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OWN CAPITAL OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION IN UKRAINE

У результаті вивчення суперечливих поглядів науковців при інтерпретації терміну "власний капітал

підприємства", викликаних розвитком бухгалтерського обліку та економічної теорії, сформовано авторсьJ

ке визначення власного капіталу підприємства, що має новий, на відміну від існуючих, комплексний хаJ

рактер. Ідентифіковано та проаналізовано сутнісні характеристики власного капіталу підприємства. На

основі дослідження поглядів вчених на функції власного капіталу підприємств, було визначено його перJ

винні (базові) та вторинні (похідні) функції. Розглянуто джерела формування та складові власного капіJ

талу суб'єктів господарювання в Україні. Узагальнено й охарактеризовано переваги та недоліки формуJ

вання власного капіталу підприємств. Ідентифіковано принципи формування власного капіталу суб'єктів

господарювання. Проведено аналіз стану та визначено специфіку формування власного капіталу

підприємств в Україні.

The article discusses the main approaches to the definition of the concept of "enterprise equity" ? accounting

and economic. In the framework of the economic approach, directions for interpreting the definition of the essence

"enterprise equity" have been identified, in particular, cost (equity is value, brings added value), resource (equity

is a specific form of financial resources), financial (equity is a source of financing business ), speech (equity is a

combination of economic benefits). As a result of studying the contradictory views of scientists in the interpretation

of the term "equity", caused by the development of accounting and economic theory, formed the author's definition

of equity as a selfJincreasing value embodied in the set of invested and accumulated financial resources owned

and used by the company. as a source of financing economic activity, which has a new, in contrast to existing,

integrated nature. The essential characteristics of the enterprise's equity are identified. Based on the study of the

views of scientists on the functions of equity of enterprises, the primary (basic) functions (formative, distributive,

managerial and protective) and secondary (derivative) functions (guarantee, indicative and representative) are

determined. Internal and external sources of formation and components of equity of business entities in Ukraine

are considered. The advantages and disadvantages of enterprise equity formation are summarized. The principles

of formation of own capital of business entities are identified. The peculiarities of the formation of equity of

enterprises in Ukraine, due to organizational and legal forms of activity and forms of ownership of economic

entities, are considered. The analysis of a condition is carried out and specificity of formation of own capital of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних ринкових умовах значна увага представ$

ників фінансової науки приділяється підвищенню кон$
курентоспроможності підприємств як на внутрішньо$
му, так і на зовнішніх ринках. Причому ефективність
функціонування кожного суб'єкта господарювання
багато в чому обумовлена наявністю власного капіта$
лу, раціональністю його структури, забезпеченістю не$
обхідними складовими для проведення відповідних ви$
робничих, фінансових та інвестиційних операцій. Тому
наразі формування власного капіталу набуває особли$
вої актуальності не тільки в частині створення
підприємств, а й для забезпечення їхнього подальшо$
го розвитку.

the enterprises in Ukraine is defined. It has been established that domestic economic entities use their own

capital inefficiently and cannot find the optimal capital structure. It is substantiated that in the conditions of

unstable economy, for preservation of stability of development of activity, the enterprises need to pay more

attention to effective formation of own capital.

Ключові слова: власний капітал підприємства, чисті активи підприємства, власні фінансові ресурси
підприємства, інвестований капітал підприємства, накопичений капітал підприємства.

Key words: equity of the enterprise, net assets of the enterprise, own financial resources of the enterprise, invested
capital of the enterprise, accumulated capital of the enterprise.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні аспекти формування влас$

ного капіталу підприємств розглядаються у роботах
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: С. Байму$
ханової, Л. Безкоровайної, Ф. Бутинця, О. Вівчар, О.
Володько, Л. Галайди, Т. Гонтар, А. Горбатенко, Т. Го$
родньої, Л. Дивини, Я. Іщенко, Т. Королюк, С. Коста$
нян, А. Лепської, В. Максимової, С. Ногіної, О. Овчар,
І. Олександренко, М. Рубахи, В. Рудики, К. Рижкової,
В. Саварина, Т. Самойлова, А. Султанової, В. Сопко,
Г. Сукрушевої, М. Шатило, С. Шумікіна, Н. Шури та
інших. У ході систематизації проведених досліджень
було виявлено, що низка питань щодо формування
власного капіталу не отримали достатнього вивчення

Таблиця 1. Підходи до трактування змісту поняття "власний капітал підприємства"*

Джерело: складено авторами самостійно.

Джерело Характеристика поняття 
Бухгалтерський підхід 

НПСБО 1 Власний капітал – різниця між активами і зобов’язаннями підприємства [1] 
Концептуальна 
основа фінансової 
звітності 

Власний капітал − це залишкова частка в активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх 
його зобов’язань [2] 

Закон України «Про 
акціонерні 
товариства» 

Власний капітал – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань 
перед іншими особами [3] 

Економічний підхід 
І. Вартісний напрям 

Горбатенко А. А. Власний капітал – загальна величина коштів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, 
вкладених в активи (майно) підприємства [4, с. 195] 

Дивина Л. Е. Власний капітал підприємства – фінансові кошти окремого господарюючого суб’єкта, що належать 
йому на правах власності і використовуються для формування певної частини його активів [5, с. 3] 

Шура Н.О., 
Шатило М. В. 

Власний капітал – загальна вартість засобів підприємства, інвестованих його власниками з метою 
отримання доходу на такі інвестиції, які належать йому на правах власності і поряд із позиковим 
капіталом використовуються ним для формування активів [6, с. 52] 

ІІ. Ресурсний напрям 
Бутинець Ф. Ф. Власний капітал – частина фінансових ресурсів, грошові кошти, вкладені в підприємницьку 

діяльність із метою отримання прибутку [7, с. 317] 
Вівчар О. Й., 
Саварин В. М. 

Власний капітал підприємства – фінансові ресурси, які вкладає підприємство для організації та 
фінансування господарської діяльності [8, с. 147] 

Самойлова Т. А. Власний капітал – фінансові ресурси, що вкладає та додатково нагромаджує підприємство для організації та 
фінансування господарської діяльності [9, с. 170] 

ІІІ. Фінансовий напрям 
Безкоровайна Л. В. Власний капітал – власні джерела підприємства, внесені його засновниками, або суми реінвестованого 

чистого прибутку, які використовуються для формування активів підприємства у грошовій або 
матеріальній формі [10, с. 950] 

Максимова В. Ф. Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, що вкладені його засновниками без 
визначеного строку їх повернення, накопичені суми реінвестованого прибутку протягом строку 
функціонування підприємства та інші власні джерела [11, с. 124] 

Сопко В. В. Власний капітал – власні джерела підприємства, які без визначення строку проведення внесені 
засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку [12, с. 85] 

IV. Речовий напрям 
Городня Т. А. Власний капітал – нагромадження шляхом збереження запасу економічних благ у формі грошових 

коштів та реальних капітальних товарів, що залучається його власниками в економічний процес як 
інвестиційний ресурс і чинник виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в 
економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язане з чинниками часу, ризику і 
ліквідності [13, с. 250] 

Іщенко Я. П., 
Галайда Л. В. 

Власний капітал – сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які 
залучаються до економічного процесу діяльності суб’єкта господарювання без визначення терміну 
повернення їх власникам, і здатні генерувати доходи [14, с. 146] 

Королюк Т. М. Власний капітал – сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, 
які залучені до обороту без встановленого терміну повернення і здатні генерувати прибуток [15, с. 6] 
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та розвитку, а застосування сучасних наукових розро$
бок країн з розвиненою ринковою економікою не по$
вною мірою відповідає рівню розвитку економічних
відносин в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета дослідження полягає у визна$

ченні економічного змісту власного капі$
талу підприємства, обгрунтуванні його
функцій і характерних ознак, розгляді пе$
реваг і недоліків функціонування, а також
висвітленні методичних підходів до його
формування в сучасних умовах господарю$
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для створення та подальшого функ$
ціонування підприємств, забезпечення фор$
мування активів і умов для економічного
розвитку, гарантування інтересів власників
і кредиторів необхідний власний капітал.
Попри те, що власний капітал є важливою
складовою капіталу підприємств та індика$
тором їхньої фінансової стійкості, він яв$
ляється одним із найбільш неоднозначно
трактованих понять. Так, наразі сформова$
но два концептуальних підходи до розумі$
ння сутності дефініції "власний капітал" —
бухгалтерський та економічний (рис. 1). За
бухгалтерського підходу власний капітал
визначається як вартість чистих активів
підприємств. За економічного підходу влас$
ний капітал однозначно не ідентифікуєть$
ся, адже на різних етапах розвитку еконо$
мічної думки, це поняття наповнювалось
новим змістом і сутнісними характеристи$
ками, що відповідали основній парадигмі
економічного розвитку суспільства. Тому в
межах економічного підходу розрізняють
кілька напрямів трактування поняття "влас$

ний капітал"— вартісний (власний капітал є вартістю, що
приносить додану вартість), ресурсний (власний капітал
є специфічною формою фінансових ресурсів), фінансо$
вий (власний капітал є джерелом фінансування госпо$

дарської діяльності), речовий (власний капітал
є сукупністю економічних благ).

Враховуючи різноманітні підходи та на$
прями до трактування сутності поняття "влас$
ний капітал" пропонуємо його визначати як са$
мозростаючу вартість, втілену в інвестованих
і накопичених фінансових ресурсах, що нале$
жать підприємству на правах власності та ви$
користовуються як джерело фінансування
господарської діяльності. На відміну від існу$
ючих, запропоноване нами визначення термі$
ну "власний капітал", дозволяє забезпечити
його необхідну універсальність і науковість у
межах економічного підходу до трактування
його змісту.

Власний капітал, хоча і являється складо$
вою капіталу підприємства, проте має спе$
цифічні характеристики, серед яких можна ви$
окремити [16, с. 291; 17, с. 55—56]:

— є основним фактором виробництва, ос$
кільки об'єднує всі фактори в єдиний госпо$
дарський комплекс;

— характеризує фінансові ресурси
підприємства, що приносять дохід, виступаю$
чи ізольовано від виробничого фактора у
формі інвестованого капіталу;

— є головним джерелом формування доб$
робуту його власників як у поточному періоді,
так і в перспективі;

— відображає залишковий інтерес влас$
ників в активах підприємства, що закріплює
їхні права на повернення частки, що належить
власникам, у разі ліквідації суб'єкта господа$
рювання;

Джерело: складено авторами самостійно.

Таблиця 2. Наукові підходи до виокремлення функцій власного капіталу
підприємства

Автор (и) Функції 
Баймуханова С. Б. Функція управління, функція участі в прибутках, функція 

обмеження відповідальності, функція забезпечення безперервної 
діяльності, функція гарантування [18, с. 175-176] 

Вівчар О. Й. 
Саварин В. М. 

Функція самостійності і влади, функція відповідальності і захисту 
прав кредиторів, функція довготермінового кредитування, функція 
фінансування ризику, функція кредитоспроможності, функція 
компенсації понесених збитків, функція розподілу доходів і активів 
[9, с. 148] 

Олександренко І. В. Функція створення, функція формування, функція забезпечення 
ефективності, функція стабілізації, функція розподілу, захисна 
функція [19, с. 214] 

Ногіна С., 
Шумікін С., 
Костанян С. 

Функція заснування та введення в дію підприємства, функція 
відповідальності та гарантії, захисна функція, функція 
фінансування та забезпечення ліквідності [20, с. 348-349] 

Рижкова К. О. Реєстраційна функція, емісійна функція, захисна функція, функція 
фінансування, ціноутворювальна функція, оцінювальна функція, 
функція індикатора інноваційно-інвестиційної привабливості, 
іміджева функція [17, с. 56-57] 

Рубаха М. В., 
Овчар О. А. 

Функція заснування та введення в дію підприємства, функція 
довгострокового фінансування діяльності, функція 
відповідальності, функція компенсації понесених збитків (захисна 
функція), функція забезпечення перспективної кредитоємності, 
функція фінансування ризику, функція управління та контролю, 
функція розподілу доходів і активів, репрезентативна функція, 
функція поточного управління підприємством, нормативна 
функція, статистична функція, комунікативна функція, 
трансформаційна функція [21, с. 142] 

Салтанова А. Г. Реєстраційна функція, оперативна функція, розподільна функція, 
захисна функція [22, с. 27] 

Рудика В. І., 
Сукрушева Г. О., 
Гонтар Т. Ю. 

Функція заснування, функція відповідальності, захисна функція, 
функція розподілу майна, функція фінансування та забезпечення 
ліквідності, функція управління та контролю [23, с. 438] 

Таблиця 3. Функції та роль власного капіталу підприємства

Джерело: складено авторами самостійно.

Назва функції 
власного 
капіталу 

Зміст функції власного 
капіталу Роль власного капіталу 

Первинні (базові) функції 
Формувальна Мобілізація фінансових 

ресурсів і створення 
матеріальних умов для 
заснування й функціонування 
підприємства 

Акумулювання фінансових 
ресурсів для створення 
фінансової бази підприємства 

Розподільна Забезпечення участі власників 
у розподілі чистого прибутку 
та активів при ліквідації 
підприємства 

Встановлення пропорцій 
розподілу чистого прибутку та 
активів між власниками 
підприємства 

Управлінська Забезпечення участі власників 
підприємства у прийнятті 
управлінських рішень 

Визначення можливості 
власників приймати участь в 
управлінні підприємством 

Захисна Підтримання належної 
фінансової стійкості та 
платоспроможності 
підприємства 

Уникнення фінансових ризиків, 
пов’язаних з формуванням і 
використанням капіталу 
підприємства 

Вторинні (похідні) функції 
Гарантувальна Підтвердження 

платоспроможності та 
фінансової стійкості для 
кредиторів та інвесторів 

Гарантування інтересів 
кредиторів та інвесторів 

Індикативна Відображення ринкової 
вартості підприємства, його 
надійності та адекватності 
ринковій кон’юнктурі 

Формування ринкової вартості 
підприємства 

Репрезентативна Формування позитивного 
іміджу підприємства для 
кредиторів та інвесторів 

Відображення інвестиційної 
привабливості підприємства 
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— виступає головним індикатором ринкової вар$
тості підприємства, поряд з цим характеризує і потен$
ціал залучення ним позикових фінансових ресурсів, що
забезпечують отримання додаткового прибутку;

— використовується на розсуд власників, що закрі$
плює їхнє право власності на володіння, користування і
розпорядження власним капіталом на свій розсуд і
відповідно до законодавства;

— є найважливішим показником рівня ефективності
господарської діяльності підприємства.

Власний капітал призначений, насамперед, для фор$
мування необхідного обсягу необоротних активів та
певної частки оборотних активів підприємства. Проте
власний капітал виконує і інші функції, перелік яких на$
разі є предметом активних наукових дискусій (табл. 2).

Узагальнивши результати дослідження, нами про$
понується в складі функцій власного капіталу підприє$
мства виділяти первинні (базові) та вторинні (похідні)
(табл. 3).

З огляду на вищезазначені функції можна стверд$
жувати, що власний капітал відіграє важливу роль у
діяльності будь якого підприємства. Проте діяльність
будь$якого суб'єкта господарювання в сучасних умовах
базується і на використанні позикового капіталу, однак
його розміри повинні бути обмежені і менші за розмір
власного капіталу.

Власний капітал підприємства може формуватися як
завдяки зовнішнім, так і завдяки внутрішнім джерелам.
До складу внутрішніх джерел власного капіталу під$
приємства відносять:

 

Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

Капітал у дооцінках 

Додатковий капітал 

Статутний капітал 

Пайовий капітал 

Інший зареєстрований капітал 

Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

Дооцінка (уцінка) основних засобів

Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 

Інший капітал у дооцінках 

Емісійний дохід 

Інший вкладений капітал

Накопичені курсові різниці

Безоплатно одержані необоротні активи 

Інший додатковий капітал 

Резервний капітал 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

Прибуток нерозподілений

Непокриті збитки 

Прибуток, використаний у звітному 
періоді

Вилучений капітал 

Вилучені акції 

Вилучені вклади й паї

Інший вилучений капітал 

Неоплачений капітал 

Рис. 1. Структура власного капіталу підприємства

Джерело: складено авторами на основі [24].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/202020

1) нерозподілений прибуток, що залишається в роз$
порядженні підприємства;

2) кошти, що приєднуються до власного капіталу в
результаті переоцінки (дооцінки) основних засобів;

3) амортизаційні відрахування, які суму власного
капіталу підприємства не збільшують, а слугують засо$
бом його реінвестування;

4) інші внутрішні джерела (зокрема резервні фонди).
До складу зовнішніх джерел власного капіталу

підприємства включають:
1) мобілізацію додаткового пайового капіталу (шля$

хом внесків коштів засновників до статутного капіталу);
2) залучення додаткового акціонерного капіталу (за

допомогою повторної емісії та реалізації акцій);
3) безоплатну фінансову допомогу від юридичних

осіб і держави (зокрема державним унітарним підприє$
мствам, фінансово$промисловим групам тощо);

4) конверсію позикового капіталу у власний (зокре$
ма обмін корпоративних облігацій на привілейовані акції);

5) кошти цільового фінансування,
що надійшли на інвестиційні цілі;

6) інші зовнішні джерела (емісійний
дохід, що утворюється при продажу
акцій вище їх номінальної вартості).

У бухгалтерському обліку власний
капітал підприємства містить різні за
своїм економічним змістом, принципа$
ми формування та використання скла$
дові (рис. 1).

До складу власного капіталу нале$
жить інвестований капітал (який реін$
вестований власниками підприємства),
накопичений капітал (який створений
понад спочатку вкладений капітал зас$
новниками підприємства) і вилучений
капітал (який наявний у разі зменшен$
ня підприємством свого статутного
капіталу). Інвестований капітал
підприємства складається зі статутно$
го капіталу, неоплаченого капіталу та
додаткового капіталу. Накопичений
капітал підприємства містить резерв$
ний капітал, нерозподілений прибу$
ток, капітал у дооцінках. Вважається,
що чим більша питома вага накопиче$
ного капіталу, тим вища якість власно$
го капіталу загалом.

Виходячи з вищезазначеного,
можна стверджувати, що формування власного капіта$
лу не завершується після реєстрації підприємства та по$
чатку здійснення ним господарської діяльності. Цей
процес є безперервним, оскільки на протязі усієї своєї
діяльності підприємство нарощує власний капітал через
реінвестування чистого прибутку або зменшує його че$
рез непокритий збиток, формує відповідно до установ$
чих документів резервний капітал, здійснює переоцін$
ку майна через капітал у дооцінках, а також власника$
ми підприємства може формуватися додатковий капі$
тал, який вноситься вже після формування статутного
зареєстрованого капіталу в розмірі відповідно до част$
ки в зареєстрованому капіталі [25, с. 190].

Власному капіталу притаманні позитивні та нега$
тивні аспекти функціонування. До переваг власного ка$
піталу відносять [6, с. 4; 21, с. 143; 26, с. 138]:

— простота залучення, адже рішення, пов'язані зі
збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок
внутрішніх джерел його формування), приймаються

власниками та менеджерами підприє$
мства без необхідності отримання зго$
ди інших суб'єктів господарювання;

— висока здатність генерування
прибутку у всіх сферах діяльності,
адже при його використанні не по$
трібно оплачувати позиковий процент
в усіх його формах;

— забезпечення фінансової
стійкості розвитку підприємства, його
платоспроможності в довгостроково$
му періоді, гарантування стабільного
фінансового стану, а відповідно і зни$
ження ризику банкрутства;

— самостійність прийняття управ$
лінських рішень і збереження контро$
лю власників над господарською
діяльністю підприємства, оскільки для
залучення власного капіталу із внут$
рішніх джерел не потрібна згода інших
суб'єктів господарювання.

До недоліків власного капіталу
відносять [6, с. 4; 21, с. 143; 26, с. 138;
27, с. 218—219]:

— обмеженість обсягу залучення,
а отже, і можливостей істотного роз$

Назва Характеристика 
Врахування перспектив розвитку 
господарської діяльності 
підприємства 

Процес формування власного капіталу підприємства 
підпорядкований завданням забезпечення його 
господарської діяльності не тільки на етапі заснування, 
а й на етапах продовження та розширення 
господарської діяльності в майбутньому 

Обгрунтування потреби в джерелах 
коштів 

Здійснення економічного обгрунтування розмірів 
власного капіталу підприємства на всіх етапах 
життєвого циклу підприємства 

Забезпечення відповідності обсягу 
власного капіталу обсягу 
формованих активів підприємства 

Загальна потреба у власному капіталі грунтується на 
потребі в оборотних і необоротних активах 

Забезпечення оптимальності 
структури капіталу з позиції 
ефективного його функціонування 

У разі використання підприємством тільки власного 
капіталу, його фінансова стійкість досягає максимуму, 
проте обмежуються темпи економічного розвитку та не 
використовуються фінансові можливості приросту 
прибутку на вкладений капітал 

Забезпечення мінімізації витрат з 
формування власного капіталу з 
різних джерел 

Мінімізація здійснюється в процесі управління 
вартістю власного капіталу, під якою розуміється ціна, 
яку підприємство платить за його залучення з різних 
джерел 

Урахування ризику в процесі 
формування власного капіталу 

Передбачення можливих ризиків формування власного 
капіталу підприємства, їх мінімізація і страхування 

Забезпечення високоефективного 
використання капіталу в процесі 
його господарської діяльності 

Максимізації показника рентабельності власного 
капіталу при прийнятному для підприємства рівні 
фінансового ризику 

Таблиця 4. Принципи формування власного капіталу підприємства

Джерело: складено авторами на основі [21, с. 144; 28, с. 238].
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Рис. 2. Динаміка власного капіталу підприємств в Україні у 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі [30].
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ширення операційної та
інвестиційної діяльності
підприємства в періоди
сприятливої кон'юнктури
ринку на окремих етапах
його життєвого циклу;

— складність у залу$
ченні та значний рівень
витрат, пов'язаний з орга$
нізацією емісії акцій та
їхнім розміщенням, для
підприємств у формі ак$
ціонерного товариства;

— втрата контролю
над підприємством у фор$
мі акціонерного товари$
ства діючими акціонерами,
в зв'язку з чим виникають
складнощі щодо оптимі$
зації їхніх інтересів в от$
риманні дивідендів і задо$
воленні потреб підприєм$
ства у фінансуванні, а та$
кож ризик зміни стратегії
розвитку;

— висока вартість у
порівнянні з альтернатив$
ними позиковими джере$
лами формування капіталу, що пов'язано з вищим ри$
зиком акціонерів підприємства у формі акціонерного то$
вариства, порівняно з його кредиторами;

— відволікання власних коштів від господарського
обороту підприємства;

— невикористана можливість приросту коефіцієн$
та рентабельності власного капіталу за рахунок залу$
чення позикових коштів, оскільки за умов використан$
ня винятково власних коштів неможливим є перевищен$
ня фінансової рентабельності над економічною рента$
бельністю підприємства.

Формування власного капіталу підприємства має
базуватися на певних принципах, які мають враховува$
ти стратегічні завдання розвитку та розширеного відтво$
рення капіталу, які відображені у таблиці 4.

Формування складових власного капіталу підприємств
в Україні характеризується певною специфікою, обумов$
леною організаційно$право$
вими формами діяльності та
формами власності суб'єк$
тів господарювання, відпов$
ідно до чинного законодав$
ства. Дану специфіку слід
враховувати як при засну$
ванні підприємств, так і для
забезпечення їхнього еко$
номічного розвитку у перс$
пективі. Так, для державних
комерційних підприємств
визначено, що розмір їх ста$
тутного капіталу встанов$
люється уповноваженим
органом, до сфери управлі$
ння якого воно належить, а
для комунальних унітарних
підприємств розмір їх ста$
тутного капіталу визна$
чається відповідною місце$
вою радою [29]. Для акціо$
нерних товариств мінімаль$
ний розмір статутного капі$
талу становить 1250 міні$
мальних заробітних плат,
виходячи із ставки мінімаль$
ної заробітної плати, що діє
на момент створення (реєст$

рації) акціонерного товариства. Також для акціонерних
товариств визначено необхідність формування резервно$
го капіталу у розмірі не менше ніж 15% статутного капі$
талу товариства шляхом щорічних відрахувань від чис$
того прибутку товариства або за рахунок нерозподіле$
ного прибутку. До досягнення встановленого статутом
розміру резервного капіталу розмір щорічних відраху$
вань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибут$
ку товариства за рік [3].

Особливістю формування власного капіталу під$
приємств в Україні в останні роки була його незначна
частка у загальному обсязі капіталу (рис. 2).

Попри зростання обсягів власного капіталу вітчиз$
няних підприємств протягом 2014—2018 рр., його част$
ка у загальному обсязі капіталу складала в середньому
25,4%. Таким чином, більшість підприємств України
мала залежність від позикового капіталу, а низька час$
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Рис. 3. Динаміка складових власного капіталу підприємств в Україні у 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі [30].
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Рис. 4. Структура власного капіталу підприємств в Україні у 2014—2018 рр.

Джерело: складено авторами на основі [30].
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тка власного капіталу призводила до втрати фінансо$
вої потужності, зростання фінансового ризику, змен$
шення незалежності від позикового капіталу, знижен$
ня ступеня маневреності та стійкості.

В останні роки в Україні найбільшими темпами зро$
став зареєстрований і додатковий капітал підприємств,
що пов'язано із створенням нових суб'єктів господарю$
вання, а також здійсненням додаткових внесків влас$
ників у капітал діючих підприємств. Негативною тенден$
цією було накопичення вилученого та неоплаченого ка$
піталу вітчизняних підприємств (рис. 3).

Структура власного капіталу підприємств України
в останні роки показує, що найбільшу питому вагу зай$
мав зареєстрований капітал — у середньому 72,4%, а
найменшу— резервний капітал (в середньому 2,9% при
нормативі для господарських товариств 15% від статут$
ного капіталу). Тобто здебільшого підприємства Украї$
ни не дотримувалися законодавства щодо обов'язково$
го формування резервного капіталу. Негативною тен$
денцією, яка спостерігалася у структурі власного капі$
талу, була значна частка непокритого збитку, яка знач$
но зменшувала його величину (рис. 4).

Проведений аналіз засвідчив, що підприємства в
Україні неефективно використовують власний капітал і
не можуть знайти оптимальну структуру капіталу. Саме
тому більшість вітчизняних суб'єктів господарювання
мають непокритий збиток. Для уникнення такої ситу$
ації в майбутньому необхідно своєчасно проводити ана$
ліз власного капіталу, який дозволить на ранній стадії
виявити сигнали негативного впливу його динаміки й
структури на результати функціонування підприємства
та розробити пріоритетні шляхи подальшого розвитку
в напрямі підвищення рівня прибутковості.

ВИСНОВКИ
Власний капітал формує основу діяльності кожно$

го підприємства та забезпечує його подальшу фінансо$
ву стійкість. Пріоритетна роль власного капіталу в еко$
номічному розвитку підприємства та в забезпеченні за$
доволення інтересів держави, власників і персоналу виз$
начає його як головний об'єкт фінансового менеджмен$
ту на мікрорівні, а забезпечення ефективного його фор$
мування належить до найбільш відповідальних завдань
фінансового менеджменту.

Динаміка власного капіталу підприємства є найваж$
ливішим показником рівня ефективності його госпо$
дарської діяльності. Здатність власного капіталу до са$
мозростання високими темпами характеризує високий
рівень формування та ефективного розподілу прибут$
ку підприємства, здатність підтримувати фінансову
рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас зни$
ження обсягу власного капіталу є, як правило, на$
слідком неефективної, збиткової діяльності під$
приємства. В останні роки в Україні динаміка власного
капіталу позитивна, проте його структура неоптималь$
на, адже наявність значної частки непокритого збитку
значно зменшує його величину.

В умовах нестабільної економіки, для збереження
стійкості розвитку діяльності, підприємствам необхідно
приділяти більше уваги ефективному формуванню влас$
ного капіталу, адже грамотне управління джерелами його
формування дозволить проаналізувати виникнення, стан
і застосування, а також привести істотні пропозиції для
прийняття виважених управлінських рішень.
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