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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Анотація. Досліджено джерела формування власного капіталу акціонерних товариств. Обґрунтовано основні
джерела як внутрішнього фінансування, так і зовнішнього. Проведений аналіз структури власного капіталу.
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Summary. Springs of forming a property asset of joint^stock companies are explored. Grounded basic springs both
inlying financing and external. Conducted analysis of property asset structure.
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Постановка проблеми. Управління власним
капіталом пов’язано не тільки із забезпеченням
ефективного використання вже накопиченої його
частини, але й з формуванням власних фінансо�
вих ресурсів, які забезпечують майбутній розвиток
акціонерного товариства. Саме тому увагу багатьох
дослідників привертають проблеми формування
власного капіталу акціонерного товариства.

Для ефективного управління власним капі�
талом економісти повинні володіти достовірною
інформацією про розмір власного капіталу акці�
онерного товариства.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Ана�
лізу формування власного капіталу приурочені
численні теоретичні дослідження. Основні теоре�
тичні розробки в даному аспекті належать:
І. О. Бланку, А. М. Поддєрьогіну, Г. Г. Кірейцеву,
О. М. Кравчук та ін.

Мета статті — визначення як внутрішніх, так
і зовнішніх джерел формування власного капіта�
лу. Методикою проведення досліджень є аналіз
коефіцієнтів.

Виклад основного матеріалу дослідження. В
процесі управління формуванням власних фінан�
сових ресурсів вони класифікуються за джерела�
ми цього формування (табл. 1).

Утворюється власний капітал двома шляха�
ми: внесенням власниками акціонерного товари�
ства грошових коштів та інших активів; нагрома�
дженням суми доходу, що залишається в акціо�
нерному товаристві [2, с. 127].

У складі внутрішніх джерел формування
власних фінансових ресурсів основне місце на�
лежить прибутку, що залишається в розпоря�
дженні акціонерного товариства, він формує пе�
реважну частину його власних фінансових ре�
сурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а
відповідно і ріст ринкової вартості акціонерного
товариства (рис. 1) [3, с. 229].

Певну роль у складі внутрішніх джерел вико�
нують також амортизаційні відрахування, особли�
во в акціонерних товариствах із високою вартістю
власних основних засобів і нематеріальних активів;
проте суму власного капіталу акціонерного това�
риства вони не збільшують, а лише є засобом його

Таблиця 1
Джерела формування власного капіталу

акціонерного товариства

Джерело: [1, с. 228–229].

Рис. 1. Основні джерела внутрішнього фінансування.
Джерело: [3, с. 229]

реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають
помітної ролі у формуванні власних фінансових
ресурсів акціонерного товариства.

У складі зовнішніх джерел формування власних
фінансових ресурсів основне місце належить залу�
ченню акціонерним товариством акціонерного (шля�
хом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу.

Для окремих акціонерних товариств одним із
зовнішніх джерел формування власних фінансо�
вих ресурсів може бути надана їм безоплатна
фінансова допомога, яка надається, як правило,
лише окремим державним акціонерним товари�
ствам. До числа інших зовнішніх джерел входять
безоплатно передані акціонерному товариству ма�
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теріальні та нематеріальні активи, що включають�
ся до складу його балансу [1, с. 230].

Власний капітал відповідно до П(С)БО 2 «Ба�
ланс» має таку структуру (рис. 2) [3, с. 229; 4, с. 238].

У статутний капітал можуть вкладатися гроші,
цінні папери, інші речові або майнові чи інші
відчужувані права, що мають грошову оцінку.

Отже, статутний капітал може бути сформо�
ваний як грошима, так і товарами та основними
фондами.

Корпоративні права — це сукупність майно�
вих і немайнових прав акціонера�власника акцій,
що включають право на участь в управлінні акціо�
нерним товариством, отримання дивідендів та
активів акціонерного товариства у разі його
ліквідації, а також інші права та правомочності,
передбачені законом чи статутними документами.
Основними видами корпоративних прав є акції.

Акціонери публічного товариства можуть
відчужувати належні їм акції без згоди інших ак�
ціонерів. Статутом приватного акціонерного това�
риства може бути передбачено переважне право
його акціонерів та самого товариства на придбан�
ня акцій цього товариства, що пропонуються їх
власником до продажу третій особі. Акціонери
приватного акціонерного товариства мають пере�
важне право на придбання акцій, що продаються
іншими акціонерами цього товариства, за ціною
та на умовах, запропонованих акціонером третій
особі, пропорційно кількості акцій, що належать
кожному з них. Переважне право акціонерів на
придбання акцій, що продаються іншими акціо�
нерами цього товариства, діє протягом двох
місяців з дня отримання товариством повідомлен�
ня акціонера про намір продати акції, якщо ко�
ротший строк не передбачено статутом товариства.
Статутом приватного акціонерного товариства
може бути передбачене переважне право придбан�
ня товариством акцій, що продаються його акці�
онерами, якщо акціонери не використали своє
переважне право на придбання акцій.

До додаткового капіталу належать:
1) результати переоцінки основних засобів,

тобто їхня дооцінка;
2) емісійний дохід акціонерного товариства

(дохід від продажу акцій більший від їхньої но�
мінальної вартості);

3) безкоштовно отримані грошові й матері�
альні цінності на виробничі цілі;

4) асигнування з бюджету на фінансування
капітальних вкладень;

5) асигнування на поповнення обігових коштів.
Отже, додатковий вкладений капітал відоб�

ражає суму, на яку вартість реалізації випущених
акцій перевищує їх номінальну вартість.

Для акціонерних товариств різниця між вар�
тістю реалізації випущених ними акцій та їх но�
мінальною вартістю має назву «Емісійний дохід».
Але розміщення акцій товариства не завжди відбу�
вається за номінальною вартістю. Особливо це
характерно для розміщення акцій другого і наступ�
них випусків, коли акціонерне товариство вже
продемонструвало результати своєї господарської

Рис. 2. Структура власного капіталу відповідно
до П(С)БО 2 «Баланс». Джерело: [3, с. 229; 4, с. 238]

До коригуючих показників власного капіта�
лу відносяться:

— неоплачений капітал.
— вилучений капітал.
Розглянемо складові власного капіталу під�

приємства детальніше.
Статутний капітал акціонерного товариства —

це капітал, що утворюється з суми номінальної
вартості всіх розміщених акцій товариства. Він
визначає мінімальний розмір майна товариства,
який гарантує інтереси кредитора. Якщо після
закінчення другого та кожного наступного фінан�
сового року вартість чистих активів акціонерного
товариства виявиться меншою, ніж розмір статут�
ного капіталу, товариство зобов’язане оголосити
про зменшення статутного капіталу та зареєстру�
вати відповідні зміни до статуту в установленому
законом порядку. Якщо вартість чистих активів
стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного
капіталу, товариство зобов’язане протягом 10
місяців з дати настання невідповідності усунути її
або прийняти рішення про ліквідацію.

У Господарському кодексі України зустрі�
чається словосполучення «статутний фонд», на
відміну від поняття «статутний капітал» у Ци�
вільному кодексі та Законі України «Про акціо�
нерні товариства». У зв’язку з цим доволі часто
виникає питання, який саме із цих двох тер�
мінів застосувати.

На практиці знайдено вихід із цього не
зовсім простого становища: у статуті товариства
вживається формулювання «статутний капітал
(фонд)». Однак у визначенні Цивільного кодек�
су України у дужках зазначено «складений». Це
пояснюється тим, що не всі товариства діють на
підставі статуту, адже установчим документом
може бути й засновницький договір. Отже,
термін «складений капітал» акцентує увагу лише
на способі утворення капіталу. Тому найдоціль�
нішим і найраціональнішим є застосування саме
формулювання «статутний капітал».
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діяльності і його акції отримали ринкову вартість.
Ринкова ціна акцій товариства відбиває рівень
оцінки інвесторами привабливості інвестицій у
власний капітал конкретного товариства.

Безумовно, вплив інформації про діяльність
товариства може бути як позитивним, так і нега�
тивним. Відповідно ринкова вартість акцій може
коливатися і бути як вищою від номінальної вар�
тості, так і нижчою.

На жаль, у сучасному українському законо�
давстві можливість неефективного господарюван�
ня акціонерних товариств не передбачена взагалі.
Таким чином, із двох можливих відхилень рин�
кової вартості акцій від їх номінальної вартості
передбачена тільки додатна різниця, яка і нази�
вається емісійним доходом.

Інший додатковий капітал відображає суму
до оцінки необоротних активів, вартість активів,
безкоштовно отриманих підприємством від інших
юридичних або фізичних осіб, та інші види до�
даткового капіталу.

Резервний капітал — це грошовий фонд ак�
ціонерного товариства, що створюється з відра�
хувань від прибутку. Він спрямовується на по�
криття збитків, а також для погашення зобов’я�
зань за іменними акціями та облігаціями товари�
ства. Він являє собою зарезервовану частину
власного капіталу акціонерного товариства, при�
значеного для внутрішнього страхування його
господарської діяльності. Розмір цієї резервної
частини власного капіталу визначається установ�
чими документами. Формування резервного фон�
ду (резервного капіталу) здійснюється за рахунок
прибутку акціонерного товариства (мінімальний
розмір відрахувань прибутку в резервний фонд
регулюється законодавством).

Основними напрямками використання ре�
зервного капіталу є:

а) покриття збитків звітного періоду, не по�
критих нерозподіленим прибутком;

б) виплата дивідендів по привілейованих ак�
ціях у разі нестачі нерозподіленого прибутку.

Нерозподілений прибуток характеризує части�
ну прибутку акціонерного товариства, отриману в
попередньому періоді і не використану на спожи�
вання власниками (акціонерами, пайовиками) і
персоналом. Ця частина прибутку призначена для
капіталізації, тобто для реінвестування в розвиток
виробництва. За своїм економічним змістом вона
є однією з форм резерву власного капіталу акціо�
нерного товариства, що забезпечує його виробни�
чий розвиток у майбутньому періоді.

Нерозподілений прибуток поділяється на
асигновану й неасигновану частини:

1) асигнована частина (або її ще називають
авторизований нерозподілений прибуток) має
певне цільове призначення (наприклад, для
фінансування розвитку компанії, проведення
цільових програм тощо);

2) неасигнована частина (неавторизований
нерозподілений прибуток) не має конкретного
призначення.

У зарубіжних корпораціях часто встановлю�
ються обмеження, які накладаються на суму не�
розподіленого прибутку. Такі обмеження тимча�
сово видаляють певну суму нерозподіленого при�
бутку із суми, яка б могла бути сплачена у виг�
ляді дивідендів. Коли обмеження знімаються, ця
сума може бути сплачена у вигляді дивідендів та
використана в інший спосіб [4, с. 244–245].

Обмеження нерозподіленого прибутку мо�
жуть бути добровільними або вимушеними. Од�
ним із найбільш поширених добровільних обме�
жень є обмеження на нерозподілений прибуток з
метою розширення акціонерного товариства. Це
обмеження може бути зняте керівництвом това�
риства в будь�який момент.

Головні принципи розподілу чистого прибут�
ку товариства закріплені його статутом. Фактич�
но розподіл здійснюється відповідно до поточної
та стратегічної політики, що визначається Спос�
тережною радою і затверджується загальними
зборами акціонерів товариства. Завданнями фі�
нансового менеджменту в товаристві є пошук
оптимальних шляхів розподілу прибутку.

Як правило, одна частина прибутку викори�
стовується на виплату дивідендів, а друга — на
розширення та оновлення виробництва, фінан�
сові інвестиції, придбання нерухомості, створен�
ня та поповнення резервних фондів товариства,
соціальні програми та преміювання працівників
товариства. Сума нерозподіленого прибутку
зменшується за рахунок нарахованих дивідендів
та відрахувань до резервного капіталу, а сума
непокритого збитку зменшує розмір власного
капіталу товариства.

Сума нерозподіленого прибутку поточного
року розраховується за такою формулою:

П
Н
 = П

Н
1 + П

Ч
 – Д

П
 – В, (1)

де П
Н 

— нерозподілений прибуток поточного року;
П

Н
1 — нерозподілений прибуток за попе�

редній рік;
П

Ч
 — чистий прибуток поточного року;

Д
П
 — дивіденди за поточний рік;

В — внески на поповнення резервного капіталу.
Сума непокритого збитку вираховується під

час визначення суми власного капіталу [4, с. 245].
Неоплачений капітал відображає суму забор�

гованості власників (учасників) за внесками до
статутного капіталу акціонерного товариства. Ця
сума відображає ту частку статутного капіталу, яка
ще не внесена учасниками, а тому вираховується
при визначенні величини власного капіталу.

Враховуючи те, що після проведення уста�
новчих зборів та реєстрації випуску акцій та ста�
туту товариства в установленому чинним законо�
давством порядку попередні внески передплат�
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ників переходять з порядку заборгованості до
категорії власного капіталу створеного акціонер�
ного товариства, а самі передплатники набувають
статусу акціонера і втрачають можливість вима�
гати свої внески у товариства.

Фактичне надходження внесків засновників
та учасників акціонерного товариства зменшує їх
заборгованість за акції, на які вони підписались.
Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю)
тільки після повної оплати їх вартості.

Вилучений капітал відображає фактичну со�
бівартість акцій власної емісії або часток, викуп�
лених товариством у його учасників.

У монографії «Управління капіталом підпри�
ємства: економічний і фінансовий інструмен�
тарій» І. Й. Яремко відзначає, що в складі влас�
ного капіталу можуть бути виділені дві основні
складові: інвестований капітал, тобто капітал,
вкладений власниками в підприємство; і накопи�
чений капітал, тобто капітал, створений на під�
приємстві поверх того, що спочатку авансовано
власниками [5, с. 18].

Інвестований капітал включає номінальну
вартість простих і привілейованих акцій, а також
додатково оплачений (понад номінальну вартість
акцій) капітал. До даної групи звичайно відносять
і безоплатно отримані цінності. Перша складова
інвестованого капіталу представлена в балансі ста�
тутним капіталом. Друга — додатковим капіталом
(у частині отриманого емісійного доходу), третя —
додатковим капіталом (у частині безоплатно отри�
маного майна) чи фондом соціальної сфери.

Накопичений капітал знаходить своє відоб�
раження у вигляді статей, що виникають у резуль�
таті розподілу чистого прибутку (резервний ка�

пітал, нерозподілений прибуток, інші аналогічні
статті). Незважаючи на те, що джерело утворен�
ня окремих складових накопиченого капіталу
одне — нерозподілений прибуток, цілі і порядок
формування, напрямки і можливості використан�
ня кожної його статті істотно відрізняються.

Висновки. Визначення джерел формування
власного капіталу дасть можливість достовірно
розрахувати фінансові можливості акціонерного
товариства і надасть змогу для прийняття ефек�
тивних управлінських рішень.

Політика формування власного капіталу акці�
онерного підприємства — це частина загальної його
фінансової стратегії, що полягає у забезпеченні
найбільш ефективних форм і умов формування
власного капіталу як із внутрішніх, так і з зовнішніх
джерел відповідно до потреб розвитку товариства.
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