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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Проблемні питання оптимізації структури капіталу з метою підвищення 

ефективності та ринкової вартості підприємства є сьогодні особливо 

актуальними, оскільки ефективність функціонування будь-якого підприємства 

залежить від дієвості обраної стратегії управління його капіталом. 

На сьогодні немає єдиного універсального методу оптимізації структури 

капіталу, застосовуючи який підприємство визначило б оптимальне 

співвідношення між власним і позиковим капіталом. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість авторів виділяють 

три методи оптимізації структури капіталу:  

– оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

прогнозованої фінансової рентабельності; 

– оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості; 

– оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 

фінансових ризиків [1]. 

Найбільш раціональним щодо досягнення оптимального 

співвідношення структурних елементів капіталу підприємства може бути 

метод, який ґрунтується на одночасній максимізації зростання рентабельності 

власного капіталу і рівня фінансової стійкості. 

Щоб фінансовий важіль одночасно позитивно впливав і на 

рентабельність власного капіталу, і на фінансову стійкість, необхідним є і 

значення ефективного співвідношення між миттєво ліквідним і майновим 

забезпеченням зобов’язань підприємства, тобто потрібний розрахунок рівня 

фінансового важеля не тільки в структурі серед фінансування майна 



підприємства (тобто у фінансовій структурі капіталу), але і в структурі активів 

(майновій структурі підприємства) [2]. 

Оптимальним є виділення таких етапів формування оптимальної 

цільової структури капіталу підприємства за методом, що поєднує ефект 

максимізації рівня рентабельності сукупного власного капіталу і рівня 

фінансової стійкості підприємства (рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 – Механізм оптимізації структури капіталу підприємства  

 

Підхід суміщеного ефекту двох критеріїв дасть можливість сформувати 

найбільш доцільну щодо оптимуму цільову структуру капіталу підприємства. 

 

Список літератури:  

 

1. Бланк, И. А. Управление формированием капитала / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 

2000. – 512 с. 

2. Квасницька Р. Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу 

підприємства / Р. Квасницька // Економіка підприємств. – 2005. – № 5 – С. 73–75. 

3. Семенов Г.А. Оптимізація структури капіталу підприємства / А.Г. Семенов, А.В. 

Мелешко // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - №2(6) – С. 78-82. 

Перший етап 

Визначення відповідності величини майна у грошовій формі її 

нормативним значенням 

Визначення коефіцієнта абсолютної ліквідності 

Другий етап 

Визначення величини фінансового важеля 

Фінансовий важіль фінансової 

структури капіталі підприємства 

Фінансовий важіль майнової 

структури капіталу підприємства 

Умова формування оптимальної цільової структури капіталу за критерієм 

зростання рівня фінансової стійкості підприємства 

ФВф.стр.к < ФВм.стр.к [3], де 
Поточні зобов’язання x 0,2 ≤ Майно в грош. формі ≤ Поточні зобов’язання х 0,35 

Третій етап 

Розрахунок оптимальної цільової структури капіталу підприємства за 

критерієм максимізації рентабельності сукупного власного капіталу 


