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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
НАЙВАЖЛИВІШИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Іноземні інвестиції є необхідним структурним еле#
ментом, здатним забезпечити зростання сучасної рин#
кової економіки. При цьому основною формою їх залу#
чення у останні роки є формування підприємств корпо#
ративного типу, іноземна інвестиція в статутному капі#
талі яких становить не менше 10 % (тобто підприємств
з іноземними інвестиціями). Так, нами встановлено, що
станом на 2010 р. у загальному обсязі інвестицій у влас#
ний капітал частка інвестування у підприємства з інозем#
ними інвестиціями склала: у Харківській області — 91
%; у Сумській — 94%; у Вінницькій — 81 %; у Рівнен#
ській — 78 %; у Донецькій — 97 % та ін.

Наявність іноземних інвестицій у капіталі вітчизня#
них підприємств вимагає високого рівня довіри між зару#
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біжним інвестором, безпосереднім керівництвом об'єк#
та інвестування та відповідно підвищує значущість сис#
тема обліку власного капіталу. Що пов'язане з багать#
ма факторами, наприклад, з недосконалістю: норматив#
но#правової бази обліку власного капіталу (відсутністю
обмежень частки статті нерозподіленого прибутку у
власному капіталі підприємства, прив'язкою величини
резервного капіталу до розміру зареєстрованого ста#
тутного капіталу та ін.); системи внутрішнього контро#
лю (на більшості підприємств контроль з боку управлі#
нського персоналу здійснюється несистематично, а не#
залежний контроль з боку власників відсутній). Отже,
пріоритетними є питання забезпечення вірогідності,
прозорості складу і змісту інформації щодо власного
капіталу підприємства, що потребують фундаменталь#
ного дослідження теоретичних положень та конструк#
тивних принципів обліку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні теоретичні положення з обліку власно#
го капіталу на підприємствах з іноземними інвестиція#
ми висвітлені у науковій літературі досить обмежено.

Так, у праці Собко В.В. "Бухгалтерський облік ка#
піталу підприємства (власності, пасивів)" (2006 р.) нада#
но достатньо грунтовний опис особливостей формуван#
ня власного капіталу та основних понять у визначеній пло#
щині (додаткового капіталу, статутного капіталу, страхо#
вого капіталу та ін.) [9]. Окремі аспекти цього питання
розглянуті Бойко Р.В. у дослідженні "Облік і аудит інве#
стицій" (2005 р.), де зроблені спроби характеристики інве#
стицій як необхідної категорії обліку [1]. Цінними є та#
кож наукові розробки Дмитренко А.В. у праці "Бухгал#
терський та податковий облік внесків до статутного ка#
піталу спільних підприємств" (2010 р.), де охарактеризо#
вані основні положення щодо сутності обліку власного
капіталу для підприємств з іноземними інвестиціями, вик#
ладені його завдання та загальні особливості, у площині
обліку статутного капіталу. Також авторкою акцентова#
но увагу на сутність та проблемні аспекти іноземних інве#
стицій, у формі майнових внесків [3].

Щодо загальних теоретичних положень з обліку
власного капіталу — вони отримали розвиток у працях
таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Ловінська
Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М.[5], Жадько К.С., Се#
менюта В.В., Олійник Л.Ш. [4] та ін.

Втім, слід зазначити, що у сучасній науковій літера#
турі не приділено достатньої уваги безпосередній конкре#
тизації теоретичних положень обліку власного капіталу на
підприємствах з іноземними інвестиціями. Зокрема, анал#
ізу сутності власного капіталу як облікової категорії та
характеристики його складових; характеристиці теоретич#
ного базису обліку власного капіталу (його сутності, мети,
завдань та основних особливостей). Ситуація усклад#
нюється відсутністю досліджень сутності, складу та особ#
ливостей формування та обліку іноземних інвестицій як
облікової категорії власного капіталу підприємств з іно#
земними інвестиціями. Окреслені положення актуалізують
необхідність подальших досліджень у визначеній площині.

ПОСТАНОВА МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи з наведених положень, метою статті є кон#
кретизація основних теоретичних положень та конструк#
тивних принципів обліку власного капіталу на підпри#
ємствах з іноземними інвестиціями. Для досягнення виз#
наченої мети необхідна реалізація наступних завдань:
1) виділення сутності та особливостей формування влас#
ного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями;
2) виділення іноземних інвестицій як облікової категорії
власного капіталу підприємств з іноземними інвестиці#
ями; 3) конкретизація теоретичних положень та конст#
руктивних принципів обліку власного капіталу на підпри#
ємствах з іноземними інвестиціями.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до аналізу наукової літератури [2], вста#

новлено, що сутність капіталу асоціюється з поняттям
власність, оскільки обліковці розглядають окреслену ка#
тегорію у двох ракурсах — виділяючи частку капіталу, що

належить власникам і що їм не належить. Також відповід#
но до положень Вівчар О.Й. та Саварина В.М., капітал
підприємства, з одного боку, виступає характеристикою
загальної вартості його засобів (у грошовій, матеріальній
і нематеріальній формах), які були інвестовані у форму#
вання активів; з другого боку (якщо розглядати джерела
фінансування), є характеристикою можливостей та сукуп#
ністю форм мобілізації фінансових ресурсів для отриман#
ня прибутку [2, c. 147]. У зав'язку з цим у сучасній обліковій
практиці виділилось поняття позиковий та власний капі#
тал. При цьому власний капітал підприємств виступає, як
вартість засобів, які належать власникам підприємства, та
як залишок в активах після вирахування всіх зобов'язань
корпоративного підприємства [2]. Також значний вплив на
формування власного капіталу має його структура, на яку,
у першу чергу, впливає організаційно#правова форма
підприємства, розмір, мета діяльності, наявність інозем#
них інвестицій у власному капіталі.

Відповідно до міжнародних стандартів обліку та
звітності, власний капітал є частиною в активах підпри#
ємства, що залишається після вирахування його зобо#
в'язань [2, c. 147]. Відповідний підхід підтверджується і
характеристиками елементів власного капіталу, наведе#
ними у стандартах П(С)БУ 2 "Баланс", П(С)БУ 5 "Звіт по
власний капітал", відповідно до яких дані про власний
капітал повинні відображатися у пасиві бухгалтерсько#
го балансу підприємства та узагальнювати наступні скла#
дові [8—9; 2]: статутний капітал, додатковий капітал,
неоплачений та вилучений капітал.

Так, статутний капітал є зафіксованою в установчих
документах загальною вартістю активів, що є внеском
учасників до власного капіталу підприємства. У випад#
ках отримання збитків та за відсутні інших джерел їх
покриття — статутний капітал підлягає зменшенню (в
обліку ці збитки обліковують як "непокриті").

Статутний капітал забезпечує формування відносин
власності та управління підприємством на основі утворен#
ня корпоративних прав суб'єктів господарювання. При
цьому корпоративні права — це права власності на частку
у статутному капіталі підприємства, включаючи права на
управління та отримання частки прибутку такого підприє#
мства, як і частки активів при його ліквідації (емітентом
таких прав може бути держава в особі уповноваженого
органу або юридична особа) [10]. Види корпоративних
прав власників в уставному капіталі підприємства представ#
лені [10]: 1) акціями (статутний капітал акціонерного това#
риства поділений на певну кількість акцій рівної номіналь#
ної вартості, вираженої у сертифікатах); 2) частками або
паями учасників у статутному капіталі (статутний капітал
споживчого товариства поділений на частки, розмір яких
визначається установчими документами).

Додатковий капітал, або вартість активів, що додат#
ково вкладена та не зафіксована в установчих докумен#
тах — це джерело не забезпечує формування відносин
власності та управління підприємством. До такої складо#
вої належать [10]: 1) додатково вкладений капітал —
відображає наявність та рух в акціонерних товариствах
різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, що
є емісійним доходом (або наявність та рух у товариствах
різниці між ринковою та номінальною вартістю паю);
2) інший додатковий капітал або фінансові ресурси, які
формуються за рахунок: дооцінки, індексації основних
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засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріаль#
них активів; одержання від сторонніх юридичних і фізич#
них осіб, у безоплатному порядку необоротних активів;
внесків засновників та учасників понад зареєстрований
у статутних документах розмір статутного капіталу, без
його збільшення та перереєстрації (крім акціонерних то#
вариств); 3) резервний капітал або сума резервів, сфор#
мована за рахунок чистого нерозподіленого прибутку на
умовах, що викладені в установчих документах (розмір
такого капіталу не може складати менше 25% від статут#
ного капіталу, а для акціонерних товариств менше 20%);
4) цільові фонди — фонди, які цілеспрямовано сформо#
вані підприємством на чітко визначені цілі. Наприклад,
амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва; 5)
нерозподілений прибуток — залишок одержаного
підприємством прибутку, не витраченого власниками за
відповідними напрямами.

Додатково вкладений капітал і інший додатковий
капітал може використовуватися [10]: на покриття балан#
сових збитків, за умови, що на ці цілі використані всі інші
джерела; на збільшення статутного капіталу; на покрит#
тя різниці між фактичною собівартістю вилученого капі#
талу, який анулюється та його номіналом. Однак ці види
капіталу не можуть бути спрямовані на збільшення ста#
тутного капіталу, викуп власних корпоративних прав,
розподіл з метою виплати дивідендів у грошовій форм
— якщо у балансі наявні непокриті збитки [10].

Крім визначених складових, у структурі власного кап#
італу наявні корегуючі складові, які відображають рух
власного капіталу у процесі його формування та управлін#
ня цим капіталом. А саме [10; 3]: неоплачений капітал або
сума заборгованості власників господарських товариств,
будь#якого типу за внесками до статутного капіталу; вилу#
чений капітал або сума яка наявна у разі зменшення гос#
подарськими товариствами статутного капіталу.

З поширенням кількості підприємств з іноземними інве#
стиціями у практиці обліку постало питання щодо виділен#
ня сутності іноземних інвестицій як облікової категорії влас#
ного капіталу, що є однією з умов організації їх ефективно#
го обліку та адаптації сучасних підприємств з іноземними
інвестиціями до потреб міжнародних ринків капіталу. Крім
того, в умовах недосконалості вітчизняного законодавства
належний облік іноземних інвестицій особливо їх частки у
статутному капіталі) має принципове значення для інозем#
них інвесторів. Така важливість пов'язана із ризиком втра#
ти підприємством статусу об'єкта з іноземними інвестиція#
ми (при зниженні частки іноземного інвестора у статутному
капіталі підприємства до відмітки нижчої за 10 %). Крім того,
за умови збільшення статутного капіталу підприємства з іно#
земними інвестиціями, внаслідок господарської діяльності,
може відбутися втрата інвестором суттєвого впливу і перв#
існо зафіксованого рівня контролю [3]. Оскільки при вне#
сенні засновницьких інвестицій для підприємств з інозем#
ними інвестиціями здійснюється розподіл рівнів контролю
за використанням власного капіталу, що грунтується на
підписанні контрактної угоди (окреслена угода надає мож#
ливість встановлення спільного контролю за власним капі#
талом підприємства або визначає кількох власників капіта#
лу як контролюючих).

У науковій літературі окреслена категорія розгля#
дається як вкладення, з джерелом походження з інших
країн, з метою отримання прибутку [1, с. 3]. Однак

найбільш поширеним є тлумачення іноземних інвестицій
як грошових коштів та інших цінностей, що вкладаються
іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності
(а саме: рухоме та нерухоме майно та відповідні майнові
права; кошти, цінні папери; права інтелектуальної влас#
ності; права на здійснення господарської діяльності), з
метою отримання прибутку або досягнення соціального
ефекту [4]. При цьому виділення соціального ефекту, як
мети інвестицій суперечить їх сутності, як економічної ка#
тегорії (основною рушійною силою інвестування є мож#
ливість отримання прибутку) [1, c. 3]. Також внесені у влас#
ний капітал підприємства іноземні інвестиції (у т.ч. і зас#
новницькі) підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Отже, іноземні інвестиції — це та частина власного
капіталу підприємства (грошові кошти та інші цінності),
яка внесена юридичними та фізичними особами інозем#
них держав, іноземними державами чи групою країн,
міжнародними організаціями, з метою отримання прибут#
ку, відповідним чином оформлена та зареєстрована дер#
жавним реєстратором. Такі інвестиції, за спрямованістю
дій, можуть характеризуватися як: засновницькі; на роз#
ширення виробництва, внесені за рахунок використання
прибутку; отриманого від засновницьких інвестицій.

Окреслені положення створюють передумови для іден#
тифікації основних теоретичних положень обліку власного
капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями, а саме:
виділення його сутності, мети, завдань та функцій.

Так, розглядаючи сутність обліку власного капіта#
лу, вітчизняні та зарубіжні науковці [5; 8—9], зазвичай,
характеризують його як один з напрямів обліку пасивів
(капіталу та власності). Таким чином, облік власного
капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями,
можна охарактеризувати як один з напрямів обліку па#
сивів як облікового виразу права власності на активи
відповідних юридичних або фізичних осіб (у т.ч. інозем#
них інвесторів), які передали це майно у користування
конкретному об'єкта господарювання, у частині обліку
капіталу власників підприємства (у розрізі всіх його
складових та специфіки утворення) [9].

Слід зазначити, що облік власного капіталу на під#
приємствах з іноземними інвестиціями має виражену
специфіку при формуванні статутного капіталу, оскільки
для іноземних інвесторів існують певні особливості про#
цесу інвестування у підприємства України.

Так, для внесків інвесторів у негрошовій формі
особливість полягає у фактичному прирівняні такої опе#
рації до продажу (в інвестора) та придбання (в емітен#
та) корпоративних прав [3, c. 94]. При цьому особли#
вості інвестування є наступними [3, с. 94—95]: 1) при
здійсненні засновницьких інвестицій у вигляді майна у
контрактній угоді необхідно зазначити відмінні ознаки
такого майна; 2) при здійсненні засновницьких інвес#
тицій речами, визначеними як родовими, так і індивіду#
альними ознаками, доцільно зазначити перелік доку#
ментів, що засвідчують право власності інвесторів на це
майно; 3) перелік майна, що вноситься інвесторами як
засновницька інвестиція, із зазначенням правовстанов#
чих документів, повинен бути зафіксованим у протоколі
установчих зборів, на яких приймається рішення про
створення підприємства з іноземними інвестиціями;
4) перелік майна, що вноситься інвесторами, як заснов#
ницька інвестиція, повинен пройти процедуру оцінки (за
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погодженням сторін або у порядку незалежної експер#
тної оцінки). При цьому цінності оцінюються за первин#
ними документами, що підтверджують ціну їх придбан#
ня або створення (накладні, рахунки та ін.).

Оцінка за вартістю операцій щодо формування влас#
ного капіталу (оцінка внесків до статутного капіталу)
здійснюється у грошовій одиниці України, за спільним
рішенням учасників (тому можуть виникнути курсові
різниці між заборгованістю іноземних інвесторів, за
внесками до статутного капіталу на день підписання ус#
тановчих документів і курсом валюти на день фактич#
ного надходження внеску).

Для внесків інвесторів у грошовій формі — у якості
внеску приймається тільки іноземна валюта, що виз#
нається конвертованою національним банком України
(у даному випадку важливо орієнтуватися на курс На#
ціонального банку України на дату укладання контрак#
тної угоди). В іншому випадку внесок може бути зроб#
лений або у національній валюті України або у не гро#
шовій формі [3, c. 95—96].

При внесенні іноземних інвестицій у капітал вітчиз#
няних підприємств державному реєстратору мають бути
надані документи, що підтверджують внесення таких
інвестиції, а саме [3, c. 94]: довідка банку про відкриття
поточного рахунку та формування статутного фонду та
про перерахування на цей рахунок внеску іноземного
засновника (для інвестування у грошовій формі); акт
прийому#передачі майна, підписаний іноземним інвес#

тором та особою, уповноваженою
установчими зборами на здійснен#
ня дії зі створення юридичної осо#
би.

Облік власного капіталу на під#
приємствах з іноземними інвести#
ціями повинен починатися після ук#
ладення контрактної угоди про
спільну діяльність, проведення ус#
тановчих зборів і реєстрації стату#
ту. Якщо інвестор, на правах конт#
ролюючого учасника, вносить ак#
тиви у підприємство, бухгалтерські
проведення зі списання сум, отри#
маних на зменшення неоплачено#
го капіталу, будуть однаковими як
для контролюючого, так і для
інших учасників.

Виходячи з наведених поло#
жень, можна формувати теоретич#
ний базис бухгалтерського обліку
власного капіталу для підприємств
з іноземними інвестиціями (рис. 1).

Отримані дані визначають
пріоритетність ведення на підприє#
мствах з іноземними інвестиціями:

— дореєстраційного обліку
майбутнього власного капіталу, до
моменту державної реєстрації. Так,
первинним документам майбутньо#
го спільного підприємства є кон#
трактна угода (що визначає роз#
поділ рівнів контролю за капіталом
та безпосередній порядок

здійснення спільної діяльності). Крім того, відповідно до
чинного законодавства України, до дня установчих
зборів інвестори (у т.ч. і зарубіжні) повинні внести свою
частину до майбутнього статутного капіталу на спеціаль#
ний рахунок, відкритий засновниками в банку для фор#
мування статутного фонду (ця частка залежить від
організаційно#правової форми підприємства, що ство#
рюється). Оскільки внески можуть здійснюватися у гро#
шовій та негрошовій формах, повинні бути враховані всі
податкові наслідки та курсові різниці від таких операцій.
Крім того, в установчому договорі про спільну діяльність
необхідно передбачити порядок [6]: приймання і призна#
чення особи, відповідальної за збереження внесків у виг#
ляді майна; оформлення і збереження документації; ви#
дачі інвесторам письмових зобов'язань і тимчасових по#
свідчень; оплати витрат та податкових зобов'язань (що
виникнуть при формуванні статутного капіталу), зв'яза#
них з реєстрацією підприємства та іноземних інвестицій,
випуску акцій, підготовкою і проведенням установчих
зборів та ін.

— обліку формування та наступних змін статутного
капіталу після реєстрації. Тільки на підставі установчих
документів може розпочатися відображення в обліку
операцій, щодо створення та руху власного капіталу
підприємства з іноземними інвестиціями. При цьому важ#
ливим є аналітичний облік за видами такого капіталу,
по кожному з інвесторів (із веденням відомостей: про
номінальну та ринкову вартість внесків або акцій;

Рис. 1. Теоретичний базис бухгалтерського обліку власного
капіталу для підприємств з іноземними інвестиціями

Примітка
* розроблено на основі [5; 8—9]



ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

17

про суму заборгованостей по засновницьких внесках;
про зміну розміру його частки в статутному капіталі; про
форму, у якій внесені його внески та ін.) [6].

Успішність реалізації окресленої мети обліку власно#
го капіталу підприємств з іноземними інвестиціями прямо
залежить від додержання правил формування системи
обліку (конструктивних принципів). А саме: урахування
специфіки (підприємства з іноземними інвестиціями ведуть
бухгалтерський облік власного капіталу згідно з чинним
законодавством України, проте наявна і певна специфіка,
без урахування якої не буде досягнута основна його мета):
професіоналізм облікових працівників (наявна специфіка
вимагає від суб'єктів обліку високого професіоналізму,
який визначає стан обліку та внутрішньогосподарського
контролю власного капіталу, обов'язкове ведення доку#
ментації та достовірність фінансової звітності); функціо#
нальних обов'язків (адекватне відображення стану та зміни
стану власного капіталу потребує додержання облікови#
ми працівниками, обов'язків що закріплені у положеннях
з організації обліку, у посадових інструкціях та інших
внутрішніх регламентах); ефективність (для інвесторів важ#
ливо, щоб організація обліку власного капіталу забезпе#
чувала економічну ефективність, що переважно пов'я#
зується із поняттями "виграш" або "втрата", відповідно до
обраної бази зіставлення — початкового стану об'єкту або
певної альтернативи. При цьому ефективною вважається
лише система, витрати на підтримання функціонування
якої менші за отриманий виграш або якщо альтернативна
система, що виконує такі самі функції (наприклад, веден#
ня обліку на умовах аутосорсінгу) обійдеться дорожче за
існуючу на підприємстві).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати дослідження основних теоретичних по#
ложень та конструктивних принципів обліку власного
капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями на#
дають змогу сформувати наступні висновки:

1) обліковці розглядають категорію капіталу у двох
ракурсах — виділяючи частку капіталу, що належить
власникам і що їм не належить. У зав'язку з цим виділи#
лось поняття "власний капітал", що виступає як зали#
шок в активах, після вирахування всіх зобов'язань кор#
поративного підприємства. У практиці обліку підпри#
ємств з іноземними інвестиціями частки іноземних інве#
сторів (іноземні інвестиції) є обов'язковою обліковою
категорією власного капіталу. Іноземні інвестиції — це
частина власного капіталу підприємства, внесена юри#
дичними та фізичними особами іноземних держав з ме#
тою отримання прибутку, відповідним чином оформле#
на та зареєстрована державним реєстратором;

2) наявність іноземних інвестицій у власному капі#
талі вітчизняних підприємств формує необхідність орі#
єнтації обліку власного капіталу на інформаційні потре#
би зарубіжних інвесторів, що фактично формує його
специфічну мету, у розрізі адекватного відображення
стану і зміни стану власного капіталу та надання заці#
кавленим користувачам повної та достовірної інфор#
мації щодо економічних наслідків інвестування;

3) облік власного капіталу на підприємствах з іно#
земними інвестиціями, повинен починатися тільки після
укладення контрактної угоди (про спільну діяльність) та

реєстрації статуту. Однак частина внесків засновників
(у т.ч. і іноземних) повинні бути внесені до цих подій та
відповідним чином зареєстровані держаним реєстрато#
ром, що тягне за собою необхідність їх оцінки та обліку
у межах дореєстраційного обліку;

4) облік власного капіталу має виражену специфі#
ку: завжди існує ризик втрати підприємством статусу
об'єкту з іноземними інвестиціями (при зниженні част#
ки іноземного інвестора, у статутному капіталі підприє#
мства, до відмітки нижчої за 10 %). Крім того, за умови
збільшення статутного капіталу підприємства з інозем#
ними інвестиціями, внаслідок господарської діяльності,
може відбутися втрата інвестором суттєвого впливу і
первісно зафіксованого рівня контролю та ін. Окресле#
не визначає пріоритетність обліку формування та по#
слідуючих змін статутного капіталу, після реєстрації
підприємства з іноземними інвестиціями.

Результати дослідження створюють перспективи для
адаптації сучасних підприємств з іноземними інвестиція#
ми до потреб міжнародних ринків капіталу, за допомо#
гою створення таких систем обліку власного капіталу, що
забезпечують належний облік іноземних інвестицій.
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