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Анотація 

В даній роботі висвітлено основні напрямки підвищення ефективності використання власного капіталу 

вітчизняними підприємствами. Розглянуто показники, які характеризують ефективне використання власного 

капіталу вітчизняними підприємствами. 
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Abstract 
This paper highlights the main directions of improving the efficiency of domestic enterprises equity. Indicators, 

which defined the efficiency of using the equity by domestic enterprises, are considered. 
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Вступ 

 

В умовах фінансової кризи та дефіцитності оборотних активів наявність власних фінансових 

ресурсів та їх ефективне використання є одним з визначальних факторів розвитку підприємств, а 

ефективність діяльності підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки 

швидко кошти,  вкладені в активи,  перетворяться в реальні гроші. У зв’язку із цим особливої 

актуальності набуває питання оцінювання ефективності використання власного капіталу 

промислових підприємств. 

Метою даної роботи є формування напрямків підвищення ефективності використання власного 

капіталу промислових підприємств.   
 

Результати дослідження 

 

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від якості управлінських рішень, що 

стосуються використання одержаного прибутку. Приймаючи ці рішення, власники (менеджери) 

повинні всебічно зважити напрямки першочергових вкладень, фінансових ресурсів, виходячи з 

фінансового стану підприємства, рівня його матеріально-технічної бази, соціального розвитку 

колективу, можливостей прибуткового розміщення коштів на ринку цінних паперів, у грошово-

кредитній сфері тощо. 

Динамізм, невизначеність, складність економічного середовища та процесів,  що в ньому 

відбуваються, вимагають перегляду не лише сутності та змісту капіталу,  як економічної категорії, а й 

концептуальних засад управління ним. 

Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується показниками 

ефективності використання капіталу [1]. Основними показниками ефективного управління власним 

капіталом та його наявність є показники рентабельності (це і якісний і кількісний показник 

ефективності діяльності будь-якого підприємства.) майна і капіталу, фінансової незалежності, то 

методами підвищення ефективність використання власного капіталу на підприємства служать 

методи, що підвищують ці показники на підприємстві[2-4]. Для того, щоб підприємство ефективно 

використовувало власний капітал, необхідно прагнути до мінімального залучення позичкового 

капіталу. 

Для забезпечення ефективності використання власного капіталу необхідно звернути увагу на 

структуру власного капіталу підприємства, зокрема, провести варіантний аналіз, який дасть змогу 



проаналізувати, за якого  співвідношення власного та залученого капіталу показники рентабельності 

будуть найвищими, що в свою чергу буде позитивним в діяльності підприємства, оскільки в 

майбутньому за рахунок нерозподіленого прибутку можна буде додати до суми власного капіталу. 

Крім того, необхідно оцінити та проаналізувати витратні статті балансу підприємства. Основну 

увагу при цьому необхідно приділити питанням ресурсозбереження: впровадженню прогресивних 

норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використанню вторинної сировини, організації 

діючого обліку і контролю за використанням ресурсів, вивченню і впровадженню передового досвіду 

в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію 

ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат [5]. 

Одним з найскладніших питань в процесі оцінки ефективності використання власного капіталу є 

мінімізація його вартості та оптимізація  структури. 

Основним напрямом поліпшення використання капіталу підприємства є забезпечення 

максимального обсягу використання в господарській діяльності власних джерел фінансових ресурсів: 

чистого прибутку та амортизаційних відрахувань. Збільшення чистого прибутку в свою чергу 

підприємства можуть забезпечити шляхом підвищення збільшення оборотності та підвищення 

рентабельності власного капіталу. Збільшити обсяги фінансування за рахунок амортизаційних 

відрахувань можна за рахунок застосування прискореної амортизації основних засобів. 

Залучення капіталу за рахунок зовнішніх джерел повинен проводитися з урахуванням вартості 

залученого капіталу. 

Підприємство повинно відслідковувати середньозважену вартість капіталу і не допускати 

значного його росту. Критерієм є перевищення рентабельності власного капіталу, рентабельності 

інвестицій над середньозваженою вартістю капіталу. 

Важливою частиною механізму управління капіталом на підприємстві є системи і методи його 

аналізу. Аналіз управління власним капіталом являє собою процес дослідження ефективності 

використання та формування капіталу на підприємстві з метою виявлення резервів поліпшення його 

використання і забезпечення ефективного розвитку підприємства. 

 

Висновки 

 

Таким чином, першочерговим напрямом підвищення ефективності власного капіталу підприємств 

в сучасних умовах є забезпечення використання власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх 

джерел: чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. 
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