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СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Запорукою ефективної діяльності будь-якого підприємства й 

отримання ним ефективного фінансового результату є забезпе-

чення необхідним обсягом капіталу та раціональне його 

використання. В нестабільному ринковому середовищі ефективне 

управління капіталом підприємства є передумовою його фінансової 

стійкості в поточному періоді і стабільності розвитку на 

перспективу. 

Важливим стратегічним параметром та інструментом обґрунту-

вання управлінських рішень, спрямованих на підвищення раціо-
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нальності і результативності формування джерел фінансування 

діяльності підприємства є структура та узгодженість взаємодії 

складових його капіталу. З одного боку, надмірно низька частка 

позичкового капіталу фактично означає недовикористання потен-

ційно 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 позичкові засоби, також 

пред’являє дуже високі вимоги до прибутковості капіталу 

внаслідок підвищення вірогідності неплатежу й зростання ризику 

для інвестора [4, с. 144]. 

Оптимальна структура капіталу – це співвідношення викорис-

тання власних та позичкових коштів, при якому забезпечується 

найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової 

рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, 

тобто максимізується його ринкова вартість в поточному періоді та 

в майбутньому [1, с. 277]. 

Процес формування капіталу підприємства – сукупність 

узгоджених та взаємопов’язаних способів і методів залучення у 

господарську діяльність виробничих ресурсів, що забезпечує 

виконання наступних функцій: вибір, планування і залучення 

ресурсів в оборот, розподіл та перерозподіл ресурсів відповідно до 

обраної стратегії підприємства, а також контроль за формування 

капіталу. Формування капіталу підприємства розпочинається із 

визначення послідовності етапів цього процесу на основі 

дослідження потреб ринку та відповідно до стратегії розвитку й 

прибуткової політики підприємства. 

Стратегія формування структури капіталу має на меті 

забезпечити підприємству більш вигідне положення в зовнішньому 

середовищі і сприяти його розвитку завдяки вчасному виявленню 

майбутніх чинників успіху і загроз. Розробці стратегії має 

передувати аналіз системи показників, яка зробить можливим 

повно та вірогідно оцінити ефективність діяльності підприємства в 

цілому та використання його капіталу зокрема. Крім того, для 

успішної реалізації обраного стратегічного плану необхідно 
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проводити безперервний моніторинг ступеню досягнення озна-

чених цілей, постійно розвивати та адаптувати стратегію 

відповідно до вимог оточуючого середовища [3]. При вирішенні 

питання щодо схеми формування структури капіталу та джерел 

його фінансування можливі два основні шляхи: змішане фінансу-

вання (формування капіталу за рахунок власних і залучених коштів 

у різних пропорціях) та повне самофінансування виключно за 

рахунок власних ресурсів. 

Здійснимо аналіз джерел формування, напрямів та ефективності 

використання капіталу підприємства на прикладі СТОВ «Липівка» 

Томашпільського району Вінницької області. За даними табл. 1 

можемо зробити висновки, що чистий оборотний капітал має 

стійку тенденцію до зростання, за три роки його вартість 

збільшилась в 2,5 рази. Коефіцієнт покриття, який показує обсяг 

оборотних активів, що припадає на одиницю короткострокових 

зобов’язань, та вважається нормативним при значенні вище 1 

[2, с. 79], мав особливо високе значення у 2017 р. і значно 

скоротився в 2018 р. до рівня 3,7 проти 13,6 у 2017 р. Станом на 

2018 р. СТОВ «Липівка» майже повністю забезпечує свою 

діяльність власними коштами (на 90%), про що свідчить коефіцієнт 

автономії. Це також підтверджується коефіцієнтом співвідношення 

власних і залучених коштів, значення якого у 2018 р. на рівні 

0,2 означає, що на кожну гривню власних коштів припадає лише 

20 копійок позичених коштів. Коефіцієнт маневреності власних 

коштів відображає частку власного капіталу, що використовується 

для фінансування поточної діяльності, тобто вкладену в оборотні 

активи, та частку капіталізованих коштів. Значення цього 

показника на рівні 0,6 в 2018 р. вказує, що 60% власних коштів 

використовується для фінансування поточної діяльності. 

Проаналізуємо показники ефективності використання капіталу 

СТОВ «Липівка», що відображені в табл. 2. Темпи приросту 

виручки від реалізації продукції зменшилися в 2018 р. проти 

попереднього року, а темпи приросту чистого прибутку мали 

тенденцію до скорочення з 87,7% в 2016 р. до 62,2% в 2018 р. 

Темпи приросту власного капіталу уповільнились на 33,3 в.п. у 
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2018 р. у порівнянні з 2016 р. Проте, рентабельність власного 

капіталу підвищилася за аналізований період майже в 1,7 рази, тоді 

як рентабельність активів має тенденцію до зменшення і становила 

в 2018 р. 13,5%, що в 2 рази менше відносно 2016 р. Причиною 

такого різкого зниження є неоптимальна структура оборотних 

активів та зниження суми чистого прибутку підприємства. 

 

Таблиця 1 

Оцінка показників фінансового стану 

СТОВ «Липівка» у 2016-2018 рр. 

Показники 2016 2017 2018 

2018 р. 

+/- до 

2016 р. 

Чистий оборотний 

капітал, тис. грн  
9155,1 16173,8 22147,2 12992,1 

Коефіцієнт покриття  2,6 13,6 3,7 1,1 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності (автономії)  
0,84 0,97 0,90 0,06 

Коефіцієнт маневреності 

власних коштів  
0,5 0,4 0,6 0,1 

Коефіцієнт 

співвідношення власних і 

залучених коштів  

0,18 0,03 0,2 0,02 

Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності 

підприємства 

 

Отже, можна зробити висновок, що фінансову основу даного 

підприємства складає власний капітал, проте, ефективна фінансова 

діяльність підприємства неможлива без постійного залучення 

позичкових коштів. Додаткові зовнішні фінансові вливання у 

СТОВ «Липівка» сприятимуть розширенню обсягу господарської 

діяльності підприємства, забезпеченню більш ефективного 

використання власного капіталу, прискоренню формування різних 

цільових фінансових фондів та підвищенню ринкової вартості 

підприємства. Як наслідок, застосування комбінованих джерел 

фінансування підвищить результативність та ефективність 
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діяльності підприємства. Найбільш раціональним щодо досягнення 

оптимального співвідношення структурних елементів капіталу 

СТОВ «Липівка» може бути метод, в основі якого відбувається 

одночасна максимізація зростання рентабельності власного 

капіталу і рівня фінансової стійкості. Мають бути конкретизовані 

послідовні кроки формування оптимальної структури капіталу 

згідно зазначених критеріїв, яку будуть представлені у 

стратегічному фінансовому плані підприємства. За стратегічну 

мету функціонування підприємства приймається максимізація 

вартості капіталу, що являє собою суму дисконтованих грошових 

потоків усіх власників капіталу. 

 

Таблиця 2 

Показники ефективності використання активів і власного 

капіталу СТОВ «Липівка», % 

Показники 2016 2017 2018 

2018 р. 

+/- 

2016 р. 

Темпи приросту чистого доходу 

від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), %  

56,9 98,3 68,5 11,6 

Темпи приросту чистого 

прибутку, %  
87,7 85,2 62,2 -25,5 

Темпи приросту власного 

капіталу, %  
167,0 144,5 133,7 -33,3 

Рентабельність власного 

капіталу, %  
15,7 33,2 26,2 10,5 

Темпи приросту активів, %  194,4 125,5 149,9 -44,5 

Рентабельність активів, %  28,1 25,5 13,5 -14,6 

Джерело: Розраховано автором на основі фінансової звітності 

підприємства 

 

Управління капіталом – важливий та безперервний процес, який 

потребує постійної уваги зі сторони керівництва підприємства. Варто 

обрати одну із базових стратегій управління капіталом: 

1) консервативна, яка спрямована на отримання дохідності вище, ніж 
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по банківських депозитах за значно менших ризиків, ніж на ринку 

акцій; 2) збалансована, де очікується отримання дохідності, що 

порівнюється з середньоринковою за найбільш ліквідними акціями, 

але з меншим ризиком; 3) ризикова, метою якої є отримання 

максимального приросту активів; 4) індексна, призначена для 

інвесторів, які мають за мету отримання інвестиційного доходу з 

портфеля цінних паперів, сформованого на основі індексу. Раніше 

СТОВ «Липівка» дотримувалося консервативної стратегії управління 

капіталом, проте, на майбутнє варто перейти на більш ризикову, що 

сприятиме отриманню вищої доходності та розширенню активів. 

Особливу роль в управлінні капіталом підприємства відіграє 

факторний аналіз, який, забезпечуючи кількісну оцінку впливу 

чинників на результуючий показник, уможливлює зміни та 

формування параметрів управління капіталом відповідним 

підбиранням та коригуванням чинників, які їх зумовлюють 

[5, с. 111]. Оцінка ефективності управлінням капіталом підприєм-

ства, як правило, ґрунтується на дослідженні різних фінансових 

показників, таких як чистий прибуток, рентабельність інвестицій, 

ринкова вартість підприємства. Своєчасна та правильна оцінка 

ефективності використання капіталу дозволяє виявити не тільки 

стан, але й причини, що перешкоджають успішному розвитку 

підприємства. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ 

У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Ринкова орієнтація в управління підприємством здійснюється за 

допомогою маркетингового менеджменту. Наукова дискусія в 

сфері стратегічного маркетингу в значній мірі використовує ідеї та 

концепції стратегічного менеджменту (стратегічного управління). 

Оскільки обидві сфери досліджень цікавляться проблемами, що 

впливають на відносини між організацією і її середовищем, 

стратегічне управління є контекстною основою для процесу 

маркетингу. Крім того, в сфері стратегічного управління було 

розроблено декілька моделей і концептуальних інструментальних 

засобів, починаючи з методів галузевого аналізу, які популяризував 

Портер, до портфельних матриць, які були розроблені американсь-

кими консалтинговими фірмами. Але такий вплив не є односто-

роннім. Сфокусована на споживачеві філософія маркетингу і такі 

концепції, як сегментація, позиціонування і життєвий цикл товару, 

також вплинули на мислення в сфері стратегічного управління [1]. 
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