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ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі Україна взяла чіткий курс на європейську інтеграцію і 

всі дії спрямовуються для досягнення цієї мети. Кожна країна прагне увійти до 

спільноти європейських розвинутих країн, адже це може  покращити не лише 

загальне становище держави, але й добробут населення. 

Власні фінансові ресурси для кожного підприємства є тієї життєво 

необхідною частиною, без якої неможлива ні робота, ні подальше існування 

підприємства. Не даремно, серед класифікації загального капіталу, саме 

розподіл на власний і позиковий капітал стоїть на першому місці. 

Питання формування та використання власного капіталу  підприємств 

досліджувало багато вчених, зокрема такі науковці: І.Т. Балабанова, 

В.В. Ковальов, О.С. Стоянова, Р.Г. Попова, Г.Б. Поляка, В.Г. Бєлоліпецький та 

інші вчені. В їх роботах відображено вітчизняний і закордонний досвід 

обґрунтування економічної сутності і процесу формування власних коштів 

підприємства. Багато дослідників вважали, що капітал – це сукупність засобів 

виробництва, які приносять дохід їхньому власникові. А. Сміт розглядав 

капітал як запас, що використовується 

Наявні власні засоби дозволяють підприємству використовувати їх як за 

своїм розсудом, так і в окремих випадках по законодавчо встановлених 

напрямках. Розглядаючи джерела фінансування можна помітити, що: 

1. За рахунок статутного капіталу можна формувати ряд необоротних 

засобів, тобто він повинний завжди знаходитися в розпорядженні організації. 

Його збільшення і зменшення твердо закріплено законодавчо.  

2. Додатковий капітал узагалі складно вважати джерелом фінансування 

діяльності підприємства, тому що він утвориться в основному за рахунок 



майна, придбаного підприємством за рахунок прибутку чи його переоцінки, а 

також різних надходжень, закріплених законодавством України.  

3. Резервний капітал використовується на покриття непередбачених 

збитків, втрат і виконання своїх зобов'язань, у випадку, якщо їх виконання за 

рахунок інших джерел неможливо. 

4. Фонди спеціального призначення в основному спрямовані на 

акумулювання коштів за рахунок чистого прибутку для фінансування цільових 

заходів. Вони утворяться по нормах і видам, затверджуваним власниками, вони 

ж затверджують і напрямки використання.  

5. Нерозподілений прибуток, як видно, є самим великим і ефективним 

джерелом власних засобів на підприємстві, яким воно може оперувати у своїй 

господарській діяльності. Однак його розмір також залежить від ряду зовнішніх 

і внутрішніх факторів. 

Для нових підприємств головним джерелом фінансування є статутний 

капітал. Однак не завжди його величина реально відповідає потребі 

підприємства для початку своєї діяльності 

На реальну величину власного капіталу впливає також заборгованість 

засновників із внесками у статутний капітал і вартість акцій, викуплених в 

акціонерів, з метою їх наступного перепродажу або анулювання. Тому ці статті 

віднімаються з його суми. 

Приведення величини статутного капіталу до реально необхідного рівня 

також може допомогти створюваному підприємству почати свою статутну 

діяльність і підвищити довіру третіх осіб до підприємства, і як наслідок, до 

можливості залучення необхідних ресурсів по більш низьких цінах.  
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