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Група М-1 

Предмет «Економіка підприємства» 

Урок 28-29 

Тема: Контрольна робота № 3. Сутність та види капіталу підприємства. 

 
Мета: узагальнити знання з теми №3; провести контроль за засвоєнням теми; 

ознайомити здобувачів освіти із сутністю та поняттям капіталу підприємства; 

вивчити види капіталу підприємства. 

 

 

Капітал - це частина багатства, якою ми жертвуємо, щоб 

примножити своє багатство. 

Альфред Маршал 

 

Будь-яке підприємство, яке веде виробничу або комерційну діяльність, повинно 

володіти певним капіталом. Термін «капітал» (лат. «сapitalis») означає «головний», тобто 

капітал створює основу функціонування підприємства та можливості його розвитку. Його 

ключова роль пояснюється здатністю поєднувати усі фактори виробництва у єдиний 

виробничий комплекс підприємства. 

Капітал підприємства - це сукупна вартість засобів у грошовій, 

матеріальній і нематеріальній формах, інвестована у його активи 

 

 

 

Капітал також можна розглядати як частину фінансових ресурсів підприємства, які 

використовуються в обороті для отримання економічної вигоди (прибутку).  
Капітал підприємства характеризується як: 

 основний чинник виробництва, оскільки може «зв’язувати» між собою інші виробничі 
фактори;

 фінансовий ресурс, який може виступати ізольовано від виробничих чинників у формі 

інвестицій;
 основний вимірник ринкової вартості підприємства (насамперед, власний капітал 

підприємства);

 головне джерело формування добробуту власників підприємства;

 найважливіший показник ефективності господарської діяльності підприємства.
 

 

 

 

 

 



Капітал підприємства класифікується за різними ознаками: 

 

 
 

Власний капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів 

підприємства, які належать йому на правах власності і використовуються ним для 

формування своїх активів.  
До власного капіталу підприємства належать: 

 статутний фонд - це майно підприємства, створене за рахунок внесків засновників 

для початку здійснення господарської діяльності; розмір статутного капіталу регулюється 

чинним законодавством;  
 резервний фонд - зарезервована частина власного капіталу підприємства, призначеного 

для внутрішнього страхування його господарської діяльності; розмір резервного фонду 
визначається установчими документами, а формування здійснюється за рахунок прибутку 

підприємства;  
 спеціальні (цільові) фонди - цілеспрямовано сформовані фонди власних фінансових 
засобів для майбутніх цільових витрат (амортизаційний фонд, ремонтний фонд, фонд 

охорони праці, фонд спеціальних програм, фонд розвитку виробництва та ін.);  
 нерозподілений прибуток - це частина одержаного в попередньому періоді прибутку 

підприємства, яка не спожита власниками і персоналом та призначена для реінвестування 

у розвиток виробництва;  
 інші форми власного капіталу - до яких належать надходження від здачі майна в 

оренду, розрахунки з учасниками щодо виплати їм дивідендів, безоплатні надходження та 
урядові субсидії тощо.  

Позиковий капітал підприємства - це капітал, сформований шляхом залучення 

коштів ззовні, незалежно від джерела та вартості його отримання. Джерелами позикового 

капіталу є банківські кредити, позики інших інвесторів, тимчасово залучені кошти 

(кредиторська заборгованість).  
Грошова, матеріальна і нематеріальна форми капіталу використовуються для 

формування статутного капіталу підприємства. Інвестиції у цих формах дозволені 

законодавством при створенні нових підприємств, а також збільшенні розмірів їх 

статутних фондів.  



Основний капітал - це частина капіталу підприємства, яка бере участь у 

виробництві товару протягом багатьох виробничих циклів і переносить свою вартість на 

вироблену продукцію частинами. До основного капіталу належать кошти, вкладені у 
засоби праці (будівлі, споруди, машини, обладнання та ін.).  

Оборотний капітал - частина капіталу підприємства, вартість якої переноситься у 

створювану продукцію повністю протягом одного виробничого циклу і повертається 
підприємству у грошовій формі після її реалізації.  

До оборотного капіталу належать предмети праці (сировина, матеріали, паливо, 

енергія), а також капітал, витрачений на робочу силу. Оборот останнього має свої 
особливості. Вони полягають у тому, що вартість капіталу на робочу силу на стадії 

виробництва не переноситься на продукт. Праця бере участь у створенні нової вартості, 
яка є складовою доданої вартості.  

Державний і приватний капітал може бути інвестованим у підприємство в 

процесі формування його статутного капіталу, а також в процесі його поточної 

виробничо-господарської діяльності. 

Акціонерний капітал - це капітал підприємств, створених у формі акціонерних 

товариств; пайовий капітал - капітал партнерських підприємств (товариств з обмеженою 

відповідальністю, командитних товариств тощо); індивідуальний капітал - капітал 

індивідуальних підприємств (сімейних) та фізичних осіб.  
Споживчий капітал після його розподілу на споживчі цілі (виплата відсотків, 

дивідендів, соціальні виплати працівникам та ін.) втрачає функцію капіталу, оскільки є 

відтоком засобів підприємства з обороту.  
Реінвестований капітал (накопичувальний) характеризує різні форми його 

приросту в процесі капіталізації прибутку, дивідендних виплат та ін.  
Внутрішніми джерелами поповнення капіталу підприємства є прибуток, що 

залишається в розпорядженні підприємства, амортизаційні відрахування від основних 
засобів і нематеріальних активів, інші внутрішні джерела формування власних фінансових 

ресурсів.  
Зовнішніми джерелами формування капіталу підприємства є кошти, не пов’язані з 

його діяльністю, а саме:  
 кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку (продаж акцій, облігацій, кредити 

(грошові та майнові), операції з валютою та дорогоцінними металами, проценти і 

дивіденди за цінними паперами інших емітентів);
кошти, які підприємство одержує в порядку перерозподілу (державні бюджетні субсидії, 

страхові відшкодування, фінансові ресурси, що поступають від галузевих структур, 

асоціацій, концернів). 

 
Завдання для контрольної роботи № 3: 

1. Що таке персонал підприємства та на які групи він поділяється? 

2. Поясніть різницю між професією, кваліфікацією та спеціальністю. 

3. За рахунок яких джерел відбувається набір персоналу? Наведіть приклади.  

4. Якими показниками характеризується рух кадрів на підприємстві? 

5. Поняття заробітної плати та її функції.  

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольної роботи 

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

