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Вступ та постановка проблеми. За сучасних умов 
розвитку української економіки дуже важливого значен-
ня набуває наявність системи ефективного управління 
та організації функціонування акціонерного капіталу то-
вариств, що здатен забезпечити економіку країни необ-
хідними інвестиціями, акумулювати тимчасово вільні 
фінансові ресурси підприємства, підвищити показники 
рентабельності як самих підприємств, так і галузей за-
галом. Для ефективного функціонування акціонерного 
капіталу підприємства необхідним і першочерговим є до-
слідження та розуміння сутності цього явища з метою ра-
ціонального формування, структурування та управління 
акціонерним капіталом, пошуку шляхів його зростання 
та примноження. 

У зв’язку з нетривалим періодом функціонуван-
ня акціонерного капіталу в ринковій економіці України 
досі є недоліки та дискусійні моменти щодо розуміння 
та визначення поняття акціонерного капіталу, в тому чис-
лі його структури, ролі та функцій, що за умов швидкого 
розвитку світової економіки та науково-технічного про-
гресу трансформуються та видозмінюються, набуваючи 
все ширшого змісту та наповнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізую-
чи досягнення світової економічної науки, можна стверд-
жувати, що основоположниками у дослідженні сутності 
та особливостей акціонерного капіталу підприємств вва-
жаються такі визначні зарубіжні економісти, як А. Берлі, 
П. Друкер, Дж. Кейнс, Ж. Ламбен, А. Маршалл, В. Ойкен, 
Дж.К. Гелбрейт, М. Портер, П. Самуельсон, А. Сміт, 
Е. Чемберлен, І. Ансофф, Р. Коуз, В. Кондратьєв та інші.

Проблемам, що пов’язані з характеристикою 
та особливостями функціонування акціонерного капі-
талу підприємств, присвячена також значна кількість 
праць вітчизняних учених: В.Д. Базилевича, Д.О. Баюри, 
О.Г. Борщ, З.С. Варналія, Л.І. Воротіної, А.С. Гальчин-
ського, В.М. Гейця, С.М. Грудницької, О.А. Грішнової, 
Ю.І. Єханурова, А.О. Задої, В.Л. Осецького, О.М. Про-
волоцької, Є.Г. Панченка, Н.П. Слободяник, А.О. Ста-
ростіної, Д.М. Черваньова, А.В. Шегди, В.М. Шелудько 
та інших. 

Не применшуючи внесок вітчизняних та зарубіжних 
економістів у розроблення зазначеної проблематики, слід 
відзначити, що деякі аспекти питання все ще не знайшли 
вирішення, залишаються дискусійними і потребують по-
дальшого дослідження та опрацювання. 

Мета статті полягає у дослідженні та узагальненні 
сучасних підходів до сутності акціонерного капіталу з ме-
тою удосконалення визначення цього поняття для введення 
його у науковий обіг і, таким чином, більш глибокого роз-
криття особливостей акціонерного капіталу підприємств. 

Результати дослідження. Одним із перших вчених, 
який дослідив категорію акціонерного капіталу, був Адам 
Сміт, визначивши капітал як частину майна людини, з якої 
вона прагне отримати дохід, у своїй праці «Дослідження 
про природу та причини багатства народів». Адам Сміт 
також виявив одну з основних властивостей корпоратив-
них структур, яка полягає у розмежуванні функцій влас-
ності та управління корпоративним капіталом. Причиною 
такого розмежування він назвав неминучість зростання 
суспільного характеру корпоративного капіталу та появу 
великої кількості акціонерів, що приведе до нездатності 
всіх власників корпорації ефективно нею управляти [22].

З урахуванням того, що акціонерна форма власності 
з’явилася і почала розвиватися в Україні не так давно, се-
ред вітчизняних економістів та у законодовстві нашої дер-
жави досі єдиного тлумачення сутності такої економічної 
категорії, як акціонерний капітал, не існує. 

З метою обґрунтування власного погляду на сутність 
цієї економічної категорії нами було досліджено різнома-
нітні думки сучасних учених щодо поняття акціонерного 
капіталу, враховані особливості організаційно-економіч-
ної діяльності акціонерних товариств порівняно з іншими 
видами підприємств, вивчено правовий аспект застосу-
вання поняття «акціонерний капітал» та його тлумачення 
у законодавстві України, порівняно підходи зарубіжних 
учених до цього поняття та визначено такі з них, які мо-
жуть бути максимально близько адаптовані до особливос-
тей функціонування акціонерних підприємств в Україні.

Результати проведеного нами дослідження згруповано 
в таблицю 1.

Як показали результати дослідження теоретичних під-
ходів до поняття «акціонерний капітал» різних учених, 
єдиної думки щодо сутності цієї категорії у науковій еко-
номічній літературі ще не досягнуто. Зокрема, у деяких 
визначеннях, що наведені у таблиці 1, нами виявлено такі 
основні недоліки:

– поняття акціонерного капіталу широко вживається 
у нормативних актах, юридичній та економічній літературі, 
але в законодавстві України не передбачено чіткого та легі-
тимного трактування терміна «акціонерний капітал»;



51

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

Таблиця 1
Дослідження різних підходів до визначення сутності акціонерного капіталу підприємства

№ 
п/п Автор, джерело Дефініція акціонерного капіталу

1 Котова А.М. 
[11, с. 339]

 Капітал акціонерного товариства – це частина його активів, сформованих за рахунок 
коштів акціонерів та позикових коштів, що в сукупності з робочою силою беруть 
участь у створенні прибутку (доходу).

2 Проволоцька О.М. 
[16, с. 64]

Акціонерний капітал – це особлива форма капіталу, що має подвійну природу, рух 
якого здійснюється за законами руху реального і фіктивного капіталу Результатом 
руху реального капіталу є додаткова вартість, а фіктивного капіталу – розподіл і 
перерозподіл створеної реальним капіталом додаткової вартості. 

3 Грудницька С.М. [4, с. 212]

Акціонерний капітал – це сукупність дійсного і фіктивного капіталу. Дійсний капітал 
буває у формі виробничих, товарних, грошових та інтелектуальних фондів, реально 
функціонує як єдине ціле і являє собою колективну власність; фіктивний капітал являє 
собою випущені акції акціонерного товариства, він здійснює оборот не як пряме, 
безпосереднє відображення відтворення, а як самостійний, незалежний від нього процес. 

4 Біленко Т.І. 
[15, с. 315]

Акціонерний капітал – це економічна форма реалізації акціонерної власності, тобто 
сукупність виробничих, економічних відносин між акціонерним товариством, 
його акціонерами і найманими працівниками щодо володіння, розпорядження і 
використання грошей, засобів виробництва та іншого майна акціонерного товариства 
з метою одержання додаткової вартості у формі прибутку акціонерного товариства, 
дивідендів та інших доходів акціонерів.

5 Тарасов І.Т. 
[21, c. 137]

Акціонерним капіталом визначається той капітал, який зазначений у статуті, капітал 
цей роздроблений на відому, відповідну йому кількість акцій певної ціни. 

6 Бочаров В.В. 
[3, с. 221]

Акціонерний капітал – це сукупність частини статей балансу з розділу «Власний 
капітал», наприклад, сукупність номінальної вартості звичайних і привілейованих 
акцій, емісійного доходу, вартості акцій, придбаних корпорацією, і нерозподіленого 
прибутку, спрямованого на збільшення акціонерного капіталу.

7 Райзберг Б.А., «Сучасний 
економічний словник» [17]

Акціонерний капітал – це основний, базовий, початковий капітал акціонерного 
товариства, що утворюється шляхом випуску і продажу акцій.

8 Мацера С.М. [13]
Акціонерний капітал – капітал, який складається зі статутного капіталу, емісійного 
доходу та нерозподіленого прибутку. Це та сума капіталізації або сумарний дохід, який 
можуть принести своїм власникам акції, що перебувають в обігу на фондовому ринку. 

9 Рубан О.І. 
[18, с. 56]

Акціонерний капітал – це сукупність майна у матеріальному його вигляді або ж як 
об’єднане майно, яке ділиться на певні умовні частки – акції.

10 Плєшакова О.А. 
[14, с. 197]

Акціонерний капітал – це капітал акціонерного товариства, що має асоційовану 
природу і створюється за рахунок об’єднання індивідуальних капіталів фізичних і 
юридичних осіб шляхом випуску і продажу акцій, які надають їх власникам право на 
отримання частини прибутку у вигляді дивідендів. 

11 Міллер К. 
[26, с. 42]

Акціонерний капітал – фінансова участь у власності підприємства, розподіл прибутку 
між власниками і здатність обмінюватися власними акціями з іншими потенційними 
власниками, кожен із них може бути учасником і некомерційної організації.

12 Мацелюх Н.П. [12]

Акціонерний капітал – це економічна форма реалізації акціонерної власності, тобто 
сукупність виробничих, економічних відносин між акціонерним товариством, 
його акціонерами і найманими працівниками щодо володіння, розпорядження і 
використання грошей, засобів виробництва та іншого майна акціонерного товариства 
з метою одержання додаткової вартості у формі прибутку акціонерного товариства, 
дивідендів та інших доходів акціонерів.

13 Білецька Л.В. [1]

Акціонерний капітал – це сукупність індивідуальних капіталів, об’єднаних у результаті 
випуску цінних паперів, які зростають завдяки капіталізації частини прибутку та 
додаткової емісії акцій. Він формується шляхом об’єднання розрізнених грошових 
засобів в один великий капітал через утворення акціонерних товариств.

14 Федоренко В.Г. [22]
Акціонерний капітал являє собою об'єднання індивідуальних капіталів шляхом 
випуску цінних паперів з метою ведення підприємницької діяльності та отримання 
прибутку.

15 Єранкін О.О. 
[8, с.19]

Акціонерний капітал – це такий капітал, що є основою капіталу акціонерного 
товариства та частиною його власного капіталу; формується на основі статутного 
(декларованого) капіталу акціонерного товариства; складається із визначеної кількості 
акцій, володіння якими дає певні права акціонеру (майнові та управлінські); зберігає 
свою стабільність у разі кількісної зміни складу акціонерів; має подвійну природу 
існування (як реальний і як фіктивний капітал).

16 Абалкін Л.І., «Економічна 
енциклопедія» [25]

Акціонерний капітал визначено як сукупність об'єднаних індивідуальних капіталів 
акціонерів.
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17 Козаченко Л.А. 
[10, с. 327]

Акціонерний капітал – це потенційна вартість, яка через здійснення інвестицій 
трансформується в активи підприємства з метою розширеного відтворення. 

18 Борщ О.Г. 
[2, с.171]

Акціонерний капітал – це капітал, що інвестується в підприємство в обмін на цінні 
папери – акції, що визначає його існування в реальній та фіктивній формах. Управління 
ним делегується акціонерами професійним менеджерам з метою отримання доходу від 
функціонування його у вищезазначених формах.

19 Слободяник Н.П. 
[19, с. 232]

Акціонерний капітал – це система суспільно-виробничих відносин, пов’язаних із 
приватною корпоративною діяльністю та специфічними ресурсами виробничого 
призначення, що характеризується ознаками колективної власності.

20 Чех Н.О. 
[23, c. 274]

Акціонерний капітал – це основний капітал акціонерного товариства, сформований 
на основі об’єднання індивідуальних капіталів, що дорівнює сукупній номінальній 
вартості випущених акцій, емісійного доходу та нерозподіленого прибутку, складається 
з визначеної кількості акцій, володіння якими дає певні права акціонеру (майнові та 
управлінські); зберігає свою стабільність у разі кількісної зміни складу акціонерів; має 
подвійну природу існування (як реальний і як фіктивний капітал). 

21 Ємельянова Л.О.
[7, с. 120]

Акціонерний капітал – це капітал, що формується шляхом випуску акцій і відповідно 
передбачає об'єднання капіталів акціонерів конкретного підприємства.

22 Шаповалов В.О. 
[24, с. 124]

Акціонерний капітал визначається через такі характеристики: виражає економічні 
відносини, що виникають у процесі об'єднання індивідуальних капіталів в один 
асоційований капітал; являє собою цілісну економічну систему різних форм капіталу, 
кожна з яких може бути розглянута як підсистема і сукупність взаємопов'язаних 
елементів, що виконують певні, визначені функції; здійснює безперервний рух, 
проходячи стадії виробництва та обігу; як будь-яка система, включає об'єкти та 
суб'єкти.

23 Давиденко Є.В. [5] Акціонерний капітал – сума капіталізації або сумарний дохід, який можуть принести 
своїм власникам акції, що перебувають в обігу на фондовому ринку. 

24 Мочерний С.В. [6]
Акціонерний капітал – це капітал, що складається з багатьох індивідуальних капіталів, 
зростання якого відбувається в процесі капіталізації частини прибутку, а також шляхом 
залучення частини коштів вкладників через продаж акцій та облігацій. 

25 Кашаніна Т.В.
[9, с. 361]

Акціонерний капітал – це частина майна корпорації, призначена для розрахунку з 
кредиторами, це той мінімум засобів, наявність яких завжди гарантується корпорацією.

26

Національні нормативи 
аудиту № 73 від 18.12.1998 
року, затверджені 
Аудиторською палатою 
України, розділ II 
«Власний (акціонерний) 
капітал» [20, с.17]

Акціонерний капітал у вузькому розумінні ототожнюється зі власним капіталом 
акціонерного товариства.

Джерело: сформовано на основі матеріалів авторських досліджень

(Закінчення таблиці 1)

– оперуючи поняттям «акціонерний капітал», учені 
та дослідники, часто не дають його конкретного та одно-
значного визначення, наводячи лише загальну характе-
ристику або структуру акціонерного капіталу, або визна-
чають капітал акціонерного товариства через його функції 
чи принципи, тобто не наводячи дефініцій;

– окремі вчені, здійснюючи аналіз майнової бази ак-
ціонерного товариства, зовсім не оперують визначенням 
«акціонерний капітал», тобто замінюють цей термін че-
рез складники майнової бази акціонерного товариства, 
такі як статутний капітал, власний капітал акціонерного 
товариства, фактичний капітал (вартість усіх активів ак-
ціонерного товариства) тощо, це визначення доцільно ви-
користовувати лише у вузькому сенсі, адже, наприклад, 
величина статутного капіталу не завжди рівна величині 
акціонерного капіталу;

– визначення, де акціонерний капітал розглядається як 
сукупність майна у матеріальному його вигляді або ж як 
об’єднане майно, також вважаємо недосконалим, адже це 
визначення дещо звужує розуміння природи акціонерно-
го капіталу, оскільки процес його формування пов'язаний 
з накопиченням та розподілом не лише майна, але і нема-
теріальних активів підприємства. Крім того, у цих тракту-

ваннях не визначено кола осіб, які впливають на процес 
формування та функціонування акціонерного капіталу; 

– неповними є також визначення капіталу акціонерно-
го товариства, що за своєю суттю зводяться лише до отри-
мання прибутку від обігу акцій: таке визначення має недо-
ліки, пов’язані з тим, що економічний зміст акціонерного 
капіталу проявляється не лише через призму отримання 
дивідендів чи іншого виду доходу у поточний момент 
часу, але і шляхом його капіталізації;

– помилковим є також ототожнення та взаємозаміна 
понять акціонерного капіталу та акціонерної власнос-
ті, представлення акціонерного капіталу як пасивного 
об'єкта власності;

– двоякість визначення поняття «акціонерний ка-
пітал» через пояснення його як сукупності реального 
(дійсного) і фіктивного капіталів, оскільки застосування 
терміна «фіктивний» часто сприймається буквально, що 
приводить до розуміння його як неіснуючого, вигаданого. 
Акції являють собою титули власності, реально здійсню-
ючи рух на фондових ринках, опосередковуючи рух ре-
ального (дійсного) капіталу. Ця форма капіталу є певним 
фінансовим еквівалентом реального (дійсного) капіталу, 
що втілений в активах акціонерного товариства.
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Посилаючись на досліджені нами визначення капіталу 
акціонерних товариств, пропонуємо тлумачити поняття ак-
ціонерного капіталу як капіталу акціонерного товариства, 
що створюється за рахунок внесків акціонерів шляхом 
придбання ними цінних паперів (акцій) і виражений у ма-
теріальному (капіталізованій частині прибутку) та немате-
ріальному вигляді (одержання додаткової вартості у формі 
прибутку, дивідендів та інших доходів, включаючи сучасні 
механізми мобілізації інвестиційного капіталу на фондо-
вих ринках) для забезпечення максимізації добробуту акці-
онерів та соціально-економічного ефекту його діяльності.

Висновки. Під час дослідження економічної сутності 
категорії «акціонерний капітал» у вітчизняній економіч-
ній науці ми дійшли висновку, що ця категорія є самостій-
ною, але досить складною і суперечливою. Так, провівши 
аналіз поглядів сучасних провідних учених-економістів 
на поняття капіталу акціонерного товариства, ми виявили 
низку недоліків: у законодавстві не передбачено чіткого 
та легітимного трактування терміна «акціонерний капі-
тал»; у науковій літературі частіше за все не надається 
конкретного та однозначного визначення поняття акці-
онерного капіталу, а наводиться лише загальна характе-
ристика або його структура; окремі вчені, здійснюючи 
аналіз майнової бази акціонерного товариства, зовсім не 
оперують визначенням «акціонерний капітал», замінюю-
чи його складниками майнової бази акціонерного товари-
ства; визначення, дослідження акціонерного капіталу як 
сукупності майна у матеріальному його вигляді або ж як 
об’єднаного майна підприємства; розгляд економічного 

змісту акціонерного капіталу лише через призму отриман-
ня дивідендів чи іншого виду доходу у поточний момент 
часу; ототожнення та взаємозаміна понять акціонерного 
капіталу та акціонерної власності; двоякість визначення 
поняття «акціонерний капітал» через використання термі-
на «фіктивний капітал», що може сприйматися буквально.

Отже, різноманітність підходів до визначення капіталу 
акціонерного товариства пояснюється наявністю поліварі-
антних поглядів на процес та джерела його формування, 
структуру, складові елементи та роль в економіці держави. 
Виходячи із проаналізованих нами визначень акціонерного 
капіталу різними вченими, було запропоноване авторське 
визначення акціонерного капіталу, який, на нашу думку, 
слід трактувати як капітал акціонерного товариства, що 
створюється за рахунок внесків акціонерів шляхом при-
дбання ними цінних паперів (акцій) і виражений у мате-
ріальному (капіталізованій частині прибутку) та нематері-
альному вигляді (одержання додаткової вартості у формі 
прибутку, дивідендів та інших доходів, включаючи сучасні 
механізми мобілізації інвестиційного капіталу на фондо-
вих ринках) для забезпечення максимізації добробуту акці-
онерів та соціально-економічного ефекту його діяльності.

Таким чином, акціонерний капітал дійсно являє складну 
систему, що містить різноманітні елементи, взаємопов'язані 
між собою. Кожен із цих елементів можна вивчати і досліджу-
вати окремо, але для розуміння сутності капіталу акціонерних 
товариств необхідним і більш доречним є використання комп-
лексного механізму дослідження для отримання цілісного 
уявлення про зміст категорії «акціонерний капітал».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ  
ПОНЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Исследованы теоретические подходы к определению экономической сущности понятия акционер-
ного капитала. Определены основные составляющие капитала акционерного общества сквозь призму финансово-
экономического, бухгалтерского и правового подходов. Проанализированы преимущества и выделены основные не-
достатки в трактовке понятий акционерного капитала современными учеными. Предложено усовершенствованное 
определение понятия «акционерный капитал».

Ключевые слова: капитал, акционерный капитал, акционерное общество, собственный капитал акционерного об-
щества, уставный капитал, действительный капитал, структура акционерного капитала, эмиссионный доход.

RESEARCH OF APPROACHES TO DEFINING ECONOMIC SATISFACTION  
OF EQUITY CAPITAL OF THE ENTERPRISE

Summary. The theoretical approaches to the definition of the economic essence of the concept of share capital are explored. 
The main components of the capital of the joint-stock company are determined through the prism of financial, economic, 
accounting and legal approaches. The advantages and main shortcomings in the interpretation of the concepts of share capital by 
modern scientists are analyzed. An improved definition of the concept of "share capital" is proposed.

Key words: capital, share capital, joint-stock company, equity of the joint-stock company, authorized capital, active capital, 
share capital structure, share premium.


