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У сучасних умовах соціально-економічного розвитку України 

важливим фактором подальшого розвитку будь-якого підприємства є 

потік фінансових ресурсів. Особливого значення, зважаючи на 

низький рівень іноземного та внутрішнього інвестування економіки, 

занадто дорогих кредитів, набувають власні фінансові ресурси. 

Питання управління власним капіталом є досить актуальним, 

оскільки від наявності чи відсутності необхідних власних фінансових 

ресурсів залежить у кінцевому результаті можливість функціонування 

підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. 

Аналіз власного капіталу та його планування є необхідним процесом 

для виявлення дійсного фінансового положення підприємства.  

Власний капітал є основою для початку і продовження 

господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із 

найістотніших і найважливіших показників.  

Власний капітал – це частина ресурсів підприємств, що 

створюється його власниками, за рахунок внесків до статутного 

капіталу і частини прибутку, яка направляється на власні потреби[1]. 

За допомогою таблиці наведеної  нижче можна проаналізувати 

структуру власного капіталу. Як видно з табл. 1 – сума власного 

капіталу з 2009 по 2013 рік в тенденції зростала. Зокрема в структурі 

власного капіталу найбільшу частку у займає статутний, який 

протягом наведених періодів зростав. Суми додаткового та резервного 
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капіталів також збільшувались протягом 2009-2013 року, дане 

зростання може бути спричинене за рахунок нерозподіленого 

прибутку,  який також зростає в тенденції.  

Таблиця 1 

Сучасний стан та структура власного капіталу підприємств 

України ( на 1 січня, млн. грн.)* 

Показник 2009 р. 2010 р.  2011р.  2012р.  2013р.  

Власний капітал – 

всього  

1169966,7 1252279 1433320,4 1653890,2 1913187,0 

Статутний капітал 652174,9 705923,8 764592,1 842628,1 928462,6 

Додатковий капітал 520739,2 593540 720132,9 785563,5 951955,1 

Резервний капітал 34783,0 35498,1 39857,8 43977,2 45882,5 

Нерозподілений 

прибуток  (непокритий 

збиток) 

63221,9 11137,1 3586,2 77561,7 91880,4 

Неоплачений та 

вилучений капітал 

100952,3 93820 94848,6 95840,3 104993,6 

* Складено за даними [3] 

 

Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, 

додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток), неоплачений та вилучений капітал. При цьому 

саме за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства мають 

можливість нарощувати свою виробничу потужність.  

Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів 

кредитоспроможності підприємства. Він — основа для визначення 

фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та 

стабільностi. 

Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити 

одну з можливих причин фінансової стійкості (нестійкості) 

підприємства. Так збільшення частки власного капіталу за рахунок 
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будь-якого із джерел сприяє посиленню фінансової стійкості 

підприємства[4].  

Отже, наявність достатніх власних фінансових ресурсів – 

необхідна умова успішного функціонування будь-якої 

підприємницької структури незалежно від сфери діяльності, галузевої 

спрямованості та організаційно-правового статусу. У зв’язку із цим 

підприємствам варто вживати заходів щодо збільшення величини 

нерозподіленого прибутку, оскільки він є основним джерелом 

інтенсивного збільшення власного капіталу. 
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