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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Капітал є однією із ключових домінант функціону�

вання економічної системи. Наука, досліджуючи
сутність капіталу, обгрунтовує його як складну, бага�
тоаспектну категорію, еволюція якої відобразила істо�
ричний процес розвитку суспільства, його продуктив�
них сил і виробничих відносин, прав власності, динамі�
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Розглянуто та проаналізовано ключові аспекти поняття "капітал" крізь призму основних характери=

стик цієї економічної категорії, що зумовлює необхідність аналізу різних підходів до такого визначення.

Категорія "капітал", яка є одним із складних, неоднозначних понять в економічній теорії, що синтезує

багатоваріантність економічного підходу до обгрунтування сутнісних сторін економічного процесу. Це

поняття включає в себе багатогранність понятійного апарату в економічній теорії та практиці.

 В умовах мінливості ринкової економіки, капітал є одним із ключових факторів влади та впливу.

Капітал є фундаментальним, складним, багатоаспектним і в силу цього не достатньо дослідженим еконо=

мічним явищем. На сучасному етапі функціонування підприємства особливо необхідним є дослідження

фактору узгодженості функціонування фізичного, фінансового та інтелектуального капіталів підприєм=

ства.

Досліджено сутнісні характеристики капіталу підприємства та проаналізовано існуючі підходи до

його структуризації, які дозволять оптимізувати вартість капіталу та обрати найбільш вигідну для підприє=

мства стратегію розвитку.

The key aspects of the concept of "capital" are examined and analyzed through the prism of the main

characteristics of this economic category, which calls for an analysis of different approaches to this definition.

The category "capital", which is one of the complex, ambiguous concepts in economic theory, synthesizes the

multivariance of the economic approach to the substantiation of the essential sides of the economic process.

This concept includes the multifaceted conceptual apparatus in economic theory and practice.

In a volatile market economy, capital is one of the key factors of power and influence. Capital is a fundamental,

complex, multidimensional and, therefore, not sufficiently explored economic phenomenon. At the present stage

of the enterprise's operation, it is especially necessary to study the factor of conformity of the activity of the

physical, financial and intellectual capital of the enterprise.

The examined еssential characteristics of the enterprise's capital аnd analyzed the existing approaches to its

structuring, which will allow to optimize the cost of capital and choose the most profitable development strategy

for the company.

Ключові слова: капітал, управління капіталом, структура капіталу підпримства, ринкова економіка,
стратегія розвитку.

Key words: Capital, capital management, capital structure of the company, market economy, development strategy.

ки та структури товарного виробництва і споживання,
інтересів різних соціальних груп тощо.

Капіталу належить головна функція в процесі роз�
поділу, перерозподілу та споживання матеріальних
благ. Забезпечення управління ефективністю викори�
стання капіталу підприємством потребує грунтовного
дослідження теоретичних аспектів дефініцій "капітал"



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201730

Та
б

л
и

ц
я

 1
. 

Е
в

о
л

ю
ц

ія
 т

р
а

кт
у

в
а

н
н

я
 с

ут
н

о
с

ті
 п

о
н

я
тт

я
 "

ка
п

іт
а

л
" 

в
ч

е
н

и
м

и
Kе

ко
н

о
м

іс
та

м
и



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

31www.economy.in.ua

П
ро

до
вж

ен
н

я 
т

аб
ли

ц
і 1

Д
дж

ер
ел

о
: з

гр
у

п
о

в
ан

о
 а

в
то

р
о

м
 н

а 
о

сн
о

ві
  [

3—
7]

.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 5/201732

та особливостей його структурної побудови з ураху�
ванням цільових критеріїв її економічної обгрунтова�
ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Економічна категорія "капітал" досліджувалась ба�

гатьма провідними вітчизняними і зарубіжними вчени�
ми�економістами, серед яких Базилевич В.Д., Камінсь�
ка Т.Г., Квасницька Р.С., Югас Е.Ф., Олексик О.І., Ага�
пова І.І., Богачева Г.Н., Стельмащук Ю.А., Туган�Бара�
новський М.І., Балабанов І. Т., Бідник О.І., Біла О.Г.,
Юшко С. В., Бланк І.А., Брігхем Є.Ф., Катан Л.І., Кли�
менко С.М., Черемісова Т.А., Крамаренко Г.О., Под�
дєрьогін А.М., Подольська В.О., Селезньов В.В., Суя�
рова О.О. та ін, проте тема капіталу залишається акту�
альною і сьогодні, враховуючи динамічність розвитку
економіки та мінливість зовнішньоекономічного сере�
довища.

Мета статті
Метою статті є узагальнення та систематизація існу�

ючих теоретичних положень щодо поняття "капітал",
дослідження теорії і практики формування і викорис�
тання капіталу із урахуванням реалій розвитку вітчиз�
няної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливою складовою дослідження та науковим

підгрунтям з'ясування економічної сутності капіталу
підприємства є аналіз еволюції поглядів на категорію
"капітал", який дозволить з'ясувати сутність та зміст
поняття "капітал підприємства" у теперішніх економіч�
них умовах з урахуванням еволюційного, структурного
та економічного підходів [1; 2].

Процес формування різноелементної структури
капіталу підприємства є його індивідуальною прерога�
тивою, проте воно не завжди є економічно обгрунтова�
ним з позицій взаємозвязку зростання рентабельності
власного капіталу та забезпечення фінансової стійкості,
тому критичне дослідження дефініції та генезису капі�
талу дає змогу констатувати, що для визначення суті та
структури капіталу характерними є два протилежних
погляди: з одного боку, економісти трактують капітал
як сукупність матеріальних цінностей, а з другого — як
вартість, яка авансується на придбання факторів вироб�
ництва.

Вивчаючи економічну сутність капіталу необхідно
провести узагальнення його ретроспективних тракту�
вань у економічній думці (табл. 1) та здійснити по�
рівняльний аналіз з метою визначення його сутності
сучасними вченими�економістами.

Отже, вчені�економісти як минулих часів, так і су�
часні підходять з різних сторін до визначення сутності
поняття капіталу. Слід зазначити, що одна група визна�
чень цієї категорії фіксує фінансову сторону, інша —
натуральну.

Економічна теорія дуже широко трактує поняття
"капітал", що як правило, у різних енциклопедичних
виданнях характеризується як "загальновідоме, але
вкрай важке для визначення поняття, тому варто за�
значити, що усі наведені вище визначення та тракту�
вання доповнюють одне одного та дають змогу комп�
лексно охарактеризувати сутність та функціональні ха�
рактеристики поняття "капітал" як економічну кате�
горію.

ВИСНОВКИ
На основі критичного ретроспективного аналізу

існуючих формулювань поняття "капітал підприємства"
було уточнено його зміст з позиції еволюційного підхо�
ду та функціонального призначення. Розуміння сутності
поняття "капітал" дає можливість пошуку шляхів зрос�
тання рівня конкурентоспроможності підприємства на

ринку. Такий підхід може бути використаний при об�
грунтуванні політики управління капіталом підприєм�
ства, що є перспективним напрямом подальших дослід�
жень у цій галузі.
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