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ФОРМУВАННЯ СТАРТОВОГО КАПIТАЛУ 
Анастасія Бука, 

 здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  
075 Інтернет-маркетинг Полтавського університету економіки і торгівлі 

Науковий керівник: Жанна Кононенко, 
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної 

 кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  
Полтавського університету економіки і торгівлі 

 
Коли пiдприємецьвирiшує заснувати власну справу, то виникає 

проблема пошуку початкового (стартового) капiталу. Початковий капiтал– це 
сума коштiв, необхiдних для започаткування пiдприємства (справи) [1]. 

Недостатнiй стартовий капiтал є однiєюiзнайважливiших причин 
невдач. Отже, майбутньому пiдприємцюнеобхiдно провести детальнi 
розрахунки, для оцінки фінансових потреб під час заснування та 
функцiонуваннябiзнесу. Практика показує, що найкращими сферами для 
підприємницької діяльності,«старт-апа» малого бiзнесу є сфера послуг, 
торгівля, i громадське харчування [1].  

Більшість пiдприємцiв спирається на власні заощадження, оскiльки це 
найлегшийспосiб. Тому найголовнiшим чинником, який впливає на величину 
початкового капiталу, в даному випадку, є матерiальне становище близьких і 
наявнiстьдiловихзв'язкiв [2]. 

Джерелами формування майна суб'єктiв господарювання є: матеріальні 
та грошові внески засновникiв; доходи вiдреалiзацiїпродукцiї (послуг, 
товарів); доходи вiдцiннихпаперiв; капiтальнi вкладення iдотацiї з бюджетiв; 
надходження вiдздачi в оренду чи продажу майнових об'єктiв (комплексiв), 
що належать їм, придбання майна iншихсуб'єктiв; кредити банкiв та 
iншихкредиторiв; благодiйнi внески, пожертвування різних органiзацiйi 
громадян; та ін. Суб'єкти господарювання можуть володіти: земельними 
ділянкамиiз закритими водоймами, дiлянкамилiсiв, загальнопоширеними 
корисними копалинами, що знаходяться в нiй, у тому числi громадянам для 
ведення фермерського господарства, а також 
сiльськогосподарськимпiдприємствам– для господарської дiяльностi [1].  

Окрiм цього, формування початкового капiталу, залежить від комплексу 
психологічних, соціальнихi моральних чинникiв. Проблема 
первiсногокапiталу переплетена не тiльки з економiчними питаннями, а й 
соцiальними, особистими, сімейними. Найскладнiша частина запуску 
власногобiзнесу – це збiркоштiв для старту. У пiдприємця може бути 
чудоваiдеяi гарне та чітке уявлення про те, як перетворити її в прибутковий та 
успiшнийбiзнес. Однак, якщо достатнє фiнансування не може бути залучене, 
малоймовiрно, що бiзнес буде успiшним. Залучення фінансування для запуску 
вимагає дуже ретельного планування [2].  

Пiдприємець повинен вирішити:  
1. Скiльки коштів необхідно?  
2. Коли i як довго потрiбнiфiнанси?  
3. Яку безпеку (якщо така є) може бути надано?  
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4. Чи готовий пiдприємецьвiдмовитисявiд контролю та керування 
запуском в обмін на iнвестицiї [2]?  

При формуваннi початкового капiталу, підприємець може 
використовувати рiзнi способи залучення коштiв, серед яких:  
самофiнансування; друзi та рідні;  бiзнес-iнкубатори (займаються розвитком 
нового бiзнесу шляхом надання послуг з маркетингу); комерцiйнi кредити; 
бiзнес-ангели (заможнi люди, якi iнвестують в стартапи – найчастіше в обмiн 
на частку в новому бiзнесi);  краудфандинг (спiвпраця людей, якiдобровiльно 
об'єднують свої кошти чи iншi ресурси разом, найчастіше через Iнтернет, аби 
пiдтримати зусилля iнших людей або органiзацiй) [2]. 

Підводячи підсумки, можна зрозуміти, щомалий бізнес розвивається в 
регіонах України в значноускладнено через нестачу фінансів, які необхідні 
для старту в реалізації різних проектів, розвитку ділової і підприємницької ак-
тивності.[2]. 

Під час формування стартового підприємницького капіталу, ми не тіль-
ки враховуємойого вартість, а й прогнозуємо економічну вигоду від його інве-
стування в започаткування бізнесу. Для цього з достатньою вірогiдністю 
визначаються очiкуваний рівень прибутковостi підприємницького проекту та 
строк окупностi капіталу, розрахований iз виокремленням показника чистого 
прибутку[3].  

Ретельний аналіз плану розвитку пiдприємства дає можливість розро-
бити фінансовий план, налагодити управління капіталом, без чого не реальні 
існування та ефективна діяльність підприємства в ринкових умовах [2]. 
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