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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Ринкові

перетворення

в

Україні

принципово

змінили

умови

функціонування підприємств, в тому числі умови формування та використання
їх капіталу . Механізми фінансування діяльності підприємств суттєво
змінилися. Як наслідок, виникло багато питань як теоретичного, так і
практичного характеру щодо оптимізації управління капіталом підприємств як
певною сукупністю його фінансових ресурсів.
В економічній літературі питанням сутності капіталу, його формам,
значенню в економічному розвитку підприємств присвячено чимало публікацій
вітчизняних і зарубіжних вчених. Можна назвати роботи А. Сміта, Д. Рікардо,
К. Маркса, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса, а також праці сучасних спеціалістів,
таких як У.Шарп, Ю. Брігхем, Л. Гапенскі, М. Скотт та інші. Серед тих
досліджень, які присвячені безпосередньо проблемам управління капіталом,
фінансовому управлінню підприємств можна виділити роботи О.Д. Василика,
А.О. Задої, І.О та інші.
Разом з тим, в умовах трансформації економіки виникає багато
специфічних моментів щодо процесів формування та використання капіталу
підприємств, знаходження адекватних шляхів оптимізації цих процесів,
побудови відповідної системи фінансового управління на підприємстві, що
актуалізує значення подальшого розвитку відповідних наукових досліджень.
Капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки, його
змістовне поповнення є певним відображенням історичного процесу еволюції
самої науки. В цілому існують різноманітні визначення поняття „капітал”, які
можна звести до двох підходів – загальноекономічного та фінансового.

В теперішній час існують серйозні проблеми щодо формування капіталу
за галузями економіки України. Нерівномірний розвиток окремих галузей
національної економіки сам по собі не є її недоліком чи проблемою. Проблема
в іншому – галузева нерівномірність розвитку в Україні не відповідає сучасним
світовим тенденціям (зокрема, в Україні не спостерігається пріоритетність
розвитку сфери послуг).
На даний час результати та умови розвитку української економіки
характеризуватися певною суперечністю: досягнення стабілізації і певного
економічного зростання супроводжується сумнівами щодо якості тих джерел,
за рахунок яких це відбувається. У цих умовах фактор зовнішнього
економічного середовища набуває для підприємств особливого значення – як
одна з найважливіших передумов для формування стратегічно перспективних
систем фінансового управління.
З переходом економіки України на умови ринкового розвитку в
практичній діяльності підприємств особливого значення набуває оптимізація
структури капіталу. Поряд з власними коштами, як джерелом фінансування
діяльності підприємств, велике значення відводиться залученим коштам.
Наприклад у 2011 році сума залучених коштів склала 37%, в 2012 році 41% , а в 2013 році – майже 47% .Залучені кошти звичайно домінують у складі
короткострокових пасивів. Причому оцінка вартості цього джерела, як правило,
не виконується, оскільки воно розглядається як безкоштовне
В умовах ринкової трансформації економіки України процеси що
пов’язані з вдосконаленням системи управління капіталом підприємства,
зокрема його формування та використання, набувають особливого значення,
оскільки створення та розвиток необхідної фінансової ресурсної бази є
важливою умовою сталого економічного зростання.[1]
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