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Рис. 1. Управління фінансовою безпекою підприємства 
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АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В сучасних умовах 

особливого  значення  набуває  дослідження  процесів  фінансування  господарської  дія

льності  акціонерних  товариств. Метою формування капіталу підприємства є 

забезпечення умов ефективного його використання і забезпечення приросту в 

http://www.nbuv.gov.ua/portal
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майбутньому. Діяльність будь-якого підприємства є неможливою без формування 

достатнього обсягу власного капіталу. Тому  особливого  значення  набуває  аналіз  

власного  капіталу  підприємств. 

Дослідженням проблем формування та управління власним капіталом 

підприємства займались такі вітчизняні науковці як: Н.М. Воськало, О.Й. Вівча, О.М. 

Рудницька, Л.Г. Ліпич та О.С. Філатова. Зокрема Н.М. Воськало, О.Й. Вівча  та О.С. 

Філатова досліджували систему управління власним капіталом в контексті його аналізу 

та внутрішнього контролю, О.М. Рудницька, Л.Г. Ліпич розглядали проблеми 

управління власним капіталом. 

Метою даної статті є визначення основних підходів  до аналізу власного капіталу 

підприємства. 

Власний капітал являє собою частину в активах підприємства, що залишається 

після вирахування зобов'язань [1]. Показник «власний капітал» належить до важливих 

фінансових показників підприємства, оскільки характеризує: 

– забезпеченість коштами для функціонування; 

– кредитоспроможність; 

– платоспроможність [2]. 

Фінансову основу підприємства складає власний капітал, перевагами 

використання якого є те, що весь отриманий підприємством результат діяльності 

належатиме лише йому [3]. Власний капітал згідно Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», поділяють за джерелами 

утворення на Статутний, пайовий, додатковий вкладений, інший додатковий та 

резервний капітал і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) з виділенням 

неоплаченого та вилученого капіталу [4].  

Напрямки аналізу власного капіталу підприємства наведено на рис. 1. Загальний 

аналіз власного капіталу ґрунтується на оцінці динаміки власного капіталу в цілому, за 

складом та структурою. Горизонтальний аналіз визначає  динаміку окремих складових 

капіталу, а вертикальний – їх структуру.  

Аналіз ефективності використання власного капіталу здійснюється за 

показниками рентабельності, оборотності та окупності. Аналіз рентабельності 

передбачає визначення впливу факторів на відхилення за рівнем рентабельності. В 

процесі аналізу ефективності використання капіталу важливим аспектом є визначення 

ефекту фінансового важеля, який показує, на скільки відсотків збільшиться 

рентабельність власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.1. Напрями аналізу власного капіталу 
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Джерело: складено за даними [5] 

Аналізуючи структуру капіталу підприємства необхідно розрахувати наступні 

показники, які характеризують структуру пасиву з точки зору забезпеченості власними 

джерелами фінансування: коефіцієнт автономії (незалежності), коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу, показник фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику 

[6].  

Разом з тим, перед вітчизняними підприємствами виникає проблема забезпечення 

оптимальної структури капіталу, яка б надавала можливість збільшувати рівень 

прибутковості та знижувати рівень фінансового ризику втрати фінансової 

незалежності. 

Висновки. Таким чином, аналіз власного капіталу зумовлений необхідністю 

визначення впливу факторів на кінцеві показники ефективності його використання та 

пошук резервів збільшення власного капіталу. Кожне підприємство в сучасних 

ринкових повинно вдосконалювати свою систему управління власним капіталом, адже 

він є основною ресурсною базою і забезпечує активне функціонування підприємства.  

Література 

1. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ғ 2 [Електронний 

ресурс]: від 31.03.99 ғ 87 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua /?nreg= z 0396-99. – Назва з екрана. 

2. Бобяк А.П. Власний капітал підприємства, як економічна категорія, та його 

облік [Електронний ресурс] // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 1. – 

С. 55-58. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_1/5.pdf 

3. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / 

М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с. 

4. Звіт про власний капітал: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ғ 5 

[Електронний ресурс]: від 31.03.99 ғ 87 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua /?nreg= z 0399-99. 

5. Фінансовий аналіз: Навч посіб./ Г. В. Митрофанов, Г. О. Кравчен-ко, Н. С. Барабаш 

та ін.: за ред. проф. Г. В. Митрофанова. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 301 с. 

6. Зянько В. В. Фінансовий аналіз та звітність: практикум для студ. спец. 

"Менеджмент організацій" / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 83с. 

 

 

УДК 336.288.3 

Єпіфанова Ірина Юріївна, канд. екон. наук, доцент; 

Мельник Оксана Володимирівна,  

Вінницький національний технічний університет 

 

СУТНІСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 

У ринковій системі господарювання одне з центральних місць належить 

рентабельності. Особливістю даної економічної категорії є комплексний характер та 

різноманітність виконуваних функцій. Забезпечення економічного зростання 

підприємства є отримання прибутку.  

Головною метою діяльності підприємства виступає прибуток. Разом з тим, 

абсолютна сума прибутку не надає повного уявлення щодо  ефективності господарської 

діяльності. Показником, який характеризує ефективність діяльності є відносний 

показник прибутку - рентабельність. 

Показник рентабельності є актуальним у зв'язку із обмеженістю ресурсів 

підприємства, насамперед фінансових. Основним питанням для усіх підприємств є таке 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_1/5.pdf
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