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ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 
 

Власний капітал підприємства становить фінансову основу створення і розвитку підприємства будь-

якої форми власності та організаційно-правової форми. Процес інвестування власного капіталу та 

залучення позикових коштів для отримання прибутку лежить в основі фінансової діяльності усіх 

суб'єктів підприємництва. Динаміка власного капіталу свідчить про якість фінансового менеджменту на 

підприємстві. Структура та ефективність використання власного капіталу підприємства безпосередньо 

впливають на формування добробуту його власників. Адже власний капітал підприємства є головним 

вимірювачем його ринкової вартості.  

Питання про природу власного капіталу завжди вважалися найбільш складними, тому вони 

перебували в полі зору представників різних напрямків і шкіл в економічній теорії. В залежності від 

рівня економічного розвитку суспільства, науковці по-різному трактували поняття «власний капітал». 

Перша згадка про власний капітал, як об’єкта обліку була в Італії в 1491 році. На той час під власним 

капіталом розуміли особисті засоби власника, які він мав у власності, вкладав в підприємство та отримав 

в процесі підприємницької діяльності. Для відображення інформації про власний капітал створювався 

відповідний рахунок, який називали «капітал». Цей рахунок разом з результатними рахунками 

використовували також для визначення прибутків і збитків підприємства. За дебетом якого 

відображалися активи підприємства, а кредитом – джерела їх створення, тобто пасиви.  

З часом сутність власного капіталу змінювалась, проте не суттєво. В залежності від ступеню 

розвитку суспільства представники економічної думки вкладали в поняття «власний капітал» своє 

значення та сутність.  

Так, Н.В. Шатило вважає, що власний капітал – це власні джерела підприємства, які без визначення 

строку повернення внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з оподатковуваного 

прибутку.  

Проф. Ф.Ф. Бутинець зазначає, що власний капітал – це загальна вартість засобів підприємства, які 

належать йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів.  

На думку В.С. Левина власний капітал підприємства складається з вкладеного капіталу незалежно 

від джерел його отримання та накопичуваного прибутку.  

Вчені С.Ф. Голов та В.І. Єфименко вважають, що власний капітал корпорації формується акціями, 

тобто коштами інвесторів (власників) в обмін на реалізовані їм акції. 

Проф. О.О. Терещенко пише, що власний капітал – це сальдо між загальною сумою активів та 

позичковим капіталом, що характеризує частину майна, яка профінансована власниками корпоративних 

прав, або в результаті реінвестування прибутку. 

Н.В. Чебанова та Ю.А. Василенко дають наступне визначення: власний капітал – це власні джерела 

фінансування підприємства, які без зазначення строку повернення внесені його засновниками 

(учасниками), або суми реінвестованого чистого прибутку, нагромаджені протягом строку існування 

підприємства, а також дарчий капітал. 

Варто також відзначити внесок В.В. Сопко у розвиток теоретичних основ категорії «власний 

капітал», яка в своїй монографії запропонувала виділити три підходи до визначення поняття власний 

капітал, а саме: бухгалтерський підхід, правовий та економічний.  

Вважаємо, що кожне з наведених вище поглядів представників економічної думки не можна назвати 

правильними чи неправильними, оскільки кожен дослідник адаптував зміст поняття капітал під 

вирішення конкретної проблеми чи завдання у різних економічних умовах та періоди часу.  

Законодавство України, зокрема національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», визначає власний капітал наступним чином: це частина в 

активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал показує 

частину майна підприємства, яка фінансується за рахунок коштів власників і власних засобів 

підприємства. По своїй суті він є не тільки основою для створення підприємства, а й стабільністю і 

продовженням його господарської діяльності. 

Обсяг власного капіталу залежить від фінансових можливостей підприємства та обраної ним 

політики щодо структури капіталу. Відповідно процес та порядок формування власних коштів 

підприємства залежить як від виду діяльності суб’єкта господарювання, так і від завдань управління ним 

та напрямків його оптимізації. 

З 1 січня 2013 року відбулися зміни щодо основних форм фінансової звітності. Так, власний капітал 



у балансі відображається у першому розділі пасиву «Власний капітал» і з 2013 року включає у себе такі 

статті: зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал, 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.  

У статті «Зареєстрований капітал» наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного 

капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до 

законодавства. 

Зареєстрований капітал – це юридично оформлена, офіційно об’явлена і належним чином 

зареєстрована частина внесків власників до капіталу підприємства. Зареєстрований капітал включатиме 

статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних господарств, який призначений 

для застосування та введення підприємства в дію, виконує захисну функцію та функцію управління і 

контролю, що дасть можливість власникам контрольного пакета акцій підприємства проводити 

стратегічну політику, формувати дивідендну політику та контролювати кадрові питання. 

На рахунках «Капітал у дооцінках» наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових 

інструментів. 

У статті «Додатковий капітал» відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій 

власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних 

активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові 

різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у 

складі власного капіталу та інші складові додаткового капіталу. У разі якщо інформація про розмір 

емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у 

додаткових статтях «Емісійний дохід» та «Накопичені курсові різниці». До підсумку балансу 

включається загальна сума додаткового капіталу. 

У статті «Резервний капітал» наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного 

законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

Підприємство за необхідністю може створювати резервний капітал, який буде використовуватися на 

покриття збитків від господарської діяльності, на збільшення статутного капіталу, на покриття різниці 

між номінальною та продажною вартістю акцій та ін.  

У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображається або сума нерозподіленого 

прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується 

при визначенні підсумку власного капіталу. 

У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за 

внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку 

власного капіталу. 

«Вилучений капітал» господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної 

емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в 

дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу. 

Виходячи із функціонального призначення власного капіталу, на мікрорівні можна виділити його 

позитивні риси: простота залучення використання; більш висока дохідність та здатність генерувати 

прибуток; підвищення конкурентостійкості підприємства. Проте, використання підприємствами лише 

власного капіталу має і негативні риси: обсяг власного капіталу обмежений, тому підприємство може 

втратити можливість розширення діяльності та збільшення рентабельності за рахунок залучення 

позикових коштів за допомогою ефекту фінансового левериджу; часто власний капітал, що залучений із 

зовнішніх джерел, має більш високу вартість порівняно із позиковим капіталом. Тому одним із основних 

питань управління власним капіталом підприємства є визначення оптимальної структури капіталу. 


