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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.
Власний капітал виступає одним із найважливіших об'єктів
фінансового та управлінського обліку, які є основою інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Він є також об'єктом фінансового
аналізу підприємства. Роль показника „власний капітал” для підтримання
нормального фінансового стану підприємства настільки значуща, що він отримав законодавче підтвердження в Цивільному кодексі України, зокрема в
частині вимог щодо співвідношення статутного капіталу та чистих активів
господарських товариств.
Згідно з П(С)БО 2 „Баланс” власний капітал підприємства включає
такі елементи: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений
капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Такий
склад власного капіталу відображає наявність його частини, інвестованої засновниками у момент створення підприємства, та частини, одержаної в
результаті ефективної діяльності, насамперед нерозподіленого прибутку,
суми дооцінки необоротних активів, а також додаткового вкладеного
капіталу.
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської
діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і
найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
1. Функція заснування та введення в дію підприємства – власний
капітал у частині статутного є фінансовою основою для початку діяльності
нового суб’єкта господарювання.
2. Функція відповідальності та гарантії – статутний капітал є свого
роду кредитним забезпеченням для кредиторів підприємства.
3. Захисна функція – чим більший власний капітал, тим краще захищеним є підприємство від впливу загрозливих для його існування факторів,
оскільки саме за рахунок власного капіталу можуть покриватися збитки
підприємства. Якщо в результаті збиткової діяльності відбувається перма387

нентне зменшення власного та статутного капіталу, то підприємство може
опинитися на межі банкрутства.
4. Функція фінансування та забезпечення ліквідності. Внесками у
власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням, цінними паперами та
іншими матеріальними цінностями, можуть бути грошові кошти. Вони можуть використовуватися для фінансування операційної та інвестиційної
діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості по позичках. Це, у свою чергу, підвищує ліквідність підприємства, з одного боку, та
потенціал довгострокового фінансування, з іншого.
5. База для нарахування дивідендів і розподілу майна. Одержаний
протягом року прибуток або розподіляється та виплачується власникам корпоративних прав у вигляді дивідендів, або тезаврується (спрямовується на
збільшення статутного чи резервного капіталу). Нарахування дивідендів, як
правило, здійснюється за встановленою ставкою відповідно до частки
акціонера (пайовика) в статутному капіталі. Аналогічним чином
відбувається розподіл майна підприємства у разі його ліквідації чи
реорганізації.
6.Функція управління та контролю – статутний капітал забезпечує
право на управління виробничими факторами та майном підприємства.
Абсолютна та відносна величини 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.
Основні переваги і недоліки фінансування за рахунок власного капіталу пояснюються, виходячи з його функцій, цілей зменшення та збільшення.
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Сучасний етап розвитку української економіки є дуже складним. Це
пов’язано з тим, що перехід до ринкових відносин був і за часом і за формою нетрадиційним через відсутність, насамперед, відповідної системи
управління і фактично слабкої підготовки менеджерів. У результаті відбувся
різкий спад виробництва, криза сучасних відносин, що в свою чергу, не могло не позначитись на життєздатності підприємств, більшість з яких до
теперішнього часу знаходяться в затяжному кризовому стані.
Як показує практика, подальший розвиток української економіки багато в чому залежить від здатності управлінських структур усіх рівнів і сфер
розробляти механізми антикризового управління. Тому вивчення проблем,
пов’язаних із розробкою механізмів фінансової стабілізації підприємств, які
знаходяться на стадії банкрутства, є актуальною проблемою.
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