виробничі витрати на 
їх переробку в розрізі елементів витрат (матеріальні 
витрати, витрати на оплату праці, витрати на соці-
альні заходи, амортизація та інші витрати), розпо-
ділені загальновиробничі витрати цехів основного і 
допоміжного виробництва та вартість послуг допо-

міжного виробництва. Форма калькуляції визнача-
ється відповідно до запитів користувачів та може 
мати розширений та вузький формати, що в умовах 
комп’ютеризації не вимагає витрачання додаткових 
трудових та інших ресурсів. 
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КОНЦЕПТ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проаналізовано сучасний стан системи ведення обліку і аудиту власного капіталу у сільськогосподарських підпри-
ємствах. Виявлено шляхи удосконалення та оптимізації обліку власного капіталу за рахунок впровадження ряду внутрішніх 
первинних документів обліку останнього, а також розроблено механізм оптимізації власного капіталу.
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Одношевная О.А. КОНЦЕПТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проанализировано современное состояние системы ведения учета и аудита собственного капитала в 

сельскохозяйственных предприятиях. Обнаружены пути усовершенствования и оптимизации учета собственного капитала за 
счет внедрения ряда внутренних первичных документов учета последнего, а также разработан механизм оптимизации собствен-
ного капитала.
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Odnoshevnaya O.A. CONCEPT IMPROVEMENTS ACCOUNTING AND AUDIT COMPANY’S EQUITY CAPITAL
The current state of the system of accounting and auditing of equity capital in agricultural enterprises. We found the following ways 

to improve and optimize the account equity, through the introduction of a number of internal source documents of the latter, as well as to 
develop a mechanism to optimize its own capital.

Keywords: Equity, optimization, accounting process.

Постановка проблеми. Ефективність діяльності 
підприємств значною мірою залежить від бухгал-
терського обліку власного капіталу, який повинен 
сприяти своєчасному наданню об’єктивної інфор-
мації щодо виявлених внутрішніх резервів, поліп-
шення використання активів, економії матеріаль-
них та трудових ресурсів. Важливим елементом 
організації бухгалтерського обліку також висту-

пає розробка та затвердження розміру й структури 
власного та позикового капіталу, оскільки це важ-
ливий інструмент управління підприємством, який 
є одним з вирішальних факторів впливу на ефек-
тивність функціонування сільськогосподарського 
підприємства. Одним із пріоритетних завдань бух-
галтерського обліку є достовірне та повне відобра-
ження в ньому та розкриття в фінансовій звітності 
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прав власників. Величина власного капіталу є важ-
ливою економічною категорією, оскільки вказує на 
платоспроможність підприємства. Особливістю цієї 
категорії є невизначеність власного капіталу з точки 
зору його місцезнаходження на підприємстві. Тому 
питання обліку власного капіталу є дуже актуаль-
ними і мають потребу у подальшому удосконаленні. 
Головним інформативним показником будь-якого 
економічного суб’єкта вважається показник рівня 
його власного капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На під-
ставі результатів аналізу підходів багатьох вчених 
з’ясовано, що поняття «власний капітал» єдиного 
визначення не має, що зумовлено його різноспрямо-
ваними функціями. За даними досліджень М. Стель-
мах, власний капітал – це основна економічна база 
створення та розвитку підприємства, яка в процесі 
свого функціонування забезпечує потреби підприєм-
ства в джерелах фінансування його активів [4]. В той 
же час В.В. Баліцька вважає, що власний капітал 
підприємства – це нагромаджений шляхом збере-
ження запас економічних благ у формі грошових 
коштів та реальних капітальних товарів, що залу-
чається його власниками в економічний процес як 
інвестиційний ресурс і чинник виробництва з метою 
отримання доходу [1]. Одночасно з цим Ю.Ф. Бути-
нець стверджує, що власний капітал – це загальна 
вартість засобів підприємства, які належать йому на 
правах власності та використовуються ним для фор-
мування його активів [2]. Врахувавши думку науков-
ців з приводу обліку і аудиту власного капіталу, під-
креслимо, що процес його оптимізації залишається 
дискусійним питанням і потребує більш поглибле-
ного вивчення.

Мета статті полягає у ретельному аналізі обліку і 
аудиту власного капіталу сільськогосподарських під-
приємств, а також виявленні шляхів його оптимізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання облікового процесу власного капіталу – досить 
складний процес, який залежить від структури влас-
ного капіталу і передбачає питання облікової полі-
тики, організаційних ознак діяльності акціонерних 
товариств та інформаційного забезпечення емітентів 
цінних паперів, що безпосередньо є основою обліку 

власного капіталу. Для удосконалення обліку влас-
ного капіталу на підприємстві пропонуємо запрова-
дити у виробничий процес внутрішній документ акт 
вилучених часток власного капіталу (табл. 1).

Запропонований документ надасть можливість 
структурувати рух паїв, орендованих підприємством, 
чітко відображати їх кількість, номінальну вартість, 
а також правильно відображати їх собівартість. 

Важливим є те, що капітал підприємства роз-
глядається скоріше як пасив, а не актив, що засвід-
чує балансове рівняння (облікова модель): активи 
дорівнюють сумі власного капіталу та зобов’язань. 
Звідси величина власного капіталу підприємства 
визначається як різниця між його активами та 
зобов’язаннями. Пропонуємо для удосконалення 
руху капіталу підприємства, а також розподілу вар-
тості дивідендів між учасниками запровадити на під-
приємстві реєстр заборгованості по виплатах диві-
дендів (табл. 2).

За допомогою наведеного реєстру керівництво 
підприємства матиме можливість детально оцінити 
частку кожного з учасників, суму зареєстрованого 
капіталу, вартість дивідендів, необхідних до сплати, 
а також можливу суму заборгованості перед учас-
никами. Головною перевагою даного реєстру є його 
структурованість та одночасне відображення усіх 
операцій із власним капіталом підприємства.

З метою покращення використання власних 
коштів на підприємстві пропонуємо механізм опти-
мізації власного капіталу підприємства (рис. 1).

Обрана концепція обліку статутного капіталу 
визначає, який баланс слід складати для прийняття 
рішень управлінцями. Вищенаведені пропозиції 
організації обробки інформації з обліку і аналізу 
власного капіталу забезпечують вдосконалення мето-
дології процесу обліку власного капіталу.

Аналізуючи систему ведення обліку і аудиту у 
більшості сільськогосподарських підприємств, зазна-
чимо, що більшість з них у своїй роботі не користу-
ються послугами незалежного аудиту, тому питанням 
завершення, закріплення розмежування власності 
на підприємстві практично не приділяється уваги. 
З приводу цього для зазначених господарств пропо-
нуємо створити комісію з питань завершення закрі-

Таблиця 1
Акт вилучених часток власного капіталу

№  
з/п Кількість паїв Номінальна 

вартість

Результат анулювання

собівартість викуплених та анульованих паїв, більша за їх номінальну 
вартість

дебет 425 дебет 443 дебет 40

1.

2.
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Таблиця 2
Реєстр заборгованості по виплатах дивідендів
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капітал у 
дооцінках

додатковий 
капітал

резервний 
капітал

нерозподілений 
прибуток

1. Карпук В.І. 26% 5000,00 2500,00 2500,00

2. Петрик К.І. 15% 3000,00 1600,00 1400,00

3.

4.
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плення та розмежування власності, склад якої наве-
дено на рис. 2.

 
 

 

Механізм оптимізації власного 
капіталу підприємства 

Продаж (реалізація) об’єктів основних засобів (зайвих, 
недовантажених, морально застарілих) і використання 
одержаних коштів (або бодай їх частин) на поповнення  

фонду власних коштів 

Вжити заходів щодо партнерських відносин з комерційними 
банками і збільшення на цій основі обсягу короткотермінових 

кредитів у своєму господарському обороті 

Розширення практики розрахунків на умовах попередньої 
оплати (перерахування авансів) тощо 

Визначити правильну пропорцію розподілу свого капіталу між 
фондами основних та оборотних коштів та забезпечити, щоб ці 
кошти вкладалися в відповідні активи з найбільшою віддачею 

Чітке визначення фінансового 
стану підприємства, виявлення 

шляхів збільшення його капіталу 

Рис. 1. Механізм оптимізації  
власного капіталу підприємства

 

Склад комісії з питань завершення розмежування та закріплення власності 
сільськогосподарського товариства 

Голова комісії Голова правління, заступник голови 
правління товариства 

Заступник голови комісії Головний бухгалтер або його заступник 

Члени комісії 
Начальник управління, начальник 
юридичного відділу, юрист, начальник 
економічного відділу 

Рис. 2. Склад комісії з питань завершення 
регулювання розмежування та закріплення 

власності на підприємстві

На першому організаційному засіданні комі-
сія повинна затвердити функціональні обов’язки 
для всіх її членів. Рішення комісії правомочні, 
якщо в її роботі бере участь не менше 2/3 членів, 
обов’язково голова або його заступник. Комісія при-
ймає рішення простою більшістю голосів. У разі 
рівного розподілу голосів голос голови комісії є 
вирішальним. Всі рішення комісії оформляються 
протоколом. Для ведення протоколів секретарю 
комісії товариства повинно видати пронумеровану і 
прошнуровану книгу. Кількість листків у книзі вка-
зується прописом на останній сторінці і завіряється 
підписами голови правління товариства, голови і 

секретаря комісії. Підписи скріплюються печаткою 
товариства.

Протокол кожного засідання комісії веде її секре-
тар, підписує голова та всі члени комісії, що брали 
участь у роботі комісії. Комісія подає перші примір-
ники відомостей інших документів на затвердження 
загальних зборів пайовиків. Після затвердження 
відомості інші документи повинні надходити у бух-
галтерію товариства для ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової і статистичної звіт-
ності. Другі примірники відомостей, інших докумен-
тів залишаються в справах комісії. Робота комісії з 
завершення розмежування і закріплення власності 
може вважатися закінченою після:

– затвердження загальними зборами пайовиків 
всіх відомостей та інших документів, які потребують 
затвердження;

– внесення в майнові сертифікати даних про роз-
мір частки пайовиків в майні споживчого товариства 
та видачі їх пайовикам.;

– передачі книги протоколів та других примірни-
ків всіх відомостей, інших документів в архів това-
риства;

– прийняття постанови правління товариства про 
закінчення роботи комісії.

Головне завдання комісії – слідкувати за правиль-
ністю формування, розподілом власного капіталу. Це 
завдання можна покласти на головного бухгалтера, 
як заступника голови комісії, та на економіста, які 
б аналізували фінансове становище підприємства та, 
як запоруку фінансової стійкості, ефективне вико-
ристання капіталу, за рахунок чого відбувались 
зміни, до чого вони призвели та як ще більше покра-
щити становище товариства. У разі необхідності зби-
рати комісію та приймати рішення щодо його покра-
щення, оптимізація структури щодо збільшення чи 
то зменшення відповідних статей власного капіталу.

Таким чином, запропонована система впрова-
дження комісії з питань завершення розмежування 
та закріплення власності у сільськогосподарських 
підприємствах буде вирішувати всі питання стосовно 
власного капіталу по мірі їх виникнення, не дозво-
ляючи останньому стати фінансово нестабільним та 
неплатоспроможним.

Для більш якісного ведення обліку власного 
капіталу підприємства вважаємо за доцільне впро-
вадження системи внутрішнього аудиту. На підставі 
результатів вивчення первинних документів та ауди-
торських процедур внутрішній аудитор проводитиме 
аналіз за такими напрямами: 

- аналіз складу і структури власного капітал у 
суб’єкта підприємництва;

- оцінка ефективності використання власного 
капіталу; 

- визначення факторів, які впливають на зміну 
величини власного капіталу; 

- аналіз рентабельності власного капіталу.
На базі проведених процедур виявлені помилки і 

факти шахрайства необхідно згрупувати з метою вста-

Таблиця 3
Запропонований робочий документ для проведення аудиту власного капіталу підприємства

№  
з/п

Первинний документ, обліковий регістр
Зміст 

порушення

Характер 
порушення 

(помилка, факт 
обману)

Який 
нормативний 

документ 
порушено

Суттєвість 
порушенняНайменування №  Дата Сума

1

2

3

і т. п.
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новлення їх суттєвості (з урахуванням об’єднаного 
ефекту) і підготовки підсумкової аудиторської доку-
ментації. Перелік виявлених помилок і фактів 
обману доцільно згрупувати в одному робочому доку-
менті. Для цього пропонуємо спеціально розробле-
ний робочий документ для проведення аудиту влас-
ного капіталу підприємства (табл. 3).

За результатами аудиту перевіряючий готує 
інформацію про перевірену сукупність для внесення 
її до Звіту клієнта, а також для складання висновку 
аудитора. Якщо аудитор не знайшов порушень чи 
знайшов порушення, які не впливають на законність 
функціонування, не завдають шкоди державі, засно-
вникам чи акціонерам, то він фіксує факти перевірки 
в аналітичній частині аудиторського висновку. При 
цьому аудитор має право пропонувати видати переві-
рену під сукупність позитивний внесок. Якщо ауди-
тор знайшов порушення, які впливають на закон-
ність функціонування чи завдають шкоди державі, 
засновникам чи акціонерам, то він фіксує всі факти 
в аналітичній частині аудиторського висновку. Якщо 
порушення не виправленні, то аудитор не має права 
видати позитивний внесок.

Отже, підкреслимо, що оптимізація обліку і 
аудиту власного капіталу є головною складовою 
успішного функціонування підприємства, максимі-
зації його прибутків, усунення зайвих статей витрат 
в процесі розподілу часток дивідендів між учасни-
ками.

Висновки. Розвиток ринкових відносин, активі-
зація діяльності сільськогосподарських підприємств 
та її висока ризиковість вимагають створення ефек-
тивного механізму покриття можливих негативних 
наслідків шляхом формування власного капіталу 
у всіх аграрних формуваннях незалежно від орга-
нізаційно-правових форм господарювання і форм 

власності. На підставі результатів аналізу підходів 
вчених з’ясовано, щодо поняття «власний капітал» 
єдиного визначення немає, що зумовлено його різ-
носпрямованими функціями. Останні визначаються 
наявністю різних інтересів щодо власного капіталу в 
суб’єктах економічних відносин – власників, праців-
ників підприємства, кредиторів і держави.

Запропоновано впровадити реєстр заборгова-
ності по виплатах дивідендів. Таким чином, сума 
власного капіталу являє собою загальну вартість 
засобів, отриманих від засновників у різній формі, 
з повною передачею права власності на ці засоби 
підприємству або залишених засновниками на під-
приємстві, отриманих в процесі діяльності підпри-
ємства (як в результаті власної діяльності, так і без-
оплатно отриманих).

Аудит власного капіталу є одним з найважливі-
ших розділів проведення аудиту, оскільки власний 
капітал є гарантією стабільної діяльності підприєм-
ства, і від правильності ведення його обліку значним 
чином відображаються майнові відносини власників. 
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