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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

Вибір теми дослідження зумовлено її актуальністю, в сучасному світі з 

його виключно складною системою економічних взаємозв'язків проблема 

управління капіталом стає все більш гострою. Саме капітал, будучи головною 

економічною базою створення і розвитку підприємства, в процесі свого 

функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. 

Невизначеність зовнішнього середовища істотно впливає на збільшення 

ризиків і втрат при управлінні капіталом, обертається кризовим фінансовим 

станом підприємства. Динаміка зміни характеристик капіталу під впливом 

різноманітних чинників зовнішнього і внутрішнього середовища дозволяє 

визначити негативні тенденції, які ведуть до банкрутства підприємства.  

В умовах ринкової економіки ефективність діяльності підприємств, високі 

темпи їх розвитку, підвищення конкурентоздатності багато в чому визначаються 

правильно сформованою політикою управління капіталом, під якою розуміється 

сукупність заходів, спрямованих на розробку і реалізацію фінансової стратегії, 

досягнення оптимального співвідношення власних і позичкових засобів, 

підтримку платоспроможності. 

Управління капіталом підприємства розглядається в двох аспектах: як 

процес управління формуванням капіталу і як процес управління використанням 

капіталу. В рамках першого аспекту ціллю управління капіталом є придбання 

необхідних активів і оптимізація структури капіталу з позиції забезпечення умов 

для його ефективного використання. За другого аспекту ціль управління полягає 

в забезпеченні максимізації добробуту власників підприємства, його керівництва 

та працівників в поточному і перспективному періодах. 



Структура капіталу підприємства визначається у вигляді синтезу двох 

позицій: фінансового менеджменту – як співвідношення власних і позичкових 

джерел формування коштів підприємства; економічного ресурсу – комбінація 

коштів, вкладених в усі види активів підприємства. Такий синтез забезпечує 

досягнення основної мети управління капіталом підприємства, яка полягає у 

формуванні його оптимальної структури.  

Аналіз існуючих підходів до управління структурою капіталу дозволив 

сформувати поняття цільової та оптимальної структури капіталу. Під цільовою 

структурою капіталу в роботі розуміється таке співвідношення власного і 

позичкового капіталу, яке фіксується при прийнятті інвестиційних і фінансових 

рішень. Така структура є динамічною, оскільки вона має ознаки рефлективності, 

тобто можливості зміни в часі як реакції на зміну умов виробництва і реалізації 

продукції. 

Отже, можна зазначити, що організація управління структурою капіталу в 

умовах неповноти, недостатності і багатозначності корисної інформації 

зумовлює необхідність підвищення фінансової стійкості підприємства, котра 

може бути досягнута при розробці на основі адаптивного підходу гнучкої 

системи управління капіталом підприємства; формування гнучкої стратегії 

управління структурою капіталу, спрямованої на попередження дисбалансу в 

русі фінансових потоків підприємства на основі сценарного підходу; підходи до 

аналізу руху капіталу підприємства, які на основі методів системної динаміки 

дозволяють визначити альтернативні варіанти стратегії управління структурою 

капіталу, що забезпечує стійке функціонування фінансової системи 

підприємства. 
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