
1 

 

УДК 681.12 
О.Г. Стемблевська 1 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ 

КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
1Вінницький національний технічний університет 

 
Анотація 

В статті розглянуті та узагальнені методичні принципи та методи управління капіталом підприємств. 

Розглянуто сучасні методики оптимального управління капіталом. 
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Abstract 

 The article reviewed and summarized methodological principles and methods of capital management companies. 

The modern methods of optimal capital management. 
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Вступ 

Розвиток ринкової економіки потребує від українських підприємств розробки стратегічних планів 

та самостійного визначення напрямів розвитку. В цьому зв’язку актуальним вирішення проблем 

управління капіталом як основним джерелом, що сприяє підвищенню економічних конкурентних 

переваг підприємства. 

Метою роботи є розгляд сучасних методів та методик управління капіталом підприємства, 

застосування яких сприятиме підвищенню ефективності управління капіталом та нарощуванню його 

ресурсного потенціалу. 

Результати дослідження 

Ефективність існування підприємства в першу чергу залежить від вміння менеджерів працювати з 

капіталом, оскільки він відображає економічні процеси підприємства та його стан у цілому. В даному 

випадку мається на увазі капітал у його класичній формі, що об’єднує основні та оборотні фонди та 

грошові кошти підприємства, адже, окрім власне фізичного капіталу, існує також людський капітал, 

науково-технічна та ринкова інформація, знання, інтелектуальний капітал, які з часом відіграють усе 

більшу роль і на них поступово відбувається переорієнтація фінансових потоків [1, с. 29]. 

Отже, з розвитком економіки об’єктивно ускладняється розуміння змісту капіталу та механізму 

управління ним. 

Управління капіталу здійснюється за допомогою системи принципів та методів розробки 

управлінських рішень, які безпосередньо пов’язані з ефективністю його використання. 

Оптимальне управління капіталом підприємства забезпечується за допомогою основних 

принципів: 

 інтегрованість із загальною системою управління підприємства; 

 комплексний характер формування управлінських рішень; 

 високий динамізм управління; 

 варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень; 

 орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства[2]. 

Головною метою управління капіталом є максимізація ринкової вартості підприємства, за рахунок 

чого забезпечується максимізація добробуту власників підприємства в поточному і перспективному 

періодах. 

Управління капіталом підприємства направлене на вирішення таких основних завдань: 

 формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного 

розвитку підприємства; 
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 оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами 

використання; 

 забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при запланованому  рівні 

фінансового ризику; 

 забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов’язаного з використанням капіталу, при 

запланованому рівні його доходності; 

 забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку; 

 забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку його 

засновників; 

 забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства; 

 оптимізація обороту капіталу; 

 забезпечення своєчасного реінвестування капіталу [2]. 

У ринкових умовах особливе місце займають економічні методи управління. Важелі економічного 

механізму відповідають соціально-економічній природі підприємства і є одним із факторів розвитку 

виробництва та обміну на ринковій основі. Використання й удосконалення таких економічних 

важелів як комерційний розрахунок, планування, механізм ціноутворення і розумне оподаткування 

допоможуть створити надійний економічний механізм, який приведе в дію механізм економіки 

України [3]. 

Одним із стратегічних методів управління капіталом підприємства є планування витрат на 

виробництво та реалізацію продукції, що є важливим для визначення оптимальної цінової політики. 

Необхідною умовою є роздільне планування змінних і постійних витрат, визначення найбільш 

економічного розміру запасів. 

Неформальні методи ґрунтуються на аналітичних особливостях осіб, що ухвалюють управлінські 

рішення. Це сукупність логічних прийомів та методів вибору оптимального рішення шляхом 

теоретичного порівняння альтернатив з урахуванням накопиченого досвіду. 

Для успішного управління капіталом керівництвом підприємства можуть застосовуватися 

різноманітні методики, в тому числі: 

 вибір політики щодо формування та використання окремих компонентів власного капіталу: 

резервного, додаткового, нерозподіленого прибутку; 

 використання можливостей фондового ринку для операцій з власними акціями, а також 

випуску облігацій; 

 проведення продуманої політики залучення коштів з позикових джерел, пошук найбільш 

придатних способів; 

 розробка політики дивідендів, спрямованої на підтримку добробуту акціонерів [4]. 

Використання запропонованих вище методів та методик управління капіталом дозволить створити 

основу для забезпечення високих темпів нарощування ресурсного потенціалу підприємства, 

дозволить підприємству в повному обсязі реалізувати його цілі та задачі, зокрема щодо ефективного 

використання та відтворення капіталу. 

Висновки 
Узагальнюючи все вище сказане, відмітимо, що розроблення методології управління капіталом 

повинне базуватися на науково обґрунтованих принципах і правилах поведінки, що виражають 

динамічність і сприйнятливість до мінливих умов, спланованих результатів виробничо-господарської 

діяльності та інтегрованість із загальною системою управління підприємством. 
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