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Формування капіталу є основною початковою умовою створення 

підприємства. Термін «капітал» походить від латинського слова «сарitalis», що 

у буквальному перекладі означає «основний, головний». Капітал – накопичений 

шляхом заощадження запас економічних благ у формі грошових коштів і 

реальних капітальних товарів, залучений його власниками в економічний 

процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання 

доходів, функціонування яких в економічній системі базується на ринкових 

принципах і пов’язане з факторами часу, ризику і ліквідності [1]. Для початку 

господарської діяльності будь-яке підприємство потребує власних джерел її 

фінансування. У момент створення підприємства таку функцію виконує його 

початковий капітал, який за своїм матеріальним складом є сукупністю активів, 

інвестованих засновниками (учасниками). На цьому етапі підприємство ще не 

має зовнішньої заборгованості, тому його власний капітал дорівнює вартості 

активів підприємства [2]. Власний капітал – це частина в активах підприємства, 

що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал є 

основним початковим та умовно безстроковим джерелом фінансування 

господарської діяльності підприємства, джерелом погашення збитків 

підприємства, він є одним з найвагоміших показників, що використовуються 

при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує, з одного боку, 

ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежності від 

зовнішніх джерел фінансування), а з іншого – ступінь кредитоспроможності 

підприємства (забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у 

підприємства капіталом засновників). Збереження власного капіталу є одним з 

основних показників якості фінансового менеджменту на підприємстві. Цей 

показник дозволяє власникам підприємства уникнути ілюзії прибутковості 

своїх вкладень у випадках виплат їм поточних доходів за рахунок зменшення 

власного капіталу протягом періоду, за який сплачується дохід. Власний 

капітал підприємства – важлива фінансова характеристика будь якого 

підприємства. Bеличина власного капіталу підприємства залежать від 

фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо 

структури капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного 

капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. На цей показник 

звертають велику увагу всі зацікавлені сторони, тому що по ньому можна 

судити про фінансову стійкість, незалежність, можливості підприємства.  
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