
ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  

ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Електронний науково-практичний журнал

Випуск 33

Одеса
2019



ISSN (Online): 2519-2868

Головний редактор: 
Шапошников Костянтин Сергійович – доктор економічних наук, професор.

Заступник головного редактора: 
Маргасова Вікторія Геннадіївна – доктор економічних наук, професор. 

Відповідальний секретар: 
Коркоц Олександр Миколайович – кандидат економічних наук.

Члени редколегії видання: 
Барна Марта Юріївна – доктор економічних наук, доцент.

Верхоглядова Наталія Ігорівна – доктор економічних наук, професор.

Войт Сергій Миколайович – доктор економічних наук.

Гулей Анатолій Іванович – доктор економічних наук.

Князєва Олена Альбертівна – доктор економічних наук, професор.

Коваленко Олена Валеріївна – доктор економічних наук, професор.

Кузьминчук Наталія Валеріївна – доктор економічних наук, професор.

Миронова Лариса Геннадіївна – доктор економічних наук.

Скидан Олег Васильович – доктор економічних наук, професор.

Шмиголь Надія Миколаївна – доктор економічних наук, професор.

Ліна Пілеліене – Ph.D., професор економіки.

Натія Гоголаурі – доктор економічних наук, професор. 

Анджей Паулік – доктор економіки хабілітований, професор.

Катерина Нацвлішвілі – доктор економічних наук, професор.

Електронна сторінка видання – www.market-infr.od.ua 

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися  
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»  

на підставі Наказу МОН України від 7 жовтня 2016 року № 1222

Рекомендовано до поширення через мережу Internet  
Вченою радою Причорноморського науково-дослідного інституту  

економіки та інновацій (протокол №7 від 29.07.2019 року)

 © ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут  

економіки та інновацій», 2019



Наукове видання

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

Електронний науково-практичний журнал

Випуск 33

Коректура • Н. Ігнатова

Комп’ютерна верстка • В. Удовиченко

Засновник видання: 
ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»

Адреса редакції: вул. Сегедська 18, кабінет 432,  
м. Одеса, Україна, 65009 

Телефон: +38 (048) 709-38-69
Веб-сайт журналу: www.market-infr.od.ua
E-mail редакції: journal@market-infr.od.ua



ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Баєва О.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВЛАСНІСТЬ»:  
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 3
Боднарчук Т.Л.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ:  
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ 9
Городняк І.В., Терендій А.Б.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ  
ТА КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ 18
Масько А.М.
РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ 26

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Єрьоміна М.О., Тройнікова O.М., Сапронова О.М.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ВИСОКОШВИДКІСНИХ  
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ПИТАННЯ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 35
Pugachevska K.S., Pugachevska K.Yo.
GENESIS OF IMPORT SUBSTITUTION THEORIES OF OPEN ECONOMIES 43

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Апостолюк О.З.
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ УКРАЇНИ 48
Безуглий І.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАПІВ У ТУРИЗМІ 55
Гаража О.П.
РЕФРЕЙМІНГ ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ В ЗЕМЕЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  63
Горбаченко С.А.
ШЛЯХИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕГМЕНТУ 
МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 71
Дергалюк Б.В.
ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ ОЗНАКИ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 77
Зайченко В.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 82
Іванишин В.В., Печенюк А.П.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦЕНТРІВ  
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 88
Максимова О.С., Темченко Г.В., Бондарчук О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ, МІСЦЯ ТА РОЛІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У СВІТІ 96
Мостова А.Д.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 103
Овчиннікова В.О., Пашинський С.А.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ  110
Урба С.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ  
В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 116
Філіпова Н.В., Старченко Г.В.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  125
Sheiko I.A., Storozhenko O.V.
ECONOMIC AND SOCIAL REFORMS IN UKRAINE:  
CHALLENGERS FOR GOVERNANCE 133



РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
Алескерова Ю.В., Васалатій І.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 140
Боровик М.В.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УКРАИНЕ 147
Гевко В.Л.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ  
ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 154
Гнатишин Л.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 160
Дейнека О.Г., Волобуєв В.В., Канна Ламія
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 166
Зоря О.П.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 171
Котис Н.В., Ціщик Р.В.
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 178
Лохман Н.В.
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 184
Матвієнко Р.О.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ДАНИХ АНАЛІЗУ  
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА 189
Матросова Л.М.
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КСВ)  
БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 194
Мельник А.О., Петренко Н.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СУТНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 202
Нєнно І.М., Рудінська О.В., Бушняк Т.І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ  
ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  211
Овчиннікова В.О., Скосарєва М.Ю.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ  217
Скрипко Т.О., Глушко І.А.
ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 222
Смигур В. С.
МІСЦЕ СІМЕЙНИХ ФІРМ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 227
Стец І.І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 233
Овчиннікова В.О., Тарасенко А.О.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 241

РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Дядик Т.В.
НЕОБХІДНІСТЬ HR-МАРКЕТИНГУ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ 246
Хитра О. В.
СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ЕФЕКТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 254

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Алескерова Ю.В., Червань О.Г.
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 265
Городецька Т.Е., Пантелеєва А.М.
МАЙНОВІ ПОДАТКИ ЯК КОМПОНЕНТ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 272
Жаворонок А.В., Грубляк О.М., Блауш В.Ю.
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 278



Nikitina Alina, Karpenko Maria, Kirichenko Karina
MAIN ESSENCE AND STRUCTURE OF FINANCIAL MARKET  
UNDER THE FINANCIAL GLOBALIZATION CONDITIONS 287
Кондрат І.Ю., Драла Р.І.
ПОРТФЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КРИПТОВАЛЮТ 293
Минц А.Ю., Лактионова О.Е.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА  
НАЛОГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 300
Рудика В.І., Шпірна Д.С.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ  
І ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 307
Татарин Н.Б., Борис О.М.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 317
Рудика В.І., Чемчикаленко Р.А., Компанієць А.О.
УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  323
Чемчикаленко Р.А., Смолякова А.А.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА  
(НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ) 329
Янковська В.А., Гончарова Д.О.
ОСНОВНІ УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 335

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КРИПТОВАЛЮТ 340
Откаленко О.М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 347

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Бойчук М.В., Маханець Л.Л.
МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ДИНАМІЧНОЇ  
МІЖГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ФОННЕЙМАНІВСЬКОГО ТИПУ 354
Гафіяк А.М., Бородіна О.О., Альошин С.П.
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 359



CONTENTS
SECTION 1. ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
Baeva Olga
THEORETICAL BASIS FOR FORMATION OF THE CONCEPT OF PROPERTY:  
HISTORICAL ASPECTS OF THE GUIDELINES AND SYSTEM ANALYSIS 3
Bodnarchuk Tetyana
GENESIS AND DEVELOPMENT OF THE EXCHANGE TRADE IN UKRAINE:  
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE NATIONAL EXPERIENCE 9
Horodniak Iryna, Terendii Anastasiia
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS IN UKRAINE  
AND IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 18
Masko Anna
REFORM OF RAILWAY TRANSPORT IN UKRAINE 26

SECTION 2. WORLD ECONOMY  
AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
Yeromina Marina, Troynikova Elena, Sapronova Olha
ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED  
RAILWAY TRANSPORT AND QUESTIONNAIRE OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE 35
Pugachevska Kateryna, Pugachevska Kateryna
GENESIS OF IMPORT SUBSTITUTION THEORIES OF OPEN ECONOMIES 43

SECTION 3. ECONOMY AND OPERATION  
OF NATIONAL ECONOMY
Apostolyuk Oksana
STATE INFORMATION POLICY AS A STRATEGIC GOAL OF UKRAINE 48
Bezugliy Igor
PERSPECTIVE START-UP ROLLING DIRECTIONS IN TOURISM 55
Garazha Yelena
REFRAMING THE DISTRIBUTION THEORY IN THE LAND ECONOMY 63
Gorbachenko Stanislav
WAYS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TOURIST  
AND RECREATIONAL SEGMENT MARITIME ECONOMY 71
Dergaliuk Bogdan
INDUSTRIAL AND POSTINDUSTRIAL SIGNS IN STRUCTURAL TRANSFORMATIONS  
OF NATIONAL ECONOMIC SYSTEMS 77
Zaychenko Volodymyr
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ECONOMY  
TECHNOLOGICAL COMPETITIVENESS RESEARCH 82
Ivanyshyn Volodymyr, Pecheniuk Alla
THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT  
OF CENTERS OF RURAL GREEN TOURISM 88
Maksymova Olena, Temchenko Hanna, Bondarchuk Olga
STUDY OF THE ESSENCE, PLACE, AND ROLE  
OF THE LOGISTICS SYSTEM OF UKRAINE IN THE WORLD 96
Mostova Anastasiia
INFORMATION SUPPORT OF FOOD SECURITY MONITORING 103
Ovchynnikova Viкtoria, Pashinsky Sergey
STRATEGIC MANAGEMENT OF KNOWLEDGE ON ENTERPRISE 110
Urba Svitlana
REALIZATION OF THE EXPORT POTENTIAL OF THE AGRARIAN SECTOR  
IN THE SYSTEM OF FOREIGN ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE 116
Filipova Nataliia, Starchenko Grygoriy
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS FINANCIAL MECHANISM OF PROVIDING  
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 125
Sheiko Iryna, Storozhenko Oleksandra
ECONOMIC AND SOCIAL REFORMS IN UKRAINE: CHALLENGERS FOR GOVERNANCE 133



SECTION 4. ECONOMY AND ENTERPRISE MANAGEMENT
Aleskerova Yuliia, Vasalatiy Inna
THE IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT  
OF THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES 140
Borovyk Maryna
INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON THE CONDITION  
OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UKRAINE 147
Hevko Volodymyr
MECHANISM OF MANAGING ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES  
AT NETWORK STRUCTURES: SYSTEM APPROACHES 154
Hnatyshyn Liudmyla
TRENDS OF THE PIG BREEDING BRANCH IN ORGANIZATION STRUCTURE  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 160
Deineka Alexander, Volobuyev Vyacheslav, Kanna Lamia
IMPROVING LOGISTIC MANAGEMENT IN CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATIONS 166
Zoria Оleksii
THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES FOR THE FORMATION  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT STRATEGY 171
Kotys Nataliya, Tsishchyk Roman
ANALYSIS OF EXPEDIENSY OF LOGISTIC MANAGEMENT INTRODUCTION IN ACTIVITIES  
OF HEALTH CARE INSTITUTIONS 178
Lokhman Natalya
SEMANTIC ANALYSIS OF INNOVATIVE POTENTIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES 184
Matviienko Roman
MANAGEMENT DECISIONS BASED ON DATA ANALYSIS  
OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTITY 189
Matrosova Liudmyla
THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTION OF THE CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OF BUSINESS IN UKRAINE 194
Melnyk Alona, Petrenko Natalia
TRANSFORMATION OF SATISFACTION AND VALUE  
OF DOMESTIC ENTERPRISES 'INCOME IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS 202
Nyenno Iryna, Rudinska Olena, Bushniak Tetiana
MODERN TENDENCIES OF CLASSIFICATION SERVICES  
AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE HOTEL ENTERPRISES 211
Ovchynnikova Viкtoria, Skosareva Marina
FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR RAILWAY TRANSPORT 217
Skrypko Tetyana, Glushko Іrina
INNOVATIONS IN THE ACTIVITIES OF THE TOURIST FIRM 222
Smygur Witalij
PLACE OF THE FAMILY BUSINESS IN THE SYSTEM  
OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE 227
Stets Iryna
IDENTIFICATION OF BUSINESS PROCESSES OF AN ENTERPRISE 233
Ovchynnikova Viкtoria, Tarasenko Anna
KEY ASPECTS OF MANUFACTURING MANAGEMENT 241

SECTION 5. DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMY,  
SOCIAL ECONOMY AND POLITICS
Diadyk Tetiana
THE NECESSITY OF HR-MARKETING IN THE MODERN LABOR MARKET 246
Khytra Olena
SYNERGETIC GROUNDS OF FORMATION  
OF EFFICIENT TIME MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE 254

SECTION 6. MONEY, FINANCES AND CREDIT
Aleskerova Yuliia, Chervan Olesya
MANAGING CAPITAL OF THE ENTERPRISE 265
Gorodetska Tetiana, Panteleeva Alena
PROPERTY TAXES AS COMPONENT OF INCOMES LOCALS BUDGETS 272



Zhavoronok Artur, Hrubliak Oksana, Blaush Victoria
MODELING ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF BANKING SERVICES 278
Nikitina Alina, Karpenko Maria, Kirichenko Karina
MAIN ESSENCE AND STRUCTURE OF FINANCIAL MARKET  
UNDER THE FINANCIAL GLOBALIZATION CONDITIONS 287
Kondrat Iryna, Drala Roman
PORTFOLIO MANAGEMENT WITH CRYPTOCURRENCIES 293
Minz Alexey, Laktionova Olga
CORRELATION ANALYSIS IN THE SYSTEM OF MONITORING  
THE PROCESS OF TAX MANAGEMENT OF ECONOMIC ENTITIES 300
Rudyka Viktor, Shpirna Daryna
FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL PLANNING  
AND FORECASTING ON THE ENTERPRISE 307
Tataryn Natalia, Borys Olha
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT THE STATE REGULATION  
ON THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE 317
Rudyka Viktor, Chemchykalenko Ruslan, Kompaniiets Alina
IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM  
OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE 323
Chemchykalenko Ruslan, Smoliakova Anna
WAYS TO IMPROVE THE MANAGEMENT EFFICIENCY OF ENTERPRISE PROFITABILITY  
(THE CASE OF TRADE ENTERPRISES) 329
Yankovska Viktoriia, Honcharova Dariia
MAIN CONDITIONS OF INVESTMENT ATTRACTION OF UKRAINIAN ENTERPRISES 335

SECTION 7. ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT
Kostyuchenko Valentyna, Malinovskaya Alyona, Mamonova Anastasiia
ACCOUNTING FOR CRYPTOCURRENCIES 340
Otkalenko Olena
MAIN ASPECTS OF THE ACCOUNTING POLICY OF PUBLIC SECTOR ENTITIES 347

SECTION 8. MATHEMATICAL METHODS, MODELS  
AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN ECONOMY
Boychuk Myroslav, Makhanets Liubov
MODELING OF THE OPTIMAL DEVELOPMENT OF A GENERALIZED  
DYNAMIC INTER-INDUSTRY ECONOMY VON NEUMANN TYPE 354
Hafiiak Alla, Borodina Elena, Alyoshin Sergey
SYSTEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF FUTURE IT SPECIALISTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 359



265

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 681.12 

Алескерова Ю.В.
д.е.н., старший науковий співробітник,
доцент кафедри фінансів,  
банківської справи та страхування
Вінницький національний аграрний 
університет
Червань О.Г.
студент
Вінницький національний аграрний 
університет

Досліджено сутність категорій «капітал» 
та «управління капіталом підприємства» 
(формування, функціонування та відтво-
рення підприємницького капіталу) в сучасних 
умовах. Розкрито, що управління капіталом 
є невід’ємним складником системи фінансо-
вого управління, що має забезпечити одер-
жання позитивного фінансового резуль-
тату господарської діяльності, досягнення її 
стратегічних цілей управління. Проаналізо-
вано джерела формування капіталку підпри-
ємства. Показано, динаміку складу та струк-
тури капіталу на прикладі ПП «Агрофірма 
«Батьківщина». Доведено, що достатній 
розмір фінансових ресурсів забезпечує 
фінансову стійкість, платоспроможність, 
стабілізацію обсягів виробництва, а також 
можливість його розширення, достатній 
рівень забезпечення організації матеріаль-
ними ресурсами, а отже, здатність у про-
цесі виробництва відшкодувати авансовані 
фінансові ресурси в обсягах, що не будуть 
поступатися використаним. Фінансова полі-
тика підприємства передусім проявляється 
у захисті його від можливого банкрутства. 
Ключові слова: капітал, підприємство, 
управління, коефіцієнти, джерела капіталу, 
власний капітал, позиковий капітал.

Исследована сущность категорий «капи-
тал» и «управления капиталом предпри-

ятия» (формирование, функционирование 
и воспроизводство предпринимательского 
капитала) в современных условиях. Рас-
крыто, что управление капиталом явля-
ется неотъемлемой составляющей 
системы финансового управления, кото-
рая должна обеспечить получение поло-
жительного финансового результата 
хозяйственной деятельности, достижение 
ее стратегических целей управления. Про-
анализированы источники формирования 
капитала предприятия. Показана динамика 
состава и структуры капитала на примере 
ООО «Агрофирма «Батькивщина». Дока-
зано, что достаточный размер финансовых 
ресурсов обеспечивает финансовую устой-
чивость, платежеспособность, стабили-
зацию объемов производства, а также воз-
можность его расширения, достаточный 
уровень обеспечения организации матери-
альными ресурсами, а следовательно, спо-
собность в процессе производства возме-
стить авансированные ресурсы в объемах, 
которые не будут уступать использован-
ным. Финансовая политика предприятия в 
первую очередь проявляется в защите его 
от возможного банкротства.
Ключевые слова: капитал, предприятие, 
управление, коэффициенты, источники 
капитала, собственный капитал, заемный 
капитал.

The essence of the capital category and capital management of the enterprise (formation, functioning and reproduction of entrepreneurial capital) in the 
present conditions is investigated. It is disclosed that capital management is an integral part of the financial management system, which should ensure that 
a positive financial result of economic activity is achieved and achieve its strategic management objectives. The sources of enterprise capital formation are 
analyzed. The direction of improvement of capital management of the enterprise does not disappear, but increases, it is connected with the stable develop-
ment of economic activity of enterprises. There is a problem of improvement of existing ones or the search for new mechanisms of financial provision of 
economic entities, optimization of the structure of sources of financing with a view to their most efficient use and appropriate increase of the efficiency of 
the enterprise as a whole. Capital management is an integral part of the financial management system, which should ensure a positive financial result of 
economic activity, achieve its strategic management objectives. It is shown dynamics of composition and structure of capital on the example of PE “Agro-
firm “Batkivshchyna”. It is proved that sufficient financial resources provide: financial stability, solvency, stabilization of production volumes, as well as the 
possibility of its expansion, sufficient level of organization of material resources, and, consequently, the ability in the production process to recover advance 
financial resources in volumes that will not yield used. Bankruptcy is the realization of catastrophic risks of an enterprise in the course of its economic activity, 
as a result of which it can not meet the established requirements of the requirements imposed on the part of creditors and fulfill obligations to the budget. 
As a rule, since the main objective of managing capital of an enterprise is to generate profit, then special attention in determining the efficiency is given to 
the indicators, in which the direct result of the direct result of the enterprise is involved: net profit (loss).The resulting economic effect from the use of avail-
able capital, expressed through the system of economic indicators and coefficients, confirms the interdependence of the amount of resources used, the 
profitability and efficiency of the use of assets.
Key words: capital, enterprise, management, coefficients, sources of capital, own capital, borrowed capital.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
MANAGING CAPITAL OF THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. Нині в умовах існу-
вання різних форм власності в Україні особливо 
актуальним стає вивчення питань формування, 
функціонування та відтворення підприємниць-
кого капіталу. Можливості становлення підпри-
ємницької діяльності та її подальшого розвитку 
можуть бути реалізовані лише тільки тоді, якщо 
власник розумно управляє капіталом, вкладеним 
у підприємство.

Найчастіше на практиці капітал підприємства 
розглядається як щось похідне, як показник, який 

грає другорядну роль, при цьому на перше місце, 
як правило, виноситься безпосередньо сам про-
цес діяльності підприємства. 

У зв'язку із цим принижується роль капіталу, 
хоча саме капітал й є об'єктивною основою 
виникнення і подальшої діяльності підприємства, 
оскільки дохід (прибуток) приносить саме вико-
ристання капіталу, а не діяльність підприємства як 
така. Усе це зумовлює особливу значущість про-
цесу грамотного управління капіталом підприєм-
ства на різних етапах його існування.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Із плином часу не зникає інтерес науковців до 
дослідження сутності категорії «капітал» та осо-
бливостей системи управління ним. Це пов’язано 
зі стійким розвитком господарської діяльності під-
приємств. Постає проблема вдосконалення наяв-
них або пошуку нових механізмів фінансового 
забезпечення суб’єктів господарювання, оптимі-
зації структури джерел фінансування для їх най-
більш ефективного використання й відповідного 
підвищення ефективності діяльності підприємства 
у цілому. 

Управління капіталом є невід’ємним склад-
ником системи фінансового управління, що має 
забезпечити одержання позитивного фінансового 
результату господарської діяльності, досягнення її 
стратегічних цілей управління.

Теоретичні й практичні аспекти управління 
капіталом розглядаються в роботах вітчизняних 
та зарубіжних авторів: І.О. Бланка, І.Ю. Салькової, 
Г.М. Калетніка, Дж. Ван Хорна, Ю.В. Алескерової, 
В.Л. Тодосійчука, Л.І. Федоришиної та iн. Однак 
недостатньо обґрунтований комплексний підхід 
до управління капіталом підприємства вимагає 
подальшого дослідження та практичних розробок. 

Постановка завдання. Аналіз робіт учених із 
питань управління капіталом підприємства зумо-
вив необхідність узагальнення підходів до визна-
чення та формування капіталу, а також фор-
мування на основі системного підходу моделі 
управління капіталом підприємства в контексті 
людського розвитку. Механізм управління капіта-
лом передбачає такі основні завдання, як: чітка 
постановка цілей і завдань управління власним 
капіталом та контроль над їх дотриманням; роз-
роблення напрямів оптимізації і шляхів удоскона-
лення процесу управління капіталом; розроблення 
загальної стратегії щодо управління капіталом 
підприємства. Мета дослідження полягає у визна-
ченні шляхів удосконалення управління капіталом 
підприємства на основі розрахунків та аналізу 
діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Капітал – одна з фундаментальних економічних 
категорій, сутність якої наукова думка з'ясовує 
протягом кількох століть. Термін «капітал» похо-
дить від латинського саpitalis, що означає осно-
вний, головний. У початкових роботах економістів 
капітал розглядався як основне багатство, осно-
вне майно. Із розвитком економічної думки це пер-
вісне абстрактне й узагальнене поняття капіталу 
наповнювалося конкретним змістом, відповідним 
панівній парадигмі економічного аналізу розвитку 
суспільства.

У процесі господарської діяльності відбува-
ється постійний оборот капіталу: послідовно він 
змінює грошову форму на матеріальну, яка, своєю 
чергою, змінюється, приймаючи різні форми про-

дукції, товару та ін., відповідно до умов вироб-
ничо-комерційної діяльності організації, і, нарешті, 
капітал знову перетворюється на грошові кошти, 
готові почати новий кругообіг.

В українській практиці капітал підприємства 
часто розділяють на капітал активний і пасивний. 
Із методологічного погляду це невірно. Такий під-
хід є причиною недооцінки місця та ролі капіталу 
в бізнесі і приводить до поверхневого розгляду 
джерел формування капіталу. Капітал не може 
бути пасивним, оскільки є вартістю, що прино-
сить додаткову вартість, що знаходиться в русі, у 
постійному обороті, тому більш обґрунтовано тут 
застосовувати поняття джерел формування капі-
талу і функціонуючого капіталу [7].

Власний капітал складається зі статутного, 
додаткового і резервного капіталу, нерозподіле-
ного прибутку та цільових (спеціальних) фондів 
(рис. 1). Комерційні організації, що функціонують 
на принципах ринкової економіки, як правило, 
володіють колективною або корпоративною влас-
ністю. Власниками виступають юридичні та фізичні 
особи, колектив вкладників-пайовиків або корпо-
рація акціонерів. Статутний капітал, сформований 
як частина акціонерного капіталу, найбільш повно 
відображає всі аспекти організаційно-правових 
основ формування статутного капіталу.

Фінансовий стан підприємства здебільшого 
залежить від того, які кошти має підприємство, 
звідки вони взялися і куди вкладені. Структура 
джерел утворення активів (засобів) представлена 
основними складниками: власним капіталом і 
позиковим капіталом. 

Власний капітал (ВК) організації як юридичної 
особи в загальному вигляді визначається вартістю 
майна, що належить організації. Власний капітал 
складається зі статутного, додаткового, резерв-
ного капіталу і нерозподіленого прибутку.

А позиковим капіталом (ПК) є частина вар-
тості майна організації, придбаного в рахунок 
зобов'язання повернути постачальникові, банку, 
іншому кредиторові гроші або цінності, еквіва-
лентні вартості такого майна. У складі позикового 
капіталу розрізняють короткострокові та довго-
строкові позикові засоби, кредиторську заборго-
ваність (притягнений капітал). На підставі показ-
ників бухгалтерської звітності проведемо аналіз 
складу, структури і динаміки джерел фінансування 
ПП «Агрофірма «Батьківщина» за 2014–2016 рр. 
(табл. 1). 

За даними таблиці можна сказати, що на під-
приємстві відбулися принципові зміни структури 
джерел фінансування: значно збільшилася частка 
власного капіталу (на 17,1%), збільшився обсяг 
залученого капіталу (на 15%). Загалом фінансу-
вання підприємства збільшилося на 15 256 тис грн, 
або на 131,8%. Власний капітал підприємства 
збільшився на 14 665 тис грн, або 191,7%.
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Таблиця 1
Динаміка складу та структури капіталу ПП «Агрофірма «Батьківщина»

Види капіталу 2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення 2016 р. 
до 2014 р.

тис грн % тис грн % тис грн % тис грн %
Власний 
капітал, всього 7649 66,1 11705 74,8 22314 83,2 14665 291,7

Залучений 
капітал 3928 33,9 3951 25,2 4519 16,8 591 115,0 

Всього 11577 100,0 15656 100,0 26833 100,0 15256 231,8 

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємства 

Сьогодні найбільшого визнання отримала 
компромісна теорія структури капіталу (опти-
мальна структура знаходиться як компроміс між 
податковими перевагами залучення позикового 
капіталу і витратами банкрутства), яка не дає 
змоги для конкретної корпорації розрахувати най-
краще поєднання власного і позикового капіталу, 
але формулює загальні рекомендації під час при-
йняття рішень.

Динамічні моделі враховують постійний потік 
інформації, який отримує ринок по даній корпо-
рації. Розглядається більше число інструментів 
прийняття рішень. Управління джерелами фінан-
сування не зводиться до встановлення цільової 
структури капіталу, оскільки включає вибір між 
короткостроковими і довгостроковими джерелами 
й управління власними джерелами (прийняття 
рішень щодо структури власного капіталу).

Достатній розмір фінансових ресурсів забезпе-
чує фінансову стійкість, платоспроможність, стабі-
лізацію обсягів виробництва, а також можливість 
його розширення, достатній рівень забезпечення 
організації матеріальними ресурсами, а отже, 
здатність у процесі виробництва відшкодувати 

авансовані фінансові ресурси в обсягах, що не 
будуть поступатися використаним. 

Успішна реалізація розробленої політики фор-
мування фінансових ресурсів пов'язана з вирі-
шенням таких основних завдань: проведенням 
об'єктивної оцінки вартості окремих елементів 
власного капіталу; забезпеченням максиміза-
ції формування прибутку підприємства з ураху-
ванням допустимого рівня фінансового ризику; 
формуванням ефективної політики розподілення 
прибутку (дивідендної політики) підприємства; 
формуванням та ефективним здійсненням полі-
тики додаткової емісії акцій (емісійної політики) чи 
залучення додаткового пайового капіталу. 

У групі функцій управління формуванням капі-
талу ПП «Агрофірма «Батьківщина» як керуючої 
системи основними з них є:

1. Розроблення стратегії формування капіталу 
підприємства. У процесі реалізації цієї функції, 
виходячи із загальної стратегії економічного роз-
витку підприємства й прогнозу кон'юнктури ринку 
капіталу, формується система цілей і цільових 
показників фінансової діяльності в розглянутій 
сфері на довгостроковий період, визначаються 

Рис. 1. Форми капіталу підприємства
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пріоритетні завдання формування капіталу, що 
будуть розв'язані в найближчій перспективі, і роз-
робляється політика дій підприємства за осно-
вними напрямами формування капіталу. 

2. Створення ефективних інформаційних сис-
тем управління формуванням капіталу, що забез-
печують обґрунтування альтернативних варіантів 
управлінських рішень. У процесі реалізації цієї 
функції повинні бути визначені обсяги й зміст 
інформаційних потреб системи управління фор-
муванням капіталу, сформовані зовнішні та вну-
трішні джерела інформації, що задовольняють ці 
потреби. 

3. Здійснення аналізу різних аспектів фінансо-
вої діяльності підприємства, пов'язаної з форму-
ванням капіталу. У процесі реалізації цієї функції 
проводиться експрес-аналіз окремих фінансових 
операцій, пов'язаних із формуванням капіталу, 
досліджується динаміка обсягу, структури та дже-
рел формування капіталу підприємства, здійсню-
ється фундаментальний аналіз чинників, що впли-
вають на окремі параметри формування капіталу 
в розглянутому періоді. 

4. Здійснення планування показників форму-
вання капіталу підприємства і його залучення з 
різних джерел. Реалізація цієї функції пов'язана з 
розробленням системи поточних планів та опера-
тивних бюджетів за всіма основними напрямами 
формування капіталу підприємства. 

У групі функцій управління формуванням капі-
талу як спеціальної сфери управління ПП «Агро-
фірма «Батьківщина» основними з них є: 

1. Управління формуванням капіталу в про-
цесі створення підприємства. Змістом цієї функ-
ції є визначення загальної потреби в капіталі на 
первісній стадії його життєвого циклу, обґрунту-
вання найбільш ефективної схеми фінансування 
нового бізнесу, формування оптимальних пропо-
рцій структури капіталу підприємства на етапі його 
створення, визначення складу залученого капі-
талу за окремими його формами, управління залу-
ченням стартового капіталу в необхідних обсягах 
із різних джерел. 

2. Управління формуванням власного капі-
талу підприємства в процесі його розвитку. На 
первісному етапі цього управління повинна бути 
розроблена політика формування власного капі-
талу підприємства на конкретній стадії його жит-
тєвого циклу. Змістом цієї функції є також вияв-
лення та реалізація можливостей залучення 
підприємством власного капіталу із внутрішніх і 
зовнішніх джерел. 

3. Управління залученням позикового капі-
талу. У процесі реалізації цієї функції формується 
політика залучення позикового капіталу на окре-
мих стадіях його життєвого циклу, визначається 
потреба в різних формах залученого позикового 
капіталу, виявляються можливі джерела залу-

чення цього капіталу, укладаються договори з кон-
кретними кредиторами підприємства. 

4. Управління середньозваженою вартістю 
капіталу. Змістом цієї функції управління є: оцінка 
вартості конкретних форм капіталу, залученого 
з різних джерел; виявлення резервів зниження 
вартості окремих елементів капіталу; виявлення 
граничних значень граничної вартості капіталу; 
мінімізація середньозваженої вартості капіталу за 
рахунок раціоналізації джерел його формування. 

5. Управління структурою капіталу. Реалізація 
цієї функції пов'язана з оцінкою переваг і недолі-
ків використання власного й позикового капіталу 
в конкретних умовах господарської діяльності 
підприємства; оптимізацією показників структури 
капіталу за критеріями максимізації рівня фінансо-
вої рентабельності, мінімізації середньозваженої 
його вартості, мінімізацією рівня фінансових ризи-
ків і т. п.; формуванням показника цільової струк-
тури капіталу й забезпеченням його досягнення. 

6. Управління фінансовими ризиками, пов'я-
заними з формуванням капіталу. У процесі реа-
лізації цієї функції виявляється склад основних 
фінансових ризиків, властивих формуванню капі-
талу даного підприємства; здійснюється оцінка 
рівня цих ризиків й обсягу пов'язаних із ними 
можливих утрат капіталу; обґрунтовується сис-
тема заходів щодо мінімізації окремих фінансових 
ризиків, а також їх страхування. Ефективний меха-
нізм управління формуванням капіталу дає змогу 
в повному обсязі реалізувати цілі й завдання, що 
стоять перед ним, сприяє результативному здій-
сненню функцій цього управління. Для виживання 
підприємства в умовах постійного загострення 
конкурентної боротьби необхідно вміти реально 
оцінити фінансовий стан як свого підприємства, 
так і існуючих потенційних конкурентів. 

Фінансовий стан підприємства, його стійкість 
багато в чому залежать від оптимальної структури 
джерел капіталу (співвідношення власних і пози-
кових коштів), від оптимальності структури акти-
вів підприємства і насамперед від співвідношення 
основних і оборотних коштів, а також від зрівнова-
женості активів та пасивів підприємства за функці-
ональною ознакою. 

Оцінка змін, що сталися у структурі капіталу, 
може бути неоднаковою з позицій інвесторів і під-
приємства. Для банків та інших кредиторів ситу-
ація надійніша, якщо частка власного капіталу 
клієнтів більш висока. Це виключає фінансовий 
ризик. 

Необхідно оцінити ступінь фінансової стій-
кості капіталу ПП «Агрофірма «Батьківщина». Для 
цього розрахуємо показники, наведені в табл. 2. 

На основі даних таблиці можна констатувати, 
що активи підприємства переважно сформовані 
за рахунок власних коштів підприємства, про що 
свідчать коефіцієнти фінансової залежності під-
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приємства та концентрації позикового капіталу. 
Протягом 2014–2016 рр. коефіцієнт концентра-
ції власного капіталу збільшився на 0,17 і стано-
вить у звітному періоді 0,83. Коефіцієнт фінансо-
вої залежності свідчить про те, що в 2016 р. на 
кожні 1,2 грн, вкладених в активи, 1 грн припадає 
на власний капітал і лише 0,2 – на позиковий. На 
основі коефіцієнта стійкості фінансування можна 
сказати, що 95% активів сформовано за рахунок 
стійких джерел фінансування, а саме власного 
капіталу та довгострокових зобов’язань. Коефі-
цієнт фінансового левериджу вважається одним 
з основних індикаторів фінансової стійкості під-
приємства. Фінансовий ризик вкладення капіталу 
в підприємство протягом 2014-2016 рр. значно 
зменшився, коефіцієнт фінансового левериджу у 
звітному періоді становить 0,2, що на 0,31 менше 
порівняно з 2014 р. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
фінансова стійкість ПП «Агрофірма «Батьків-
щина» протягом досліджуваного періоду зазнала 
певних змін, проте зменшення частки позикового 
капіталу не завжди є позитивним явищем, адже 
присутність кредитів у підприємства свідчить 
про його здатність знаходити можливості виходу 
зі складних ситуацій. Фінансова політика підпри-
ємства передусім проявляється у захисті його від 
можливого банкрутства. 

Банкрутство – це реалізація катастрофічних 
ризиків підприємства в процесі його господарської 
діяльності, внаслідок якої воно не може задовіль-
нити в установлені строки вимоги, що пред'явлені 
з боку кредиторів, та виконати зобов'язання перед 
бюджетом.

Як правило, оскільки основною метою управ-
ління капіталом підприємства є отримання при-
бутку, то особлива увага під час визначення ефек-
тивності приділяється показникам, в обрахунку 
яких приймає участь безпосередній результат 
діяльності підприємства: чистий прибуток (зби-
ток). За результатами аналізу показників, наведе-
них у табл. 2, спостерігається певна стабільність 
показників фінансового стану. 

Отриманий економічний ефект від викорис-
тання наявного капіталу, виражений через сис-
тему економічних показників та коефіцієнтів, під-
тверджує взаємозалежність обсягу використаних 
ресурсів, доходності та ефективності викорис-
тання активів.

У цілому дослідження спрямоване на вивчення 
сучасних концепцій управління капіталом і їх 
застосування для визначення оптимізації струк-
тури джерел фінансування підприємства. 
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Byudzhetuvannya yak іnnovatsіyniy pіdkhіd v upravlіnnі 

Таблиця 2 
Показники ефективності управління формуванням капіталу ПП «Агрофірма «Батьківщина»

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення 2016 р. 
до 2014 р.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу 0,66 0,75 0,83 0,17
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,34 0,25 0,17 -0,17
Коефіцієнт фінансової залежності 1,51 1,34 1,2 -0,31
Коефіцієнт поточної заборгованості 0,28 0,06 0,05 -0,23
Коефіцієнт стійкості фінансування 0,72 0,94 0,95 0,23
Коефіцієнт фінансової залежності 
капіталізованих джерел 0,06 0,16 0,1 0,04

Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом 1,95 2,96 4,94 2,99
Коефіцієнт фінансового левериджу 0,51 0,34 0,2 -0,31
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MANAGING CAPITAL OF THE ENTERPRISE

Currently, in the conditions of existence of different forms of ownership in Ukraine, the study of issues of 
the formation, operation and reproduction of entrepreneurial capital becomes especially relevant. Possibilities 
of establishing an entrepreneurial activity and its further development can be realized only if the owner wisely 
manages the capital invested in the enterprise.

Often, in practice, the capital of an enterprise is regarded as something original, as an indicator that plays 
a minor role, while in the first place, as a rule, the process of the enterprise itself is carried out directly.In this 
regard, the role of capital is diminished, even though capital itself is the objective basis for the emergence and 
further activity of the enterprise. Since income, profit, it is precisely the use of capital, and not the activity of the 
enterprise as such. All this determines the special significance of the process of competent capital manage-
ment of the enterprise at various stages of its existence.Over time, the interest of scientists in researching the 
essence of the category “capital” and the peculiarities of its management system does not disappear.

The direction of improvement of capital management of the enterprise does not disappear, but increases, it 
is connected with the stable development of economic activity of enterprises. There is a problem of improve-
ment of existing ones or the search for new mechanisms of financial provision of economic entities, optimiza-
tion of the structure of sources of financing with a view to their most efficient use and appropriate increase of 
the efficiency of the enterprise as a whole.

Capital management is an integral part of the financial management system, which should ensure a posi-
tive financial result of economic activity, achieve its strategic management objectives.

However, the insufficiently substantiated integrated approach to capital management requires further 
research and practical development.

The purpose of the article is to manage the company's capital based on the calculations and analysis of 
the enterprise.

Capital – one of the fundamental economic categories, the essence of which the scientific idea clarifies 
for several centuries. The term “capital” comes from the Latin “саpitalis”, which means the main, main. In the 
initial work of economists capital was considered as the main wealth, the main property. With the development 
of economic thought, this initial abstract and generalized concept of capital was filled with a specific content, 
corresponding to the dominant paradigm of economic analysis of the development of society.

In the process of economic activity, there is a constant turnover of capital: consistently, it changes the 
monetary form of the material, which in turn changes, taking various forms of products, goods and others, in 
accordance with the conditions of production and commercial activity of the organization, and, finally, the capi-
tal again turns into money funds are ready to start a new cycle.

Consequently, it can be concluded that the financial stability of PP “Agrofirma “Batkivshchyna” during the 
investigated period has undergone certain changes, but the reduction of the share of debt capital is not always 
a positive phenomenon, because the presence of loans in the company indicates the ability of the company 
to find opportunities to exit difficult situations. The financial policy of the company, first of all, manifests itself in 
protecting it from possible bankruptcy.

Bankruptcy is the realization of catastrophic risks of an enterprise in the course of its economic activity, as a 
result of which it can not meet the established requirements of the requirements imposed on the part of credi-
tors and fulfill obligations to the budget.

As a rule, since the main objective of managing capital of an enterprise is to generate profit, then special 
attention in determining the efficiency is given to the indicators, in which the direct result of the direct result 
of the enterprise is involved: net profit (loss). The resulting economic effect from the use of available capital, 
expressed through the system of economic indicators and coefficients, confirms the interdependence of the 
amount of resources used, the profitability and efficiency of the use of assets.

In general, the study is aimed at studying modern concepts of capital management and their application to 
determine the optimization of the structure of sources of financing of the enterprise.


