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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто етапи виникнення та розвитку поняття 

«капітал», визначено термін «власний капітал» за поданням 
трактування різних вчених-економістів. Обґрунтовано підходи 
наукових економічних шкіл до трактування поняття капіталу. 
Висвітлено генезис дефініції «капітал підприємства» в сучас-
ній економічній літературі.

Ключові слова: капітал, фінансові ресурси, гроші, майно, 
оборотні засоби, власні джерела.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены этапы возникновения и развития по-

нятия «капитал», определен термин «собственный капитал» 
по представлению трактовки различных ученых-экономистов. 
Обоснованы подходы научных экономических школ к трактов-
ке понятия капитала. Освещен генезис дефиниции «капитал 
предприятия» в современной экономической литературе.

Ключевые слова: капитал, финансовые ресурсы, деньги, 
имущество, оборотные средства, собственные источники.

ANNOTATION
The article examines the stages of the emergence and de-

velopment of the concept of «capital», the term «equity» is de-
fined, according to the interpretation of various economists. The 
approaches of scientific and economic schools to the interpretation 
of the notion of capital are substantiated. The genesis of the defi-
nition of «enterprise capital» in the modern economic literature is 
highlighted.

Key words: capital, financial resources, money, property, cir-
culating assets, own sources.

Постановка проблеми. У ринкових умовах 
вітчизняні спеціалісти з бухгалтерського облі-
ку та звітності прагнуть змінити та наблизити 
вітчизняну методику облікового відображення 
фактів господарського життя до методики об-
лікового відображення західних країн. Тому 
постає проблема удосконалення форми і скла-
дових бухгалтерського балансу як основного 
джерела отримання інформації для управління 
капіталом. В умовах фінансової кризи інформа-
ційна база, яка впливає на прийняття управлін-
ських рішень в частині аналітичних розрізів, 
підлягає критиці. Так І.Й. Яремко відзначав: 
«Нині на рівні найвпливовіших фінансово-
економічних інституцій обговорюється дилема 
створення нової «фінансової архітектури», яка, 
своєю чергою, повинна бути забезпечена суттє-
во іншим інформаційно-аналітичним базисом 
та регуляторними інструментами (інституція-
ми)» [1, с. 549]. Серед американських вчених 
поширювалася думка про те, що саме бухгал-
тери мають нести відповідальність за крах під-
приємства [2, с. 48]. Тому поява нових видів 
підприємницької діяльності та форм співробіт-

ництва в Україні зумовила необхідність удо-
сконалення інформації, яку можна отримати із 
фінансової звітності, наприклад, з балансу для 
цілей управління такими підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У розвиток теорії управління капіталом на під-
приємствах значний внесок зробили І.О. Бланк, 
Н.О. Власова, Р.С. Квасницька, В.В. Ковальов, 
Г.О. Крамаренко, Л.М. Малярець, A.M. Поддє-
рьогін, В.О. Подольська, Н.М. Пономаренко, 
В.М. Суторміна, О.О. Терещенко та інші на-
уковці. Сучасні підходи до розв’язання мето-
дологічних проблем обліку й аналізу капіталу 
підприємства, зокрема торгівлі, пропонують 
такі вітчизняні вчені, як, наприклад, М.О. Бі-
лоусов, Ф.Ф. Бутинець, Р.В. Варичева, О.Й. Ві-
вчар, Т.В. Давидюк, О.О. Зеленіна, Л.М. Котен-
ко, Н.С. Марушко, Є.В. Мних, І.М. Назаренко, 
О.В. Олійник, Н.І. Петренко, О.І. Пилипенко, 
В.В. Сопко, Л.І. Цюцяк, О.В. Чумак, І.Й. Ярем-
ко, О.В. Ярощук.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте потребують погли-
бленого опрацювання теоретичні аспекти ви-
никнення та розвитку поняття «капітал» за 
етапами еволюції економічної думки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
та розвитку поняття «капітал» за етапами ево-
люції економічної думки, наукових підходів 
концептуальних основ функціонування науко-
вих економічних шкіл щодо трактування по-
няття власного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі життя в умовах надзвичай-
но швидкого розвитку інформаційного бізнесу 
економіка посідає перше місце. Сьогодні осно-
вою інноваційного розвитку будь-якого під-
приємства і зростання його ринкової вартості 
є інтелектуальний потенціал висококваліфіко-
ваних працівників. Доцільно розкрити поняття 
власного капіталу в умовах нинішнього ринку, 
оскільки торговельні підприємства не можуть 
існувати без економічного зростання.

Дослідження генезису економічної кате-
горії «капітал» за етапами доринкової (IV ст. 
до н. е. – ХVІІІ ст.), ринкової (ХVІІІ–ХІХ ст.) 
та соціально-орієнтованої ринкової економіки 
(ХХ–ХХІ ст.), результати якого наведено на 
рис. 1, доводить, що еволюція цієї економічної ек
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категорії відображає процес розвитку природи, 
форм руху, динаміки та структури товарного 
виробництва, а також свідчить про її багато-
гранність. У доринковій економіці першу спро-

бу визначення сутності капіталу було здійснено 
представниками економічної думки античного 
світу, а саме Ксенофонтом (430-455 рр. до н. е.), 
Платоном (427-347 рр. до н. е.) та Аристотелем 

ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ» 

Доринкова економіка (ІV ст. до н. е. – ХVІІІ ст.)

Новітня іноземна школа: К.Р. Макконел, С.Л. Брю, П. Самуельсон.

Меркантилізм: Ксенофонт (430–455 рр. до н. е.); Платон (427–347 рр. до н. е.); 
Аристотель (384–322 рр. до н. е.); Ібн Сін або Авіцена (980–1037 рр.); Фома
Аквінський або Аквінат (1225–1274 рр.).

Меркантилізм: В. Стаффорд (1554–1612 рр.), Г. Скаруффі (1519–1584 рр.), 
Б. Даванцаті (1529–1606 рр.), А. Монкретьєн (1576–1621 рр.), А. Серра (точні 
дати життя не встановлені), Т. Мен (1571–1641 рр.), Ж-Б. Кольбер 
(1619–1683 рр.), І.Т. Посошков (1652–1726 рр.).

Фізіократи: Ф. Кене (1694–1774 рр.), Дюпон де Немур (1739–1817 рр.), В. Мірабо 
(1715–1789 рр.), Мерсьє де Ла Рів’єр (1720–1793 рр.), А. Тюрго (1727–1781 рр.), 
Венсан де Гурне (1712–1759 рр.).

Ринкова економіка (ХVІІІ – ХІХ ст.)

Класична економічна школа: В. Петті (1623–1687 рр.), А. Сміт (1723–1790 рр.), 
Д. Рікардо (1772–1823 рр.), Т. Мальтус (1766–1834 рр.), Н.В. Сеніор 
(1790–1864 рр.), Ж.Б. Сей (1767–1832 рр.), Дж.С. Міль (1806–1873 рр.).

Марксизм: К. Маркс (1818–1883 рр.) Ф. Енгельс (1820–1895 рр.).

Маржиналізм: К. Менгер (1840–1921 рр.), Ф. Візер, Е. Бем-Баверк 
(1851–1919 рр.), В. Джевонс (1835–1882 рр.), Л. Вальрас (1834–1910 рр.).

Неокласицизм: А. Маршалл (1842–1924 рр.), А. Пігу (1877–1959 рр.), 
Д.Б. Кларк (1847–1938 рр.), К. Віксель (1851–1926 рр.), В. Паретто (1848–1923 рр.).

Кейнсіанство: Дж.М. Кейнс (1883–1946 рр.), Р.Ф. Харрод (1890–1978 рр.), 
Д. Домар (1914–1997 рр.), Е.Х. Хансен (1887–1975 рр.).

Соціально-орієнтована ринкова економіка (ХХ – ХХІ ст.)

Інституціоналізм: Т. Веблен (1857–1929 рр.), Дж. Коммонс (1862–1945 рр.), 
У. Мітчел (1874–1948 рр.).

Сучасний монетаризм: М. Фрідман (1912–2006 рр.), Дж. Хікс (1904–1989 рр.), 
А. Лаффер.

 
Рис. 1. Етапи виникнення та розвитку поняття «капітал»

Джерело: згруповано автором за даними [5]
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(384-322 рр. до н. е.). Вони не вживали безпо-
середньо термін «капітал», але розглядали його 
крізь призму накопичення багатства й зростан-
ня добробуту народу [3, с. 230].

Багато економістів, вчених досліджували 
сутність власного капіталу. Серед них були 
італійські (Л. Пачолі, Н. де Анастасіо), фран-
цузькі (Л. Батардон, Ж. Андре, Ж. Дюмар-
ше), німецькі (Ф. Ляйтнер, В. Рігер), російські 
(М. Лунський, М. Блатов, Р. Вейцман, І. Гала-
ган, М. Кіпарисов, Є. Сіверс та ін.) науковці [4]. 
З точки тору політекономії капітал є вартістю, 
яка має властивість самозростати, приносячи 
так звану додаткову вартість.

Представники класичної політичної економії 
(А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Сей та ін.) визначали 
капітал сукупністю матеріальних благ, що за-
довольняють людські потреби в зростанні вар-
тості. Тобто капітал ототожнювався із засоба-
ми виробництва. Подібні уявлення характерні 
також для неокласиків (А. Маршала та ін.), а 
також деяких сучасних економістів (П. Саму-
ельсона, С. Фішера та ін.).

Марксистська економічна теорія трактува-
ла капітал як сукупність певних виробничих 
відносин людей, властивих системі найманої 
праці, тобто відносин щодо привласнення влас-
никами засобів виробництва результату неопла-
ченої праці найманих робітників (так званої до-
даткової вартості). У цьому трактуванні капітал 
є носієм відносин з експлуатації найманої праці 
капіталістами.

Сучасний монетаризм (М. Фрідмен та ін.) ото-
тожнює капітал з грошима або їх замінниками – 
кредитними грошима, які у своєму русі (обігу) 
приносять дохід, тобто з цієї точки зору капі-
тал – це багатство, яке існує у формі грошей. 
Нарешті, прихильники маржиналізму, пред-
ставники австрійської економічної школи та їх 
сучасні послідовники, вважають, що капітал – 
це все, що приносить дохід як результат різної 
оцінки окремими економічними суб’єктами на-
явних і майбутніх економічних благ [6].

На нашу думку, особливої уваги заслугову-
ють погляди на економічну природу і сутність 
капіталу представників школи маржиналістів 
та неокласичної економічної теорії [6, с. 15-
22]; це доводить, що у трактуваннях категорії 
«капітал» простежуються, хоч і незначні, але 
розбіжності. Маржиналісти наголошують на 
матеріальній формі капіталу, особливістю якої 
є здатність приносити дохід, а неокласики роз-
глядають капітал як один із факторів виробни-
цтва, який визначається корисністю, а також до 
якого належать знання, організаційні здібності 
та відповідні виробничі й державні утворення, 
тобто фактори людської активності.

Науковий інтерес у ході дослідження капі-
талу викликають також економічні погляди 
представників школи кейнсіанства, засновни-
ком якої був Дж.М. Кейнс (1883-1946 рр.). Він 
та його прихильники (Р.Ф. Харрод, Д. Домар, 
Е.Х. Хансен та ін.) також привертали увагу до 

матеріальної форми капіталу і зауважували, що 
особливістю капіталу є здатність приносити до-
хід. При цьому вирішальну роль у забезпеченні 
зростання доходу і збільшенні виробничих по-
тужностей вони відводили інвестиціям [6, с. 16].

У першій половині XX ст. формується новий 
напрям економічної думки, а саме інституціо-
налізм, представниками якого були Т. Верлен, 
Дж. Коммонс, У. Мітчел. Засновник інститу-
ціоналізму Т. Веблен (1857-1929 рр.), гостро 
критикуючи монополії, обмежує їхню сутність 
утворенням «імматеріального багатства» – фік-
тивного капіталу. Він розрізняє промисловий 
та фінансовий капітал і стверджує, що «влас-
ність капіталістів втілюється не у засобах ви-
робництва, а в цінних паперах, що свідчить про 
її перехід із матеріальної форми у нематеріаль-
ну» [6, с. 17].

Формування поглядів на капітал у представ-
ників інституціоналізму відбувалося в епоху 
ринкового (грошового) господарства, характер-
ною особливістю якого вони вважали розрив 
між бізнесом та індустрією. Причиною останньо-
го, на їхню думку, було протиріччя власників 
і організаторів виробництва. «Підприємницький 
клас, отримавши бізнес у своє розпорядження, 
намагався отримати прибуток на капітал. Влас-
ники ж не вкладали цей капітал у виробництво, 
а надавали у кредит. Таким чином, для бізнес-
менів джерелом доходів була не індустрія, а фі-
нансова сфера» [6, с. 16]. Саме цим пояснюється 
перехід капіталу з матеріальної сфери у немате-
ріальну і його трактування інституціоналістами 
як багатств, за рахунок яких будуть придбані за-
соби виробництва з метою їх використання для 
розвитку суспільства. При цьому джерелом при-
росту капіталу визначались науковий прогрес, 
людські здібності та інновації.

Капітал – це незамінна структура виробни-
цтва в ринковій економіці, тобто це той ресурс, 
який приносить дохід. Слово «капітал» похо-
дить від латинського слова «сарitalis», що в пе-
рекладі означає «основний або головний» [7]. 
Власний капітал підприємства може показу-
вати частку майна підприємства, яка фінансу-
ється за рахунок вкладених коштів власників 
і власних засобів підприємства.

На думку Р.О. Хом’яка, власний капітал – 
це частина в активах підприємства, що зали-
шається після вирахування його зобов’язань, 
а власний капітал відображає суму, яку влас-
ники (засновники) передали в розпорядження 
підприємства як внески чи залишили у формі 
нерозподіленого прибутку, або суму, що підпри-
ємство одержало у своє розпорядження ззовні 
(від інших підприємств) без повернення [8].

Капітал в багатьох літературних джерелах 
та безпосередньо в роботах В.В. Завгородньо-
го, А.О. Коваленко, С.Ф. Голова [9] розгляда-
ється в загальних рисах. Більш інформативно 
та структуровано підійшли до вивчення ка-
тегорії «капітал» такі вчені, як І.Й. Яремко, 
В.В. Сопко, В.Д. Соколов [10]. Потрібні деталь-
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не вивчення зазначеної категорії, її інформа-
ційної сутності і представлення як об’єкта об-
ліку, за допомогою якого повинна формуватися 
повна і достовірна інформація, необхідна для 
ефективного функціонування та управління 
підприємством.

Так, Р. Алборов розглядає власний капітал 
як сукупність вкладів учасників (власників) 
в майно під час створення організації для за-
безпечення її діяльності в розмірах, визначених 
установчими документами. Тоді як A.Г. Загоро-
дній і Г.О. Партин [11] під власним капіталом 
розуміють сукупність економічних відносин, 
що дають змогу включити в господарський обіг 
фінансові ресурси, які належать або власни-
кам, або самому господарюючому суб’єкту. По-
іншому О.О. Литнєв [12] пропонує трактувати 
поняття власного капіталу з позиції вкладено-
го власниками капіталу: «власний капітал – 
це вартість майна, вкладеного (інвестованого) 
власником у підприємство». З цієї точки зору 
більш повне визначення надає О.В. Філімо-
ненков, який представляє власний капітал як 
власні джерела фінансування підприємства, які 
без визначення строку повернення внесені його 
засновниками або залишені ними на підприєм-
стві із суми чистого прибутку. Таке тлумачення 
більш точно відповідає принципам формування 
власного капіталу і пояснює джерела його фі-
нансування [16].

Заслуговує на увагу, дослідження B.В. Ко-
вальова, який пропонує трактувати власний 
капітал як аналог довгострокової заборгова-
ності підприємства перед своїми власниками. 
Але це твердження не передбачає його бук-
вальне розуміння, оскільки підприємство не 
має зобов’язання повернути кошти власникам; 
останні можуть отримати певний еквівалент 
вкладених ними коштів або через механізми 
ринку (наприклад, отримання дивідендів), або 
після ліквідації підприємства [13].

Визначення терміна «власний капітал», які 
подаються різними вченими-економістами, від-
різняються не дуже істотно. Генезис дефініцій 
«капітал підприємства» в сучасній економічній 
літературі наведено на рис. 2.

Таким чином, поняття «власний капітал» 
не має однозначного визначення. Це зумовлено 
його різноспрямованими функціями, які визна-
чаються наявністю декількох суб’єктів економіч-
них відносин, що мають різні інтереси стосовно 
власного капіталу. Цими суб’єктами є власники 
(засновники), кредитори та держава або муніци-
палітет. Відповідно до інтересів власників (засно-
вників) сума власного капіталу відображає обсяг 
їх прав. Для кредиторів власний капітал засно-
вника (засновників) виступає критерієм оцінки 
його (засновника) надійності та гарантом вико-
нання підприємством своїх зобов’язань. Стосов-
но державного та муніципального інтересу щодо 

Генезис дефініцій «капітал підприємства» в сучасній економічній літературі

А.Г. Аракелян, Т.Б. Кузенко, О.А. Бакурова,
Б. Курек, Й.Г. Бетге, І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець,
Д. Легоєва, Дж. Сигел

«власний капітал – це 
загальна вартість засобів

підприємства»

«власний капітал – це власні 
джерела підприємства»

А.П. Бобяк, А.В. Глен, Д.Г. Шорт, Т.О. Гуренко,
В.Д. Новодворский, В.В. Марин, І.Р. Поліщук, 
В.В. Сопко

«власний капітал – це 
фінансові ресурси 

підприємства»

О.Й. Вівчар, Р.В. Варичева, Н.В. Гайдамака,
В.С. Терещенко, Г.О. Крамаренко, Т.А. Самойлова

«власний капітал – це 
вартість активів, втілена в 

кошти підприємства»

Н.В. Наумова, Е.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда,
А.В. Хмелевська, І.Ф. Шер, Т.С. Яровенко, 
К.П. Вистільник, Т.А. Городня, НП(С)БО

«власний капітал – це 
частина майна (капіталу), 

вкладена власниками»

О.О. Терещенко, С.В. Мочерний, Б.І. Нідлз,
М.І. Молдованов, І.А. Димова, В.В. Ковальов

 
Рис. 2. Генезис дефініцій «капітал підприємства» в сучасній економічній літературі

Джерело: згруповано автором
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власного капіталу підприємства, то він полягає 
у зміцненні стабільності підприємства та його 
розвитку в інтересах всього суспільства [12].

Висновки. На основі систематизації науко-
вих джерел встановлено, що ґенеза поняття 
«капітал» пройшла не простий шлях, а саме від 
зародження доринкової економіки до широкого 
поширення і використання в соціально-орієнто-
ваній ринковій економіки. При цьому джере-
лом приросту капіталу визначались науковий 
прогрес, людські здібності та інновації.
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