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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасних умовах соціально-економічного розвитку важливим фактором 

розвитку будь-якого підприємства є потік власних та залучених фінансових 

ресурсів. Особливого значення, зважаючи на низький рівень іноземного та 

внутрішнього інвестування економіки, дорогих кредитів, набувають власні 

фінансові ресурси. 

З точки зору господарювання власний капітал – це частина ресурсів 

підприємств, що створюється його власниками, за рахунок внесків 

до статутного капіталу і частини прибутку, яка направляється на власні 

потреби. 

Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за 

рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. Тривалий період у 

вітчизняній теорії та практиці питанню фінансування діяльності господарських 

структур за рахунок власного капіталу приділялась надзвичайно мала увага, 

оскільки за адміністративно-командної економіки державні підприємства в 

централізованому порядку наділялись статутним капіталом, який не міг бути 

змінений у результаті емісії (чи анулювання) корпоративних прав. В сучасних 

умовах господарювання досить актуальним є питання переорієнтації 

підприємств на ринкові форми фінансування, однією з яких є мобілізація 

ресурсів на основі залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, 



 

102 

емітовані юридичною особою. 

При дослідженні сутності власного капіталу слід мати на увазі, що він є 

частиною всього капіталу підприємства, в значній мірі забезпечуючи 

виробничо-господарські процеси його діяльності, на відміну від залученого, 

який розглядається в основному як додаткове джерело капіталу для розширення 

масштабів такої діяльності. 

В літературі відсутнє однозначне тлумачення власного капіталу, який 

різними вченими розглядається як: 

– це загальна вартість засобів підприємства [1-4]; 

– власні джерела підприємства [5]; 

– фінансові ресурси підприємства [6]; 

– вартість активів, втілена в кошти підприємства [7]; 

–  частина майна (капіталу), вкладена власниками [8-9]. 

Така різноманітність підходів до власного капіталу зумовлена тим, що 

різні суб’єкти господарювання мають різні інтереси щодо нього. Незважаючи 

на різні погляди на сутність власного капіталу, більшість вчених вважає, що 

власний капітал асоціюється зі здатністю приносити дохід. Більшістю 

науковців розглядається грошова форма власного капіталу.  

Сутність власного капіталу підприємства розкривається через такі 

основні його функції як створення; забезпечення кредитоспроможності; 

забезпечення діяльності підприємства; фінансування та забезпечення 

ліквідності; забезпечення незалежності; управління та контроль, реклама.  

Власний капітал, як джерело утворення господарських засобів, у 

порівнянні із зобов’язаннями, має значні переваги: 

- відносна простота залучення;  

- вища здатність акумуляції прибутку, оскільки відсутні відсотки за 

користування одержаними ресурсами;  

- легкість рефінансування у вигляді направлення частини прибутку до 

резервного чи статутного капіталу.  

Окрім того, достатній розмір власного капіталу покращує фінансову 
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стійкість емітента корпоративних прав та знижує ризик можливості його 

банкрутства. Власному капіталу, як індикатору відносин, власності притаманні 

наступні характеристики [10, с. 212-213]:  

1) є основним фактором виробництва;  

2) характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять прибуток; 

3) є головним джерелом формування добробуту власників;  

4) є головним показником ринкової вартості підприємства;  

5) його динаміка є важливим барометром рівня ефективності 

господарської діяльності підприємства. 

Особливості формування складових власного капіталу підприємств 

різних форм власності та організаційно – правових форм регулюються чинним 

законодавством України та мають свої особливості. Основу власного капіталу 

більшості підприємств складає зареєстрований капітал, величина якого 

визначається установчими документами господарюючого суб'єкта згідно з 

чинним законодавством. Зареєстрований капітал підприємств формується за 

рахунок внесків його учасників та засновників. Зареєстрований (пайовий) 

капітал призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух 

статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства 

відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до 

оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. За його 

формування учасники стикаються з проблемами визначення його загального 

розміру та розміру кожного внеску, строку сплати внесків.  

Структура власного капіталу іноземних країн є неоднаковою. У Польщі 

власний капітал складається із статутного капіталу, неоплаченого капіталу, 

додаткового капіталу, резервів на переоцінку активів, іншого резервного 

капіталу, нерозподіленого прибутку, чистого прибутку або збитку фінансового 

року. 

У Великобританії до власного капіталу підприємств відносять: суми 

акціонерного капіталу за звичайними акціями, резерви та довгострокову 

заборгованість. Власний капітал у Німеччині складається зі статутного 
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капіталу, резервного капіталу, передбаченого прибутку (збитку) на наступний 

рік, річного надлишку (річного збитку). У США – внесений (сплачений) 

капітал, нерозподілений дохід (накопичена сума доходу за вирахуванням усіх 

збитків та дивідендів, виплачених акціонерам), акціонерний капітал (суми 

інвестицій акціонерів і нерозподіленого доходу). До складових власного 

капіталу у Франції відносять: початковий внесок до акціонерного капіталу, що 

є постійною заборгованістю по відношенню до власника, фінансовий результат, 

резерви [11]. 

На величину власного капіталу впливають [12]:  

— інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів 

власника підприємства;  

— вилучення коштів власниками підприємства, що зменшує активи 

підприємства;  

— доходи, які призводять до зростання власного капіталу;  

— витрати, які зменшують величину власного капіталу. 

Власний капітал підприємства може формуватися за рахунок внутрішніх 

та зовнішніх джерел коштів. Утворюється власний капітал двома шляхами: 

внесенням власниками акціонерного товариства грошових коштів та інших 

активів, а також нагромадженням суми доходу, що залишається в акціонерному 

товаристві. 

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства, який формує переважну частину його власних фінансових 

ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу. 

Таким чином, узагальнення підходів до визначення сутності власного 

капіталу дозволило визначити його як загальну вартість власних засобів 

підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним 

для формування певної частини його активів для забезпечення ефективного 

функціонування і задоволення суспільних інтересів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

ЯК ЗАСОБІВ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

 

Зміна клімату – одна з найголовніших проблем, з якими коли-небудь 

доводилося мати справу людству. Її наслідки вже спостерігаються і з часом 

лише посилюватимуться, якщо їх не зупинити. Зміна клімату становитиме 

загрозу економічному зростанню та довгостроковому розвитку всього світу та 

нашої країни зокрема. Одним з шляхів впливу на ситуацію що склалась є 

широке використання економічних важелів загалом та фіскальних інструментів, 

що має призвести до застосування у всіх сферах життя новітніх екологічних 

технологій. 

Таким чином, стає зрозуміло, що витрати на попередження негативних 

наслідків змін клімату будуть значно нижчими ніж ліквідація наслідків 


