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заходів: використання стратегічних злиттів та поглинань; створення нових каналів 

продажу та розширення існуючих, постійне використання онлайн-можливостей; 

інтеграція системи управління ризиками страховика на рівні всієї організації; 

впровадження нових продуктів або оновлення існуючих, покращення сервісного 

обслуговування. 

Ризик-менеджмент в сучасних складних умовах перетворюється на систему 

стратегічного управління ризиками, що викликана як зовнішніми чинниками (вимоги з 

боку регулюючих органів, рейтингових агентств), так і внутрішніх (прагнення до 

транспарентності ідентифікованих ризиків діяльності компанії, кількісного та якісного 

управління). При створенні стійкого бренду компанії значна увага приділяється іміджу 

ризик-менеджменту. [4] 

Визначення вартості страховика та управління нею дає можливість аналізувати й 

оцінювати результати діяльності компанії орієнтуючись на довгострокову перспективу 

з урахуванням всіх змін, які відбуваються в діловому середовищі. Вагомими факторами 

формування вартості страхових компаній є проведення стратегічних вкладень 

фінансових ресурсів у безпечне зростання, досягнення операційної досконалості і 

стимулювання інновацій. 
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ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ 

 

Постановка проблеми. Важливу роль в сучасній економіці України відіграють 

акціонерні товариства. Формування капіталу акціонерних товариств має ряд 

особливостей, які потрібно досліджувати з ціллю їх успішного функціонування. Від 

капіталу напряму залежить стабільність процесу виробництва та його постійне 

зростання. Це закріплює  позицію підприємства на ринку і робить його 

конкурентоспроможним. Підприємство, яке здатне створити оптимальну структуру 

джерел фінансування, має можливість безперебійно забезпечувати свою діяльність та 

максимізувати прибуток. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Джерела формування капіталу 

досліджувалися такими вченими, як  Чернявська Є.І., О. М. Кравчук, Г. Г. Кірейцев, А. 

М. Поддьоргін, І. О. Бланк, І. Й. Яремко та ін. Розробки та здобутки цих науковців 

створили базу для подальших теоретичних та практичних досліджень.  

Мета статті – визначення внутрішніх та зовнішніх джерел формування капіталу 

http://www.dfp.gov.ua/
http://www.dfp.gov.ua/
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акціонерних товариств, його структури, а також шляхів її удосконалення.   

Виклад основного матеріалу.  Власний капітал може бути утворений за 

допомогою внесення власниками акціонерного товариства грошових коштів  та інших 

активів, а також шляхом нагромадження суми доходу [1, c. 127].   

 Формування власних фінансових ресурсів (капіталу) може здійснюватися за 

допомогою внутрішніх та зовнішніх джерел. До внутрішніх джерел відносять прибуток, 

який залишається в розпорядженні підприємства; амортизаційні відрахування від 

основних засобів та нематеріальних активів та інші внутрішні джерела формування 

власних фінансових ресурсів підприємства.  

Зовнішні джерела, в свою чергу, створюють завдяки залученню додаткового 

пайового капіталу, одержанню підприємством фінансової безоплатної допомоги, інших 

джерел формування власних фінансових ресурсів [2, c. 228-229]. 

Відповідно до П(С)БО ғ 2 власний капітал підприємства має такі складові:  

- статутний капітал; 

- пайовий капітал; 

- додатково вкладений капітал; 

- резервний капітал; 

- нерозподілений прибуток (непокриті збитки); 

- вилучений капітал. 

Коригуючими показниками власного капіталу є неоплачений капітал та 

вилучений капітал [3]. 

Розглянемо складові власного капіталу підприємства детальніше. 

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» мінімальний розмір 

статутного капіталу становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки 

мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного 

товариства. Якщо  після закінчення другого та кожного наступного фінансового року 

відбудеться зменшення вартості чистих активів акціонерного товариства порівняно з 

розміром статутного капіталу,  товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого 

статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту.  

Пайовий капітал формують юридичні особи, для яких передбачено внесення 

пайових внесків та реєстрація установчих документів різної форми (кредитні спілки, 

споживчі товариства, колективні сільськогосподарські підприємства).  

 Додатковий вкладений капітал відображає суму, на яку вартість реалізації 

випущених акцій перевищує їх номінальну вартість. 

До додаткового капіталу належать: 

1) результати переоцінки основних засобів, тобто їхня дооцінка; 

2) емісійний дохід акціонерного товариства (дохід від продажу акцій більший від 

їхньої номінальної вартості); 

3) безкоштовно отримані грошові й матеріальні цінності на виробничі цілі; 

4) асигнування з бюджету на фінансування капітальних вкладень; 

5) асигнування на поповнення обігових коштів. 

Резервний капітал представляє собою суму резервів, які створюються за рахунок 

чистого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства або установчих 

документів. 

Резервний капітал являє собою запасне фінансове джерело, яке створюється для 

гарантування безперебійної роботи підприємства і дотримання інтересів третіх осіб. 

Наявність такого фінансового джерела надає впевненості позичальникам, що 

підприємство погасить свої забов‘язання. Чим більша сума резервного капіталу, тим 

більша сума збитків може бути компенсована. 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» резервний 
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капітал АТ не може бути менше ніж 15 відсотків статутного капіталу, якщо інше не 

визначено статутом товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних 

відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. 

Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим ніж 5 

відсотків суми чистого прибутку товариства за рік [4].  

Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для 

збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, 

погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.  

Нерозподілений прибуток – це частина прибутку акціонерного товариства, яка 

була отримана в попередньому періоді і не використана на споживання власниками 

(акціонерами, пайовиками) і персоналом. Цільове призначення цієї частини прибутку 

для реінвестування в розвиток виробництва. 

Під час визначення суми власного капіталу сума непокритого збитку 

вираховується [5, c. 244-245]. 

Неоплачений капітал показує суму, яку заборгували власники (учасники) 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. 

Вилучений капітал відображає фактичну собівартість акцій власної емісії або 

часток, які були викуплені товариством у його учасників. 

Яремко І. Й. виділяє дві основні складові у власному капіталі, а саме: 

 - інвестований капітал – це капітал, який був вкладений власниками в 

підприємство; 

 - накопичений капітал – це капітал, створений на підприємстві додатково до того, 

який спочатку був вкладений власниками. 

Інвестований капітал формується з номінальної вартості простих і 

привілейованих акцій,   додатково оплаченого (понад номінальну вартість акцій) 

капіталу, а також безоплатно отриманих цінностей.  

Інвестований капітал представлений в балансі трьома складовими: 

1. статутним капіталом; 

2. додатковим капіталом (у частині отриманого емісійного доходу); 

3. додатковим капіталом  (у частині безоплатно отриманого майна) чи фондом 

соціальної сфери. 

Накопичений капітал відображається у вигляді статей, які виникають у результаті 

розподілу чистого прибутку, а саме таких, як резервний  капітал, нерозподілений 

прибуток та інші схожі статті) [6, c. 18]. 

Ефективність формування капіталу АТ в Україні пов`язана із системою 

корпоративного управління. Саме корпоративне управління «повинне забезпечити 

досягнення поставлених статутних цілей, забезпечити компанію необхідними 

ресурсами як внутрішніми, так і зовнішніми, забезпечити безперешкодний розвиток 

продуктивних сил».[7, с. 142] 

Висновки. Виходячи з вище проведеного дослідження, можна запропонувати 

впровадити в практику фінансово-господарської діяльності вітчизняних акціонерних 

товариств наступні заходи для формування їх власного капіталу: 

По-перше, для оптимізації структури власного капіталу підприємств потрібно  

зосередити значну  частину статутного капіталу в руках ефективних власників. Вони 

можуть забезпечити в подальшому зростання власного капіталу підприємств за рахунок 

коштів і майна нових залучених членів і активізувати інвестиційну діяльність. 

По-друге, необхідно законодавчо закріпити нормативне значення розмірів 

додаткового капіталу, а саме норму додаткового капіталу достатньо обмежити 20 
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відсотками від розміру статутного капіталу. Дооцінка активів та індексація основних 

засобів акціонерного товариства має впливати на збільшення додаткового капіталу у 

структурі власного капіталу лише у виключних ситуаціях.  

По-третє, створювати та підтримувати значні розміри резервного капіталу 

акціонерних товариств у всіх галузях економіки.  

По-четверте, акціонерним товариствам необхідно створювати резерв по дивідендах. 

Створення дивідендного резерву є гарантією дотримання обов‘язків по виплаті 

дивідендів перед акціонерами.  
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УПРАВЛІННЯ  ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній час діяльність підприємств 

характеризується загостренням конкурентної боротьби, і тому для успішного 

функціонування та подальшого розвитку потрібно побудувати ефективну систему 

управління витратами, що є процесом розроблення і прийняття управлінських рішень 

за всіма аспектами формування та розподілу їх на підприємстві. Витрати є основним 

показником діяльності підприємства, і в значній мірі обмежують обсяг прибутку. 

Також вони формують мінімальну ціну на продукцію і досить сильно впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. 

Аналіз основних  досліджень та публікацій.  Процес управління та аналіз 

витрат, їх шляхи зниження та оптимізації, методи при розрахунку собівартості 

продукції за останній час стали предметом уваги та досліджень багатьох фахівців таких 

як: І.Є.Давидович, Р.Каплан, С.А.Котляров, В.Г.Лебедев, В.М.Панасюк, А.В.Череп, Дж. 

К.Шим, та багато інших [1 ст.9]. 

Мета статті -  це узагальнення основних підходів щодо управління витратами на 

промислових підприємствах, а також висвітлення сучасних методів калькулювання 

собівартості продукції в залежності від різних чинників. 

Виклад основного матеріалу. З економічної точки зору витратами називаються 

внутрішні витрати підприємства при оптимальному варіанті виготовлення продукції 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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