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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Розглянуто сутність процесу управління капіталом підприємств в сучасних умовах. 
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Рівень ефективності господарської діяльності підприємства в основному визначається 

цілеспрямованим формуванням його капіталу. Основною метою формування капіталу підприємства є 

задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з точки зору 

забезпечення умов ефективності його використання. 

Зростання потреби підприємств в капіталі, розгортання конкурентної боротьби за обмежені 

ресурси фінансового ринку, необхідність їх здешевлення для підвищення ефективності діяльності 

суб‘єктів господарювання, зниження рівня ризиків актуалізували розширення сфер застосування 

аналітичного обґрунтування рішень в управлінні капіталом підприємства. 

Дане питання розглядалось у працях вітчизняних науковців І. Бланка, Ю. Воробйова,  І. 

Зятковського,  Г. Кірейцева,  О. Мертенса,  В. Селезньова, Т. Момот. 

Метою даної роботи є визначення сутності процесу управління капіталом підприємств в 

сучасних умовах. 

Управління капіталом підприємства може бути розглянуто в двох напрямах: як процес 

управління формуванням капіталу і як процес управління використанням капіталу. В межах першого 

аспекту метою управління капіталом є придбання необхідних активів та оптимізація структури 

капіталу з метою забезпечення умов для його ефективного використання. За другого аспекту мета 

управління грунтується в забезпеченні максимізації добробуту власників підприємства, його 

керівництва та працівників в поточному і перспективному періодах. 

Економічний процес використання капіталу підприємства характеризується наступними 

основними особливостями [1, с. 211]: 

1. Капітал підприємства є основним фактором виробництва, оскільки він об‘єднує усі фактори 

в єдиний виробничий комплекс, 

2. Використання капіталу як економічного ресурсу здійснюється в процесі операційної та 

інвестиційної діяльності підприємства, 

3. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять дохід, 

4. Капітал є головним джерелом формування добробуту власників підприємства. 

5. Процес використання кожної із форм функціонування капіталу має свої можливості і 

специфіку механізмів цього використання. 

Основною складовою джерел фінансування є власний капітал підприємства, важливою 

характеристикою якого є здатність утворювати активи підприємства як за рахунок власних 

фінансових ресурсів, так і шляхом залучення позикового капіталу [2]. 

Розподіл власного капіталу за джерелами утворення передбачає його поділ на статутний, 

пайовий, додатковий вкладений, інший додатковий та резервний капітал і нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) з виділенням неоплаченого та вилученого капіталу. 

Перевагою використання власного капіталу є [3]: 

- власний капітал є фінансовою основою підприємства; 

- залучення власного капіталу є більш простим порівняно із залученням позикового 

капіталу, що пов‘язане із тим, що рішення, які стосуються збільшення капіталу, приймають власники 

та менеджери; 

- власний капітал забезпечує більш високу можливість генерування прибутку в усіх сферах 

діяльності. 

Разом із тим, йому властиві певні недоліки: 

- обмеженість обсягу залучення, а відповідно і можливостей суттєвого розширення 

операційної та інвестиційної діяльності підприємства в періоди сприятливої кон‘юнктури ринку і на 

окремих етапах його життєвого циклу; 
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- висока вартість у порівнянні із альтернативними позиковими джерелами формування 

капіталу. 

Таким чином, підприємство, яке використовує лише власний капітал, має найвищий рівень 

фінансової стійкості, проте обмежує темпи свого розвитку, оскільки не може забезпечити 

формування необхідного обсягу активів в періоди сприятливої кон‘юнктури ринку і не використовує 

фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. 

Залучення позикового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяг господарської діяльності 

підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити 

формування цільового фінансування і на цій підставі підвищити ринкову вартість підприємства. 

Отже, підприємство, яке використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий 

потенціал свого розвитку і можливості приросту фінансової рентабельності діяльності, проте в 

більшій мірі утворює фінансовий ризик і загрозу банкрутства, які зростають при зростання питомої 

ваги залучених засобів в загальній сумі капіталу, що використовується. 
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Зміни, що відбулися у вітчизняній економіці, безпосередньо вплинули як на окремі 

підприємства, так і в цілому на промисловість України. З розвитком ринкових відносин складається 

новий механізм функціонування національної економіки, при якому змінюються виробничі 

відносини і підвищується відповідальність суб‘єктів ринку за результати своєї діяльності [1]. 

Повний комерційний розрахунок, відсутність прямих вказівок з боку органів виконавчої влади, 

а також можливість застосування різних варіантів облікової політики обумовили той факт, що 

підприємства самостійно визначають стратегію економічного розвитку. При цьому, функціонування 

кожного суб‘єкта господарювання можливе лише при наявності достовірної та об‘єктивної 

інформації про фактичні результати його діяльності [2]. Тому питання бухгалтерського обліку 

доходів та контролю за їх формуванням і відображенням у обліку та звітності підприємств є досить 

актуальними і досліджуються як науковцями, так і практиками. 

Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів свідчить про те, що дискусії, 

пов‘язані з вирішенням організаційно-методичних проблем обліку доходів усе ще тривають. Вагомий 

внесок у розв‘язання цих проблем зробили вчені-економісти, такі як: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, 

Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, Б. І. Валуєв, В. М. Домбровський, В. І. Єфіменко, В. Г. Лінник, Є. В. 

Мних, П. Т. Саблук, В. Я. Савченко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, Б. Ф. Усач, М. Г. Чумаченко та 

багато інших. Однак, на наш погляд, викладені ними результати досліджень щодо конкретизації 

питань визначення й класифікації доходів діяльності підприємств є недостатніми і потребують 

подальшого вивчення й уточнення. 

Метою статті є дослідження основних положень та розробка практичних рекомендацій з 

удосконалення найважливіших аспектів організації і методики обліку доходів та їх відображення у 

фінансовій звітності підприємств. 
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