
Cт.гр.МФКз-15 Проценко Г.А. 



Автор Трактування поняття 

Балабанов І.Т. Капітал - це частина 

фінансових ресурсів. Капітал - 

це гроші, випущені в обіг, і 

доходи, що вони приносять від 

цього обігу. 

Бланк І.А. Капітал - загальна вартість 

засобів у грошовій, 

матеріальній та нематеріальній 

формах, інвестованих у 

формування його активів. 

Брігхем Є.Ф. Капітал - необхідний фактор 

виробництва, він включає 

компоненти боргу, 

нерозподілений прибуток, 

привілейовані акції і звичайні 

акції. 



 Метою дипломної магістерської  кваліфікаційної роботи  

є формування пропозицій з покращення фінансового 

стану підприємства, дослідження механізму управління 

капіталом підприємства на підставі аналізу основних 

показників фінансової діяльності акціонерного 

товариства.  

 Об’єкт дослідження – процес аналізу  механізму  

управління  капіталом фінансової діяльності 

підприємства. 

Предметом дослідження в  магістерській кваліфікаційній  

дипломній роботі є аналіз механізму  управління  

капіталом фінансової діяльності підприємства. 

 



Наукова новизна одержаних 
результатів: 
 систематизовано методичні підходи до аналізу структури 

власного капіталу акціонерних товариств, зокрема 
згруповано такі фінансові коефіцієнти: фінансової стійкості, 
фінансової незалежності (автономії), концентрації 
позитивного капіталу, фінансування, фінансового 
левереджу, ділової активності (оборотності), оборотності 
власного капіталу, рентабельності власного капіталу, які 
дозволяють здійснити комплексну оцінку оптимальності 
структури власного капіталу; 

 уточнено сутність капіталу підприємства як сукупності 
грошових та інших видів ресурсів, що залучені у його 
господарську діяльність із різних джерел за допомогою 
різноманітних інструментів, використання яких націлене на 
досягнення стратегічних цілей управління підприємством, 
зокрема на зростання його вартості  



Таблиця 2.1 – Аналіз показників фінансової діяльності ПАТ 
«Стрижавський кар’єр» 

Показник 2013р. 2014р. 2015р. 

Абсолютна 

величина 

2015 з 

2013р 

Темп 

приросту,

%,2015 з 

2013р 

Абсолютна 

величина 

2015 з 

2014р 

Темп 

приросту,

% 2015 з 

2014р 

Загальна вартість майна, тис. грн. 70758 72389 70904 0,002 0,2 0,021 -2,1 

Власний капітал, тис. грн. -37087 -135472 -250132 66,43 6643 0,84 84 

Залучений капітал, тис. грн. 91273 180959 273877 2,00 200 0,51 51 

Оборотні активи, тис. грн. 25291 28111 23719 -0,062 -6,2 -0,15 -15 

Необоротні активи, тис. грн. 45467 44278 47185 0,037 3,7 0,065 6,5 

Коефіцієнт автономії -0,52 -1,87 -3,53 5,78 578 0,88 88 

Коефіцієнт фінансового ризику -2,46 -1,33 -1,09 -0,55 -55 -0,18 -18 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 2,22 1,33 1,19 -0,46 -46 -0,1 -10 

Коефіцієнт  покриття 21,85 3,81 1,16 -0,94 94 -0,69 69 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 17,43 3,43 0,99 0,98 98 -0,71 71 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,025 0,060 0,0020 -0,2 -20 -0,96 -96 

Коефіцієнт оборотності  активів, оборотів 0,76 1,051 1,18 0,55 55 0,122 122 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості, оборотів 
3,45 3,89 4,12 0,194 194 0,059 5,9 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 
1,84 2,0 1,94 0,054 5,4 -0,03 -3 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу -1,45 -0,56 -0,33 -0,77 77 -0,41 -41 



Порівняння фінансових результатів за 2013-2015 роки на 
ПАТ «Стрижавський кар’єр» 
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Таблиця 2.3 – Визначення впливу факторів на зміну чистого прибутку 
ПАТ «Стрижавський кар’єр» 

Показник 

Значення, тис. грн. Зміна значень 

2013р. 2014р 2015р. 

Абсолютне 

2015-

2013р 

Вплив на 

зміну ЧП, 

2015-

2013р 

Абсолютна 

велич. 

2015-2014р 

Вплив на 

зміну ЧП, 

2015-2014р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистий прибуток, тис,грн. 16962 97669 114660 5,85 585 0,173 17300 

Чистий доход  від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

54035 76069 83696 0,54 54 0,10 10 

Середньорічні залишки 

активів, тис. грн. 
25291 28111 23719 -0,062 -6,2 -0,15 -15 

Середньорічні залишки 

власного капіталу,тис. грн. 
-37087 -135472 -250132 66,43 6643 0,84 84 

Оборотність  активів, 

оборотів 
1,18 1,051 0,76 -0,35 -35 -0,27 -27 

Мультиплікатор капіталу -0,68 -0,20 -0,09 -0,86 -86 -0,55 -55 

Чиста рентабельність 31,39 128,39 136,99 3,36 336 0,066 6,6 

Разом 6858 8,6 



Рисунок 2.3 – Показники рентабельності ПАТ «Стрижавський кар’єр» 
за 2013-2015роки та їх зміна 
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  Один із найбільш ефективних     
економічно-організаційних методів управління 
структурою капіталу підприємства передбачає 
перегляд тих чи інших бізнес-процесів або всієї 
структури капіталу підприємства в цілому та їх 
оптимізацію шляхом моделювання процесу 
управління структурою капіталу. Для побудови 
моделі пропонується використовувати 
методології та стандарти, що дозволяють 
описати діяльність організації. Найбільш 
розповсюдженим, нескладним у використанні 
та економним програмним засобом є 
методологія SADT (structured analysis and 
design technique)  



 підвищити ефективність рекламної 

діяльності, що дозволить реалізовувати 

продукцію; 

 знизити собівартість продукції за 

рахунок підвищення продуктивності 

праці, що дозволить підприємству бути 

конкурентоспроможнім на ринку збуту; 

 розробити нові види продукції з 

неповторною маркою, яка зацікавила б 

споживачів.  




