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 Метою даної роботи є розробка пропозицій щодо покращення 

фінансового стану підприємства на основі аналізу управління капіталом в 

умовах фінансової кризи. 

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі 

завдання: 

 визначити економічну сутність поняття капітал; 

 дослідити сучасні методики управління структурою капіталу 

акціонерного підприємства; 

 визначити особливості управління капіталом акціонерного підприємства в 

умовах фінансової кризи; 

 розглянути економіко-організаційну характеристика                               

ПАТ «Київметробуд»; 

проаналізувати фінансову діяльності 

ПАТ «Київметробуд»; 

провести аналіз управління капіталом 

ПАТ «Київметробуд»; 

розробити  шляхи підвищення 

ефективності управління капіталом        

ПАТ «Київметробуд» в умовах фінансової 

кризи. 
 



Визначення поняття «капітал» запропоноване сучасними 

економістами   

Капітал - це Група економістів 
вартість, що приносить додаткову 

вартість у разі використання праці 

найманих робітників. 

О.С. Булатов, В.І. Осипов, І.Т. 

Балабанов, В.М. Гриньов . 

фінансові кошти підприємства, 

відбиті в пасиві його бухгалтерського 

балансу. 

С.В. Моісеєв, Д. Рікардо. 

сукупність (або частина) 

фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання, вкладених у 

виробництво з метою отримання 

прибутку. 

С.В. Моісеєв, Й. Шумпер, Р. 

Дорнбуш, Л.С. Мартюшева. 

власні, позичені і залучені ресурси. А.М. Ковальова, М.Г. Лапуста. 

фінансові ресурси, вкладені в 

господарський процес і отримані 

прибутки. 

І.Т. Балабанов, І.В. Зятковський. 



Публічне Акціонерне Товариство  «Київметробуд» 

була заснована в 1949 роцi для будiвництва Київського 

метрополiтену  

Основним видом діяльності  ПАТ «Київметробуд» є: 

• будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та 

метрополітену; 

• будівництво будівель; 

• діяльність в сфері інжинірингу. 



Фінансовий результат від основної операційної 

діяльності 

Фінансовий результат від операційної діяльності 

Фінансовий результат від участі в капіталі 

Фінансовий результат від звичайної діяльності 

до оподаткування 

Фінансовий результат від звичайної діяльності 

Фінансовий результат від надзвичайної 

діяльності 

Фінансовий результат від господарської 

діяльності 
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Динаміка показників фінансових результатів ПАТ «Київметробуд» 



Рентабельність операційної діяльності 

Рентабельність звичайної діяльності 

Рентабельність   господарської   

діяльності 

Коефіцієнт загальної рентабельності 

Коефіцієнт рентабельності активів 

Рентабельність    власного    капіталу 

Рентабельність     залученого    

капіталу 

Рентабельність витрат 

Рентабельність продажу 
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Динаміка показників рентабельності ПАТ «Київметробуд» 



Інші поточні зобов’язання 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 

Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредиту банку 

Векселі видані 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

Резервний капітал 

Статутний капітал 
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Динаміка капіталу ПАТ «Київметробуд» 



Коефіцієнт 

автономії 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

Коефіцієнт 

концентрації 

залученого 

капіталу 

Коефіцієнт 

фінансового 

ризику 

Коефіцієнт 

поточних 

зобов’язань 

0,15 
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0,82 

5,47 
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0,12 
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Динаміка показників які характеризують джерела формування капіталу 

ПАТ «Київметробуд» 
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Тему дипломної роботи апробовано на трьох конференціях: 

1.  Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції 

до Європейського Співробітництва» (21 лютого 2014 року, м. Вінниця); 

2. XLIII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького 

складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці 

та області (13-14 березня 2014 року, м. Вінниця); 

3. XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького 

складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці 

та області (12 березня 2015 року, м. Вінниця). 

За темою дипломної роботи є дві публікації, зокрема: 

1. Червінська Л.М. Організація формування власного капіталу акціонерного 

підприємства [Електронний ресурс] / Л.М. Червінська // XLIII регіональна науково-

технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та 

студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та 

інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. – 2014. - Режим 

доступу до тези: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmen/txt/chervinska.pdf.– Назва з 

екрана. 

2. Червінська Л.М. Формування капіталу акціонерного підприємства / Л.М. 

Червінська // Зб. Матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

вчених, аспірантів та студентів. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 103. 
 


