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На основании проведенного исследования было сформулирована следующее
определение экологической безопасности. Экологическая безопасность – это
состояние защищенности окружающей среды от угроз, возникающих в
результате антропогенных и природных воздействий на нее, а так же одна из
составляющих программы устойчивого развития экономики.
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ –
ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах нестабільності в економіці впровадження на підприємствах
системи управління структурою капіталу є підґрунтям досягнення високого
рівня конкурентоспроможності та зростання їх ринкової вартості.
Процеси формування та використання капіталу, пошук його раціональної
структури розглядали в своїх наукових працях І.Т. Балабанов, І.А. Бланк,
Н.Л. Гавкалова,
М.С. Дороніна,
І.В. Журавльова,
І.В. Івашковська,
О.С. Стоянова, Т.В. Теплова, Г.А. Семенов, І.Й. Яремко та ін. Разом з тим, нині
актуальним залишаються питання формування та ефективного управління
структурою капіталу в умовах мінливого зовнішнього середовища здійснення
господарської діяльності підприємства.
Капітал є однією з найбільш складних і неоднозначних економічних
категорій і його значення для підприємств будь-якої форми власності та
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організаційно-правової форми переоцінити важко, оскільки він виступає
основою їх функціонування.
Капітал, на думку А.М. Кадацької [1, с. 1122] «є запорукою фінансової
стійкості і стабільності розвитку кожного суб’єкта господарювання».
О.О. Сініцин [2] вважає, що «капітал є джерелом коштів для існування і
розвитку будь-якого господарюючого суб’єкта». Дослідник стверджує, що
«недостатня розробленість деяких проблем регулювання структури капіталу як
елементу управління знижує ефективність управлінських рішень в області
інвестиційної і фінансової політики».
Розглянувши трактування капіталу підприємства різними ученими, нами
виділені декілька підходів. Одні автори під капіталом підприємства мають на
увазі всю власність, що знаходиться в його розпорядженні, сформовану як за
рахунок власних, так і за рахунок позичкових засобів. Деякі автори при
визначенні об’єму капіталу підприємства виключають короткострокові
зобов’язання, залишаючи в його складі тільки активи, сформовані за рахунок
власного (акціонерного) капіталу і довгострокових фінансових зобов’язань.
Третій підхід до визначення суми капіталу заснований на виключенні із
загальної
валюти
балансу
тільки
короткостроковій
кредиторській
заборгованості не фінансового характеру (товарного кредиту, що надається
постачальниками) [3, с. 360].
Управління капіталом – це управління структурою і вартістю джерел
фінансування (пасивів) з метою підвищення рентабельності власного капіталу
та здатності підприємства платити дохід кредиторам і співвласникам
(акціонерам) підприємства [3, с. 362].
Структура капіталу підприємств є важливим стратегічним параметром та
інструментом обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на
підвищення раціональності і результативності формування джерел
фінансування інвестиційної діяльності підприємств [4, с. 147]. На думку автора,
«з одного боку, надмірно низька частка позикового капіталу фактично означає
недовикористання потенційно дешевшого, ніж власний капітал, джерела
фінансування. У підприємства складаються вищі витрати на капітал, що
створює завищені вимоги до прибутковості майбутніх інвестицій. З іншого
боку, структура капіталу, де домінують позикові засоби, також пред’являє дуже
високі вимоги до прибутковості капіталу внаслідок підвищення вірогідності
неплатежу і зростання ризику для інвестора».
Отже, метою управління структурою капіталу є мінімізація витрат на
залучення довгострокових джерел фінансування, що забезпечить власникам
капіталу максимальну ринкову оцінку вкладених ними грошових коштів.
Проблема формування ефективної системи управління структурою капіталу
підприємства в умовах ринкової економіки є актуальною, оскільки її успішне
вирішення попереджує виникнення кризових ситуацій, забезпечує високі темпи
розвитку суб’єкта господарювання, максимізує його ринкову вартість шляхом
досягнення оптимального співвідношення власних і позичкових засобів,
забезпечує підтримку платоспроможності та ліквідності [5, с. 34].
Процес оптимізації структури капіталу підприємства має здійснюватись на
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основі формування цільової структури капіталу – співвідношення власних та
запозичених фінансових коштів підприємства, яке дозволяє повною мірою
забезпечити досягнення вибраного критерію її оптимізації [6, с. 175].
Основними критеріями оптимізації структури капіталу виступають:
прийнятний рівень доходності і ризику в діяльності підприємства; мінімізація
середньозваженої вартості капіталу підприємства; максимізація ринкової
вартості підприємства. Кожне підприємство повинно самостійно обирати
критерії оптимізації структури капіталу [1, с. 1124].
Неефективно сформована структура капіталу підприємства має негативні
наслідки в цілому для подальшого розвитку підприємства, що позначаються на
кінцевих фінансових результатах діяльності.
С.Г. Дрига [7, с. 443] називає такі основні ознаки неефективної структури
капіталу підприємства як «повільний темп розвитку підприємства; виробничий
процес має часові розриви; незначний темп обороту капіталу; незбалансованість
між дохідністю капіталу та ризиками; показник рентабельності інвестованого
капіталу нижчий або дорівнює середньозваженій вартості капіталу
підприємства; рівень вартості підприємства впродовж наступних періодів не
зазнає істотних змін».
Отже, ефективне управління капіталом сприяє економічному розвитку
підприємства, а раціональне формування та його використання вимагає від
фінансових менеджерів постійного відстеження змін у його розмірі та структурі
в сучасних умовах нестабільного ринкового середовища їх функціонування.
Однією з серйозних проблем управління капіталом є встановлення необхідних
структурних пропорцій між власним і позиковим його частинами, завдяки чому
забезпечується необхідний рівень рентабельності, стійка фінансова рівновага
підприємства в процесі його розвитку, максимізація його ринкової вартості.
Тому оптимізацію структури капіталу слід вважати важливим етапом
стратегічного аналізу, який полягає у визначенні такого співвідношення між
вартістю власного капіталу підприємства та вартістю коштів, залучених на
основі повернення їх у майбутньому, за якого досягається максимальна
ефективність діяльності підприємства в поточному періоді і на перспективу.
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INNOVATIVE APPROACH TO FORMING INFORMATION
CAPITAL OF THE ENTERPRISE
Skill of making decisions and managing a business is currently characterized by
new factors, means, conditions, categories and relationships. Priority in the regulation
of economic development has changed in step with formulation of other requirements
for its results that became the basis for the formation of a new era of economy and
management. The value of information, knowledge, professional judgment and
governing mind is established substantiated in the development of economic and
social systems that influenced on the evolution of human behavior and changed the
model of the modern world.
Along with innovative development resources, priority remains with the
traditional resource, which humanity uses in different forms and forms for many
millennia – information capital. The use of information a priori involves obtaining an
effect that expressed in obtaining a different result. Increase the effectiveness of
information can be in many ways, for which need corresponding costs of resources
and time, the combination of which constitutes the range of effect.
Business develops due to the introduction of innovations as a result of the
implementation of management decisions, the development of which is possible when
applying a set of information, knowledge, competencies, ideas and experience.
Information capital is a necessary condition for the expansion of core competencies of
the enterprise, which, without proper information provision of management, loses
competitive advantages and the ability to react quickly to the «challenges» of the
external economic environment.
The importance of information capital is grounded by ideology of modern society
with the definition of information as the fifth factor of production (along with land,
capital, labor, entrepreneurial activity) that modified the property relations.
Information capital has become both a catalyst and a consequence of the
transformation of paradigms, ideologies, concepts that describe a new civilization, the
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