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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В 

КОМПАНІЯХ ПО УПРАВЛІННЮ АКТИВАМИ 

 
У статті досліджені проблеми організації системи бухгалтерського обліку власного капіталу в 

компаніях по управлінню активами. Проведено аналіз географічного розташування КУА в Україні. 

Означені основні завдання організації системи бухгалтерського обліку КУА. Визначені специфічні 

принципи, які виникають в залежності від цілей та напрямків діяльності КУА. Проведено аналіз 

розмірів статутного та резервного капіталів КУА Дніпропетровської області. Визначена структура 

резервного капіталу КУА. Для забезпечення стабільної роботи КУА запропоновані елементи наказу про 

облікову політику. 

Ключові слова: власний капітал, статутний капітал, резервний капітал, компанії по управлінню 

активами, завдання та принципи бухгалтерського обліку, елементи наказу про облікову політику. 

 

Постановка проблеми.© Наразі в Україні 

спостерігається стійкий інтерес потенційних 

інвесторів до функціонування фінансових 

установ та компаній з управління активами 

венчурних фондів, що сприяє бурхливому 

розвитку діяльності з управління активами. За 

даними Української асоціації інвестиційного 

бізнесу за липень 2016 р. у країні працюють 304 

компаній по управлінню активами, в управлінні 

яких знаходяться 1217 різноманітних 

інвестиційних фондів. Організація обліку 

власного капіталу має велике значення для 

компаній по управлінню активами (далі – КУА) 

як ризикового інвестора. Від системи організації 

бухгалтерського обліку власного капіталу 

залежить не тільки ефективність управління 

інвестиційною та господарською діяльністю 

КУА, а також перспектива стратегії розвитку. 

Саме це підтверджує важливість та актуальність 

питання організації системи обліку власного 

капіталу компаній по управлінню активами.  

Таким чином, загальна проблема, якій 

присвячено дослідження, полягає в удоскона-

ленні системи організації бухгалтерського обліку 

власного капіталу як об’єкта управління 

компаній з управління активами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз наукових та прикладних досліджень з 

питань організації системи обліку власного 

капіталу свідчить про багатогранність 

досліджень, присвячених обліковим і 

аналітичним аспектам формування, складу та 

руху власного капіталу. Сучасним теоретичним 

та практичним аспектам організації бухгалтерсь-

кого обліку власного капіталу присвячені роботи 
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Ф.Ф. Бутинця [1], В.С. Леня [2], В.В. Сопко [3], 

М.Ф. Огійчука [4], В.П. Завгороднього [5], 

О.П. Войналовича, І.Л. Томашевської [6], 

Є. В. Мниха А. Д. Бутко, О. Ю. Большаковой, 

Г. О. Кравченко, Г. І. Никоновича [7]. Проте 

окремі питання удосконалення системи 

організації бухгалтерського обліку в компаніях з 

управління активами залишаються невиріше-

ними та потребують подальшого розроблення.  

Формулювання цілей статті. Метою 

дослідження, результати якого запропоновані у 

цій статті, є удосконалення системи організації 

бухгалтерського обліку власного капіталу як 

об’єкта управління компаній з управління 

активами шляхом проведення аналізу існуючого 

стану системи організації бухгалтерського обліку 

власного капіталу в компаніях по управлінню 

активами Дніпропетровської області та 

запропонування елементів наказу про облікову 

політику КУА. 

Опис основного матеріалу дослідження. 

Функціонування ринку спільного інвестування в 

Україні забезпечується за рахунок створення 

венчурних фондів та небанківських установ, що 

формують їх активи — компаній з управління 

активами. На рис. 1 наведено аналіз 

географічного розташування КУА в Україні на 

початок 2016 року. 

Рис. 1 показує, що найбільша кількість КУА 

приходиться на м. Київ -  163 компаній. Окрім 

Києва, найбільша концентрація бізнесу з 

управління активами приходиться на 

Дніпропетровську – 21, Харківську – 18 та 

Одеську – 9 області, тому, дослідження 

організації системи обліку власного капіталу 

проводилась на прикладі компаній з управління 

активами Дніпропетровської області. 

http://teacode.com/online/udc/65/657.1.012.html
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Рис. 1. Географічне розташування КУА в Україні на 2016 рік* 

* Складено автором за даними [8] 
 

Бухгалтерський облік є головним джерелом 

забезпеченням інформацією про стан, рух, 

структуру та динаміку власного капіталу. Також 

бухгалтерський облік надає інформацію про саме 

процес формування власності, обсяг прав 

учасників, тобто інформацію про формування та 

використання власного капіталу як фінансової 

основи діяльності суб’єкта господарювання. Така 

інформація край необхідна для прийняття 

обґрунтованих та виважених управлінських 

рішень керівниками [9, c. 230]. Завдання 

організації системи бухгалтерського обліку КУА 

полягають в інформаційному забезпеченні 

процесу управління активами венчурних фондів, 

а саме: 

– надання оперативної інформації для 

управління суб’єктно-об’єктного процесу 

інвестиційної діяльності, рахунки документу-

вання, ведення регістрів аналітичного та 

синтетичного обліку, складання бухгалтерської 

звітності для відображення процесів ризикової 

інвестиційної  діяльності; 

– надання бухгалтерської звітності для 

контролю за процесами управління активами 

венчурних фондів; 

– забезпечення оцінки ефективності 

управління активами. 

При формуванні організації системи 

бухгалтерського обліку КУА слід користуватися 

як загальними принципами бухгалтерського 

обліку, так і специфічними принципами, які 

виникають в залежності від цілей і напрямків 

діяльності компанії. Ведення ризикової 

діяльності КУА супроводжується з дотриманням 

основних двох специфічних принципів 

бухгалтерського обліку. Перший принцип – 

«розмежування» виникає з законодавчо 

встановленої вимоги обліковувати активи 

венчурних фондів в управлінні окремо від 

результатів господарської діяльності компанії. 

Другий принцип – «належної турботливості» 

виникає через можливість одночасного 

управління компанією активами кількох 

венчурних фондів. Через це може виникнути 

конфлікт інтересів між кількома венчурними 

фондами, особливо якщо вони мають однакові 

інвестиційні стратегії, структуру активів тощо. В 

цій ситуації КУА змушена приймати рішення на 

користь одного з них, чим порушуються права 

іншого. Наявною є необхідність зведення до 

мінімуму конфлікту інтересів між  венчурними 

фондами в управлінні. Тому управління й облік 

активів венчурних фондів повинен вестися з 

підтриманням особисто – довірчих стосунків 

компанії управителя і фондів в управлінні. 

Бухгалтерський облік виступає інформацій-

ним простором для управління власним 

капіталом, який формує інформацію стосовно: 

розміру власного капіталу та його структури, 

відповідність встановленого нормативу; вартості 

та кількості випущених цінних паперів; 

зменшення та підвищення номінальної вартості 

цінних паперів; вилучення власного капіталу; 

повноту та правильність відображення операцій з 

власним капіталом; правильність відображення 

даних стосовно власного капіталу в фінансовій 

звітності; наявності нерозподіленого прибутку 

чи непокритих збитків; рух нерозподіленого 

прибутку, його розподіл між інвесторами; іншу 

інформацію. 

Інформаційний простір бухгалтерського 

обліку забезпечує розрахунок аналітичних 

показників, відповідно до яких, в КУА готуються 

проекти  аналітичних рішень. Практика 

підтверджує, що облікові та аналітичні концепції 

формування та управління власним капіталом 

підприємств слід орієнтувати на: інвестиційні 

рішення (вкладання і накопичення капіталу), 
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операційні рішення (рух капіталу), фінансові 

рішення (використання капіталу) відповідно до 

видів господарської діяльності [10, с.1]. 

Організація системи обліку власного капіталу 

КУА повинна, в тому числі, орієнтуватися на 

пункт 12 глави 3 з розділу ІІ «Ліцензійні умови 

провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів) - 

діяльності з управління активами інституційних 

інвесторів (діяльності з управління активами)» 

[11]. Тобто відповідності суми статутного та 

резервного капіталу, встановленим нормативам. 

У таблиці 1 наведено дані щодо розмірів 

статутного та резервного капіталів КУА 

Дніпропетровської області. 

Таблиця 1 

Аналіз розмірів статутного та резервного капіталів КУА Дніпропетровської області* 
Назва компанії Розмір статутного капіталу Розмір резервного капіталу 

ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» 8000000 5000 

ТОВ «КУА»ПРАЙМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» 10000000 2500 

ТОВ «КУА «УПІ КАПІТАЛ» 12000000 не сформовано 

ТОВ «КУА «АКТИВ ІНВЕСТ» 8000000 13000 

ТОВ «КУА «МАШМЕТІНВЕСТ» 10100000 2000 

ТОВ «КУА «ФІНГРІН» 25000000 167000 

КУА «Фінансовий вектор» 20100000 не сформовано 

ТОВ «КУА «ПФМ» 10000000 13000 

ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» 16000000 не сформовано 

ТОВ КУА «ДЕЛЬТА» 1228000 20000 

ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» 7450000 9000 

ТОВ КУА «Фінансовий капітал» 10000000 4000 

ТОВ КУА «Альтус ассетс актівітіс»  7000000 516000 

ТОВ «Керуючий адміністратор ПФ «Паритет» 7000000 18000 

ПрАТ КУА «Академія Інвестментс» 42000000 42000 

ТОВ «КУА «АУРУМ» 8001000 не сформовано 
 

* Складено автором за даними [8] 

 

Як показує таблиця 1, розміри статутних 

капіталів КУА Дніпропетровської області 

відповідають встановленим нормативам, але 

спостерігаються порушення щодо розмірів 

резервного капіталу, який створюється для 

відшкодування збитків, що можуть бути завдані 

КУА венчурним фондам, які знаходяться в її 

управлінні. Розмір резервного фонду КУА 

визначається установчими документами, але не 

може бути менш ніж 25 % від статутного 

капіталу. Формування резервного капіталу КУА 

відбувається за рахунок чистого прибутку 

шляхом щорічних відрахувань, розмір яких 

також визначається установчими документами 

КУА, але не менш ніж 5 % від чистого прибутку. 

Структура резервного капіталу компаній з 

управління активами наведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура резервного капіталу компаній з управління активами* 

* Складено автором за даними [8] 
 

Підставами для використання коштів 

резервного фонду КУА є рішення уповноваже-

ного органу КУА, судові рішення, інші випадки, 

передбачені чинним законодавством [12].  

Таким чином виявлено, частина КУА не 

формують резервний капітал, чи формують його 

у розмірах, які не відповідають встановленим 

нормативам, що являється деяким нерозумінням 

власників та керівників компаній щодо ролі 

резервного капіталу в управлінні активами при 

здійсненні ризикової інвестиційної діяльності. 

Резервний капітал фактично є запасним 

Резервний капітал 

Грошові кошти 

Грошові кошти на 
депозитних рахунках 

Банківські метали 

Державні цінні папери 

http://kua-pfm.prat.dp.ua/
http://fintehnologii.webnode.com.ua/home/
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фінансовим джерелом, що створюється як 

гарантія стабільної роботи компаній та 

дотримання інтересів венчурних фондів, які 

знаходяться в управлінні. Більший резервний 

капітал надає більшу різноманітність варіантів 

можливостей подолання збитків власникам та 

керівництву компаній з управління активами. 

Тобто при отриманні збитків компанії з 

управління активами позбавляються «буферу», 

який би зменшував їх негативний вплив, та 

будуть погашені за рахунок іншого майна 

компаній.  

Тому для забезпечення стабільної роботи 

компаній з управління активами, що буде як 

попереджувальний захід, в установчих 

документах КУА та в наказі про облікову 

політику слід зазначити ряд елементів, які 

показані на рис. 3. 

 
Рис. 3. Основні елементи наказу про облікову політику щодо обліку власного капіталу компанії 

з управління активами* 
* Розроблено автором 
 

Запропоновані елементи облікової політики 

усунуть не тільки невідповідність розмірів 

резервного капіталу встановленим нормативам, а 

також покращать результативність інвестиційних 

та фінансових управлінських рішень з 

розміщення капіталу завдяки формуванню в 

бухгалтерському обліку той інформації, яка 

дозволить відслідковувати стан, рух, зміни і 

фінансові результати розміщення власного 

капіталу.  

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Підсумовуючи результати 

проведеного дослідження, слід відмітити, що 

організація обліку власного капіталу має велике 

значення для компаній по управлінню активами 

як ризикового інвестора. Від системи організації 

бухгалтерського обліку власного капіталу 

залежить не тільки ефективність управління 

інвестиційною та господарською діяльністю 

КУА, а також перспектива стратегії розвитку. 

Запропоновані елементи облікової політики 

значно підвищать якість облікового процесу 

завдяки формуванню в бухгалтерському обліку 

той інформації, яка дозволить відслідковувати 

стан, рух, зміни і фінансові результати 

розміщення власного капіталу. Як наслідок – 

забезпечення компанії з управління активами 

рівня прибутку з урахуванням наявності ризику 

венчурної діяльності. 

Сучасні економічні умови здійснення 

господарської діяльності викликають 

необхідність використання господарюючими 

суб’єктами окрім власного капіталу, ще й 

позикового, залучення якого призводить до 

виникнення зобов’язань. Тому перспективами 

подальших досліджень з даної тематики є 

розробка методичних підходів до обліку 

зобов’язань компаніями з управління активами в 

умовах ризику з метою формування обліково-

аналітичного забезпечення управління їх 

діяльністю. 
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