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Тема 3.1. Облік статутного капіталу 

 

Мета заняття 
1.  Засвоїти призначення, склад та джерела формування власного капіталу 

підприємства. 

2.  Вивчити і засвоїти вимоги щодо розміру, порядку формування та зміни 

статутного капіталу суб’єкта господарювання. 

3.  Оволодіти методикою відображення облікової інформації за операціями зі 

статутним капіталом підприємства на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань.  

Зареєстрований (пайовий) капітал – зафіксована в установчих документах сума 

статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, 

яка формується відповідно до законодавства. 

Статутний капітал – зафіксована в установчих документах загальна вартість 

активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. 

Пайовий капітал – сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що 

передбачена установчими документами.  

Акціонерне товариство – господарське товариство, яке має статутний капітал, 

поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть 

ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм 

акцій. 

Товариство з обмеженою відповідальністю – господарське товариство, що має 

статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами, і несе 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. 

Товариство з додатковою відповідальністю – господарське товариство, статутний 

капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і 

яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його 

недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну 

відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі 

до вкладу кожного з учасників. 

Повне товариство – господарське товариство, всі учасники якого відповідно до 

укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені 

товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства всім своїм майном. 

Командитне товариство – господарське товариство, в якому один або декілька 

учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його 

зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за 

законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в 

діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники). 
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Випуск цінних паперів – сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного 

емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний 

ідентифікаційний номер та забезпечують їхнім власникам однакові права незалежно 

від часу придбання і способу їх емісії. 

Емісія акцій – сукупність дій емітента, що провадяться в установленій 

законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів 

серед їх перших власників. 

Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника 

(акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання 

частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отри-

мання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління 

акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом 

України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення 

акціонерних товариств.  
Прості акції – акції, що надають їхнім власникам право на отримання частини 

прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні 
акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у 
разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, 
діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їхнім власникам 
однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші 
цінні папери акціонерного товариства.  

Привілейовані акції – акції, що надають їхнім власникам переважні, стосовно 
власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства 
у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі 
його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у 
випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності 
та припинення акціонерних товариств.  

Конвертовані привілейовані акції – акції, що можуть мати властивість обмінюватися 
за обумовленою ставкою на певну кількість звичайних акцій чи облігацій певного 
емітенту. Неконвертовані акції не змінюють свій статус.  

Конвертовані облігації – облігації компанії, які можна в певній пропорції обміняти 
на звичайні акції цієї компанії. Конвертовані облігації характеризуються двома 
основними рисами: вони передбачають право на отримання доходу і, разом із тим, 
опціон на покупку звичайних акцій емітента. 

Депозитарій – професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює послуги зі 
зберігання сертифікатів цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав 
власності на цінні папери. 

Дивіденди – частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) 
відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства. 

 

Контрольні питання 
1. Дайте визначення господарського товариства. 
2. Дайте визначення власного капіталу підприємства. 
3. Які основні складові елементи власного капіталу? 
4. Дайте визначення зареєстрованому капіталу.  
5. Дайте визначення статутного капіталу. 
6. Які вимоги до розміру статутного капіталу акціонерного товариства в Україні? 
7. Дайте визначення акції. 
8. Які існують класифікаційні ознаки акцій? 
9. Як впливають на розмір та структуру статутного капіталу роздрібнення та 

консолідація акцій? 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
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10. На яку дату здійснюється відображення в обліку статутного капіталу 

акціонерного товариства? 

11. Які вимоги встановлені до засновників акціонерного товариства щодо терміну 

володіння та мінімальної кількості належних їм акцій? 

12. Дайте визначення емісійного доходу акціонерного товариства? 

13. Укажіть основні способи збільшення статутного капіталу. Як ці зміни 

відображаються у Звіті про власний капітал?  

14. Яким чином може здійснюватися зменшення статутного капіталу та який порядок 

його відображення у Звіті про власний капітал? 

15. На які показники Звіту про власний капітал впливає нарахування дивідендів? 

16. Яким чином операції, пов’язані з викупом акцій та їх анулюванням 

відображаються у Звіті про власний капітал? 

17. Наведіть приклади господарських операцій підприємства, які обумовлюють 

збільшення або зменшення складових елементів власного капіталу підприємства. 

18. Які акції відносяться до викуплених? 

19. За рахунок яких джерел акціонерне товариство може здійснювати викуп акцій 

власного випуску? 

20. Дайте визначення дивідендів. 

21. Які джерела виплати дивідендів по акціях передбачені діючим законодавством 

України? 

22. На яку дату визначається перелік власників акцій, які мають право на отримання 

дивідендів? 

23. Яким чином нарахування дивідендів впливає на розмір власного капіталу? 

 

Тестові завдання 

1.  Вартість чистих активів підприємства визначається як різниця: 

а)  між сумою оборотних активів і сумою поточних зобов’язань; 

б) між сумою необоротних активів і сумою поточних зобов’язань; 

в) між загальною сумою активів і загальною сумою зобов’язань; 

г) між сумою необоротних активів і сумою довгострокових зобов’язань. 

2.  Власний капітал – це: 

а) робочий капітал; 

б) вартість прав власників підприємства; 

в) боргові зобов’язання та чистий прибуток; 

г) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 

зобов’язань. 

3.  Збільшення номіналу випущених акцій призводить до: 

а) збільшення розміру статутного капіталу; 

б) збільшення розміру нерозподіленого прибутку; 

в) збільшення розміру додаткового вкладеного капіталу; 

г) не змінює загальну оцінку власного капіталу.  

4.  До складу власного капіталу входить: 

а) запаси та основні засоби; 

б) зобов’язання та нерозподілений прибуток; 

в) статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток; 

г) статутний капітал, додатковий капітал, чистий прибуток. 

5.  До основних джерел збільшення статутного капіталу акціонерної компанії в 

Україні належать: 

а) додаткові внески акціонерів; 

б) обмін облігацій на акції; 
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в) суми дооцінки основних засобів товариства; 
г) правильної відповіді немає. 
6.  Чи призводить викуп акцій до зміни величини статутного капіталу: 
а) не призводить; 
б) призводить у розмірі їхньої ринкової вартості; 
в) призводить у розмірі їхньої номінальної вартості; 
г) правильної відповіді немає. 
7.  Викуп власних акцій призводить до зменшення статутного капіталу 

акціонерного товариства у розмірі: 
а) номінальної вартості викуплених акцій; 
б) ринкової вартості викуплених акцій; 
в) фактичної собівартості викуплених акцій; 
г) справедливої вартості викуплених акцій. 
8.  Сальдо на рахунку 40 «Зареєстрований капітал» акціонерного товариства 

повинне дорівнювати: 
а) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними 

акції товариства; 
б) сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства; 
в) сумарній вартості активів товариства; 
г) правильна відповідь відсутня. 
9.  Сальдо рахунка 46 «Неоплачений капітал»: 
а) збільшує суму дебіторської заборгованості підприємства; 
б) вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу 

підприємства; 
в) додається при визначенні суми власного капіталу підприємства; 
г) зменшує суму дебіторської заборгованості. 
10.  Для нарахування дивідендів по простих акціях джерелом може бути: 

а) нерозподілений прибуток та резервний капітал; 

б) нерозподілений прибуток; 

в) резервний капітал; 

г) додатковий капітал. 

11.  В Україні право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами 

цього товариства на: 

а) дату прийняття рішення про виплату дивідендів; 

б) початок строку виплати дивідендів; 

в) на останній календарний день року, за який нараховуються дивіденди; 

г) на перший календарний день року, за який нараховуються дивіденди. 

12.  До складу власного капіталу входить: 

а) запаси та основні засоби; 

б) зобов’язання та нерозподілений прибуток; 

в) статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток; 

г) доходи майбутніх періодів та капітал у дооцінках. 

13.  Нарахування дивідендів по акціонерах на початок виплати відображається 

записом:  

а) Д-т 441 «Прибуток нерозподілений» 

 К-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»; 

б) Д-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 

 К-т 46 «Неоплачений капітал»; 

в) Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»  

 К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»; 

г) Д-т 441 «Прибуток нерозподілений»  

 К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 
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14. Знайдіть відповідність між проводками та їхнім змістом: 
 

А 
Відображено зафіксовану в статуті суму статутного 

капіталу 
1 Д-т 311 К-т 421 

Б 

Відображено різницю між продажною (за грошові 

кошти) і номінальною вартістю первинно розміщених 

акцій 

2 Д-т 672 К-т 301 

В 
Відображено суму зменшення статутного капіталу 

ПАТ через зменшення номінальної вартості акцій 
3 Д-т 451 К-т 672 

Г 

Відображено суму відшкодування акціонерам 

збитків від зменшення номінальної вартості акцій 

виплатою готівки із каси ПАТ 

4 Д-т 46 К-т 40 

Д 
ПАТ викупило в акціонерів акції за ціною, що 

збігається з номінальною вартістю 
5 Д-т 40 К-т 672 

Е Відображено анульовані акції 6 Д-т 40 К-т 451 
 

Практичні ситуації 
Завдання 3.1.1 
Вихідні дані 
Засновники вирішили створити публічне акціонерне товариство із статутним 

капіталом 2 000 000 грн, поділений на 200 000 простих акцій номіналом 10 грн/шт. Згідно 
з установчим договором акції розміщують за номіналом з оплатою грошима та майном. 
Після підписання установчого договору на підприємстві відбулися наведені нижче 
операції: 

 за 160 000 акцій засновники-фізичні особи перерахували на поточний рахунок 
у банку 1 600 000 грн; 

 за 40 000 акцій засновники-юридичні особи (платники податку на прибуток та 
ПДВ) передали обладнання (для створюваного АТ – це основні засоби) ринковою 
вартістю 400 000 грн (у т. ч. ПДВ). 

Вартість послуг депозитарію з обслуговування емісії – 50 000 грн. 
Зміст завдання 
1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані з 

формуванням статутного капіталу публічного акціонерного товариства. 
2. Скласти обліковий реєстр – Журнал 7. 
 
Завдання 3.1.2 
Вихідні дані 
Інформацію про перший випуск акцій (приватне розміщення серед засновників 

публічного акціонерного товариства) наведено в табл. 3.1.1.  
Таблиця 3.1.1 

Господарські операції за грудень 20Х1 р. 
 

№ 
з/п 

Зміст операції Сума, 
грн 

1 Зареєстровано ПАТ «Березень» станом на 31.12.20Х1р. Статутний 
капітал зареєстровано в сумі 190 000 грн, у складі якого: 

 прості акції 175 000 шт. номінальною вартістю 1,0 грн; 

 привілейовані акції 12 000 шт. номінальною вартістю 1,25 грн. 

 
190 000 
175 000 
15 000 

2 Засновники внесли в обмін на 38 000 простих і 8 000 
привілейованих акцій до статутного капіталу ПАТ «Березень»: 

 акції іншого підприємства; 

 матеріали; 

 грошові кошти на поточний рахунок. 

 
 

14 500 
2 300 
9 200 
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Закінчення табл. 3.1.1 

3 На поточний рахунок надійшли кошти від продажу: 

 простих акцій 137000 шт. за ціною 1,2 грн; 

 привілейованих акцій 4000 шт. за ціною 1,5 грн. 

 

164 400 

6 000 
 

Зміст завдання 

1. Визначити розмір зареєстрованого статутного капіталу. 

2. Визначити розмір емісійного доходу. 

3. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані з 

формуванням статутного капіталу публічного акціонерного товариства. 

 

Завдання 3.1.3 
Вихідні дані 

Загальними зборами засновників публічного акціонерного товариства «Океан» 

(платник податку на прибуток та ПДВ) було вирішено збільшити статутний капітал на 

400 000 грн шляхом публічного розміщення 20 000 простих акцій номінальною вартістю 

20 грн за акцію. 
З  депозитарієм було укладено договір на обслуговування емісії. Вартість послуг 

склала – 2000 грн. Акції розмістили за ринковою ціною – 35,00 грн за акцію. 
ПАТ «Океан» отримало:  

 за 17 000 акцій від акціонерів-фізичних осіб кошти на поточний рахунок в 
банку в сумі 595 000 грн; 

 за 3 000 акцій від акціонера-юридичної особи (платник податку на прибуток та 
ПДВ) товар ринковою вартістю 105 000 грн (у т. ч. ПДВ). 

Зміст завдання 
1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані зі збільшенням 

статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткової емісії акцій. 
2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований 

капітал»; 421 «Емісійний дохід»; 46 «Неоплачений капітал». 
 
Завдання 3.1.4 
Вихідні дані 
Публічне акціонерне товариство «Стандарт» (платник податку на прибуток і ПДВ) 

вирішило збільшити статутний капітал на 500 тис. простих акцій номіналом  
10 грн/шт. Вартість послуг депозитарію цінних паперів з обслуговування емісії –  
25 тис. грн. Акції розмістили серед акціонерів за ринковою ціною – 15 грн/шт. Усього 
від акціонерів надійшло на рахунок у банку 750 тис. грн. 

Зміст завдання 
1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані зі 

збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок додаткової 
емісії акцій. 

2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований капітал»; 
421 «Емісійний дохід»; 46 «Неоплачений капітал». 

 
Завдання 3.1.5 
Вихідні дані 
Для приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих 

активів (ч. 3 ст. 155 ГКУ, ч. 3. ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства») 
публічне акціонерне товариство «Перлина» прийняло рішення зменшити свій статутний 
капітал до 200 тис. грн. за рахунок зменшення номінальної вартості всіх акцій. 
Статутний капітал до зменшення становив 1 900 тис. грн, після зменшення – 1 700 тис. 
грн. Виплати акціонерам не здійснювались. 
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Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані зі 

зменшенням величини статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної 

вартості акцій. 

2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований капітал»; 

442 «Непокритий збиток». 

 

Завдання 3.1.6 
Вихідні дані  

Публічне акціонерне товариство «Перлина» прийняло рішення зменшити свій 

статутний капітал на 300 тис. грн, зменшивши номінальну вартість усіх акцій. 

Статутний капітал до зменшення становив 2 000 тис. грн, після зменшення –  

1 700 тис. грн. Грошові виплати акціонерам становлять 100 тис. грн; на погашення 

збитків спрямовано 150 тис. грн; на збільшення додаткового капіталу – 50 тис. грн. 

Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані зі 

зменшенням величини статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної 

вартості акцій. 

2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований 

капітал»; 421 «Емісійний дохід»; 442 «Непокритий збиток»; 425 «Інший додатковий 

капітал». 

 

Завдання 3.1.7 
Вихідні дані 

Публічне акціонерне товариство «Зоря» прийняло рішення вилучити 1 000 акцій за 

номінальною вартістю 60,0 грн/шт. з подальшим анулюванням таких акцій. 

Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані зі 

зменшенням величини статутного капіталу через анулювання вилучених акцій. 

2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований 

капітал»; 451 «Вилучений капітал». 

 

Завдання 3.1.8 
Вихідні дані 

Величина статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Скіф» складає 

2 000 тис. грн. Частки його засновників становлять: 

 40 % (800 тис. грн) – ТОВ «Спектр»; 

 30 % (600 тис. грн) – ТОВ «Світанок»; 

 30 % (600 тис. грн) – ТОВ «Промінь».  

За підсумками 20Х1 року підприємство отримало 500 тис. грн. чистого прибутку, 

який засновники вирішили спрямувати на збільшення статутного капіталу через 

реінвестицію дивідендів.  

Зміст завдання 

1. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, які пов’язані зі 

збільшенням величини статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів. 

2. Скласти обліковий регістр (журнал 7) за рахунками: 40 «Зареєстрований 

капітал»; 441 «Прибуток нерозподілений»; 46 «Неоплачений капітал»; журнал 3 за 

рахунком 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами». 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [55], [66]. 
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Тема 3.2. Облік резервного, додаткового, вилученого капіталу 

 

Мета заняття 
1.  Засвоїти вимоги щодо розміру, порядку формування та зміни резервного, 

додаткового та вилученого капіталу суб’єкта господарювання. 

2.  Оволодіти практичними навиками щодо відображення операцій з вказаними 

вище видами власного капіталу. 

 

Ключові терміни і поняття 

Капітал у дооцінках – сума дооцінки необоротних активів і фінансових 

інструментів. 

Додатковий капітал – емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної 

емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих 

необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками без збільшення 

статутного капіталу, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного 

капіталу та інші складові додаткового капіталу. 

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства 

або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за внесками до 

статутного капіталу. 

Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, 

викуплених товариством у його учасників.  

Емісійний дохід – сума перевищення доходів, отриманих підприємством від 

первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над 

номіналом таких акцій (інших корпоративних прав). 

 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення резервного капіталу. 

2. Що таке капітал у дооцінках? 

3. Визначте елементи додаткового капіталу 

4. Дайте визначення нерозподіленого прибутку. 

5. Дайте визначення непокритого збитку та поясніть його вплив на показники 

власного капіталу. 

6. Дайте визначення неоплаченого та вилученого капіталу. У чому полягає різниця 

між цими поняттями? 

7. Яка різниця з точки зору формування власного капіталу існує між товариствами, 

які діють на підставі статуту, та товариствами, які діють на підставі лише установчого 

договору? 

8. Дайте визначення акціонерного товариства. 

9. Які вимоги встановлені до розміру та порядку формування резервного капіталу 

акціонерного товариства в Україні? 

10. Як викуп акцій власного випуску впливає на розмір власного капіталу 

акціонерного товариства? 

11. Як реінвестування дивідендів впливає на розмір власного капіталу? 

 

Тестові завдання 

1.  Порядок використання чистого прибутку визначається: 

а) власником підприємства; 

б) головним бухгалтером; 

в) установчими документами; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F

