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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Для досягнення ринкового успіху стратегія підприємства має 

бути побудована на міцній економічній основі та орієнтована на постановку основних 

довгострокових цілей і розробку практичних рекомендацій, ухвалення курсу дій і 

розподіл ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей. У зв'язку з цим, 

останніми роками вітчизняні та зарубіжні дослідники почали приділяти особливу увагу 

не тільки питанням формування загальної стратегії підприємства, але й фінансовій 

стратегії, розглядаючи її як ключову функціональну стратегію. 

Фінансова стратегія є могутнім інструментом досягнення пріоритетних фінансових 

цілей підприємства та його власників. Ступінь ефективності реалізації фінансової 

стратегії залежить від правильності її розробки, повноти обліку й оцінки чинників, що 

впливають на підприємство. Це  вимагає розкриття сутності, визначення напрямів, цілей 

і об’єктів фінансової стратегії підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вклад у дослідження проблеми 

щодо визначення напрямів фінансової стратегії підприємства зробили як зарубіжні, так і 

вітчизняні вчені, а саме Бараненко С.П., Веретенникова А. Б., Гениберг Т.В., Путятин Ю. 

А., Геращенко И. П., Горяинова С. Б., Степаненко А.В., Шахов А.М., Дженес Е., 

Зонгшенг Л. Питанням процесу формування фінансової  стратегії  присвятили  свої  

наукові  роботи  І.   Ансофф,   Г.   Мінцберг,   І.А.   Бланк,   О.Ю. Масленіков, А. 

Томпсон, А. Чандлер, А.Дж. Стрікленд, В.З. Потей, Г.О. Партін, Л.Ф. Ніколаєнко. 

Як свідчить аналіз публікацій по даній проблемі, у вчених немає єдиної точки зору 

відносно визначення системи напрямів фінансової стратегії, що обумовлює необхідність 

подальшого дослідження та вивчення даної проблеми. 

Виходячи з недостатнього рівня розробки досліджуваної проблематики, метою 

статті є обґрунтування системи напрямів, цілей і об’єктів фінансової стратегії. 

Мета магістерської роботи Формування фінансової стратегії подальшого 

розвитку підприємства на підставі оцінки його фінансової стійкості та 

платоспроможності. Відповідно до цієї мети в ході дослідження вирішувалися такі 

завдання: 

− визначити класифікацію суб’єктів підприємництва за правом власності та 

організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні, особливості їх 

фінансової діяльності; 

− розглянути структуру капіталу підприємства як основний фактор 

ефективної діяльності підприємства; 

− визначити рівень ефективності та інтенсивності використання капіталу 

підприємства як індикатор його прибутковості діяльності; 

− розглянути методику аналізу фінансового стану підприємства щодо 

ефективності використання його фінансових ресурсів; 

− проаналізувати складу, структури і динаміки показників балансу 

підприємства; 

− оцінити фінансовий стан підприємства ТОВ «Верховина» щодо його 

ліквідності та платоспроможності; 
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− проаналізувати, наскільки фінансово стійке підприємство як критерія його 

надійності;  

− запропонувати напрямки поліпшення фінансового стану підприємства 

шляхом оптимізації політики управління капіталом підприємства;  

− розробити методику формування оптимальної структури капіталу 

підприємства; 

− намітити основні завдання управління розрахунками з метою підвищення 

ефективності політики управління капіталом підприємства 

Об’єктом дослідження виступає капітал підприємства, необхідність його 

формування на підприємстві, а також значення капіталу для сталого та тривалого 

функціонування підприємства. 

Предметом дослідження є процес формування та використання капіталу на 

прикладі ТОВ «Верховина». 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження 

стали роботи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, діалектичний метод 

пізнання, а також конкретно-економічні методи – економічного і статистичного 

аналізу, групування, аналітичного порівняння та інші. Інформаційною базою для 

здійснення аналізу стала річна форма звітності ТОВ «Верховина» за 2015-2017 роки, 

а саме: бухгалтерський баланс (форма №1); звіт про фінансові результати (форма 

№2). 

Наукова складова магістерської роботи полягає у: 

подальшому дослідженні: 

понятійно-категорійного апарату структури капіталу, а саме уточненню змісту 

поняття «власний капітал» і «залучений капітал»; 

загальної характеристики суб’єктів підприємництва та їх класифікації; 

методів управління ефективністю та інтенсивністю використання капіталу; 

подальшому розгляді: 

підходів до аналізу складу, структури і динаміки показників балансу 

підприємства; 

підходів до оцінки фінансового стану підприємства ТОВ «Верховина» щодо 

його ліквідності та платоспроможності; 

підходів аналізу фінансової стійкості підприємства як критерія його 

надійності; 

подальшому розвитку і реалізації: 

існуючих напрямків поліпшення фінансового стану підприємства щляхом 

оптимізації політики управління капіталом підприємства; 

існуючої методики формування оптимальної структури капіталу 

підприємства; 

існуючих підходів щодо управління розрахунками з метою підвищення 

ефективності політики управління капіталом підприємства. 

Перший розділ магістерської роботи присвячено методологічним аспектам 

розробки ефективної політики формуванням та розподілом капіталу суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

В його межах представлена класифікація суб’єктів підприємництва за 

організаційно-правовою формою ведення бізнесу; розглянуто теоретичні основи 
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капіталу підприємства: сутність, джерела формування та засади управління, 

приведена методика аналізу фінансових показників діяльності підприємства за 

даними його фінансової звітності. 

В другому розділі магістерської роботи за обраною методикою проводиться 

аналіз формування та розподілу капіталу суб'єкта підприємницької діяльності, а 

саме: аналіз складу, структури і динаміки показників балансу підприємства; оцінка 

фінансового стану підприємства ТОВ «Верховина» щодо його ліквідності та 

платоспроможності; аналіз фінансової стійкості підприємства як критерія його 

надійності. На основі узагальнених даних про результати аналізу фінансового стану 

підприємства розроблено шляхи ефективної політики управління капіталом суб’єкта 

підприємницької діяльності з метою підвищення його фінансової безпеки, які 

викладено в третьому розділі дипломної роботи. 

На цьому етапі визначені основні напрямки оптимізації формування капіталу 

підприємства шляхом залучення позикових коштів для розширення можливостей 

його діяльності. Виконано розрахунок ефективності запропонованих заходів для 

досягнення оптимальної структури капіталу даного підприємства. 

Структура й обсяг роботи. Магістерська робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел (34 найменувань на 4 

сторінках) і шести  додатків (на 6 сторінках), містить 13 таблиць, 11 рисунків та 29 

формул. Загальний обсяг роботи становить 130 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Методологічні аспекти розробки ефективної політики 

формуванням та розподілом капіталу суб'єктів підприємницької діяльності» 

представлена класифікація суб’єктів підприємництва за організаційно-правовою 

формою ведення бізнесу; розглянуто теоретичні основи капіталу підприємства: 

сутність, джерела формування та засади управління, приведена методика аналізу 

фінансових показників діяльності підприємства за даними його фінансової звітності. 

Приймаючи рішення щодо створення нового суб’єкта господарювання чи 

реорганізації існуючого перед власниками постає питання щодо вибору 

найприйнятнішої організаційно-правової форми ведення бізнесу. 

За правом власності в Україні можуть діяти суб’єкти господарювання, що 

належать до державної та комунальної, колективної та приватної форм власності. 

В Україні можуть діяти підприємства таких видів: 

− приватні, засновані на власності фізичної особи; 

− колективні, у т. ч. господарські товариства, кооперативи; 

− комунальні, засновані на власності відповідної територіальної громади; 

− державні, засновані на державній власності, в т. ч. казенні; 

− суб’єкти господарювання з іноземними інвестиціями. 

Закон України «Про підприємництво» суб’єктами підприємницької діяльності 

можуть бути фізичні особи — громадяни України, а також громадяни інших держав, 

не обмежені законом у правоздатності або дієздатності. 

Суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи має право 

відкрити рахунок у будь-якому банку України та інших державах за згодою цих 
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банків у порядку, встановленому НБУ. Підставою для відкриття рахунка є свідоцтво 

про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та копія документа, 

що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі. 

Капітал є необхідною складовою будь-якої фірми, підприємства.  Так як мета 

організації – отримання прибутку, відповідно, капітал допомагає в досягненні 

поставленої мети. 

В умовах ринкових відносин головною метою здійснення підприємницької 

діяльності виступає фінансовий результат. Він забезпечує економічну стійкість 

фірми, гарантує повноту її фінансової незалежності. Від його рівня залежить 

ефективність роботи підприємства, підвищення і зміцнення конкурентної позиції на 

ринку. Тому в даний час дуже велика увага приділяється формуванню і 

використанню фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта. 

Структура капіталу представляє собою співвідношення власних і позикових 

фінансових коштів, що використовуються підприємством в процесі своєї 

господарської діяльності. 

Мета діяльності кожного підприємства - отримання прибутку, оскільки 

підприємницька діяльність спрямована на отримання доходу. Прибуток 

підприємства залишається в його розпорядженні і використовується ним відповідно 

до напрямів, визначених установчими документами, з урахуванням обмежень, 

встановлених чинним законодавством. 

Капітал в процесі свого руху проходить послідовно три стадії кругообігу, такі 

як: заготівельну, виробничу і збутову. 

З цього випливає, що потрібно прагнути не тільки до прискорення руху 

капіталу на всіх стадіях кругообігу, але і до його максимальної віддачі, яка 

виражається в збільшенні суми прибутку на одну гривню капіталу. Підвищення 

прибутковості капіталу досягається раціональним та економним використанням всіх 

ресурсів, недопущенням їх перевитрати, втрат на всіх стадіях кругообігу.  В 

результаті капітал повернеться до свого початкового стану в більшій сумі, тобто  з 

прибутком. 

У ринковій економіці виключно важливе значення мають стабільність 

фінансового становища і пошук шляхів для його підтримки з метою створення 

нормальних умов для функціонування. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани 

успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище 

підприємства. 

Є досить велика кількість різних методик, які дозволяють провести аналіз 

фінансового стану підприємства, причому більшість методик пропонованих 

вітчизняними вченими, засновані на статистичних методах обробки даних. 

Розглядаючи різні методики проведення аналізу фінансового стану, кожен 

приносить певні додаткові елементи аналізу, які дозволяють провести аналіз в тій чи 

іншій спрямованістю, залежно від цілей проведеного аналізу. 

Таким чином, щоб приймати ефективне рішення і мати можливість впливати 

на середовище, в якому доводиться діяти підприємству, йому необхідно 
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здійснювати пошуки найкращих взаємозв'язків між набором економічних ресурсів і 

кількістю економічних благ, які виготовляються за допомогою цих ресурсів. 

У другому розділі «Аналіз формування та розподілу капіталу суб'єкта 

підприємницької діяльності» проводиться аналіз формування та розподілу 

капіталу суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: аналіз складу, структури і 

динаміки показників балансу підприємства; оцінка фінансового стану підприємства 

ТОВ «Верховина» щодо його ліквідності та платоспроможності; аналіз фінансової 

стійкості підприємства як критерія його надійності.  

За результатами проведеного аналізу фінансовий стан підприємства не 

стабільно: в 2016 році спостерігається значний стрибок в позитивну сторону, тоді як 

в 2017 році не дивлячись на загальне зростання прибутку і власного капіталу, обсяг 

зобов'язань збільшується великими темпами, що негативно позначається на 

фінансових  показниках діяльності. 

У структурі активів переважає частка необоротних активів. За 2016 рік 

оборотні кошти підприємства знизилися на 8%, що свідчить про зниження його 

виробничого потенціалу. У 2017 році підприємство надолужити обсяг оборотних 

коштів не тільки до рівня 2015 року, а й збільшило їх обсяг на 5% відносно 2015 

року і на 13% - 2016 року. 

Найбільшу питому вагу в поточних активах за даний період займають запаси. 

При цьому їх частка за весь період збільшується: у 2016 році на 7% і в 2017 році на 

3%. 

Аналіз структури пасиву дозволяє встановити, що за весь досліджуваний 

період частка власного капіталу перевищує 50%. Це свідчить про фінансову 

стійкість підприємства. 

У структурі позикового капіталу в 2017р. з'являються неоплачені зобов'язання 

перед працівниками підприємства і бюджетом в розмірі 25,7 тис. грн. і 46,2 тис. грн., 

відповідно. Так само зростає заборгованість грошових коштів постачальникам за 

відвантажені сировину, матеріали та товари. Це пов'язано зі збільшенням обсягу 

нереалізованої готової продукції. 

Розрахунок і аналіз фінансових показників за 2015-2017 рр. свідчить про 

поліпшення ліквідності і фінансової стійкості підприємства в цілому, однак, 

негативним моментом на уже згадуваному підприємстві виступає збільшення обсягу 

запасів майже в два рази в 2017 році в порівнянні з 2016 роком, а так само зростання 

суми дебіторської заборгованості в абсолютних величинах, на що слід звернути  

особливу увагу менеджерів підприємства. 

Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства показав, що: 

сума нормальних джерел формування запасів за 2016-2017 рр.  зростала внаслідок 

зростання кредиторської заборгованості за товарними операціями; показник 

маневреності власних оборотних коштів достатньо високий; коефіцієнт поточної 

ліквідності вище 1, що свідчить про стабільну можливості підприємства погашати 

короткострокові зобов'язання за рахунок власних ресурсів; показник швидкої 

ліквідності знаходиться на недостатньому рівні; рівень коефіцієнта абсолютної 

ліквідності зростає в 2016 році і практично досягає теоретично достатнього; частка 

оборотних коштів в активах за минулий період практично не змінилася; збільшення 
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частки запасів в поточних активах свідчить про поліпшення ліквідності і фінансової 

стійкості підприємства. 

Підприємство характеризується достатністю власного капіталу (коефіцієнт 

інвестування або забезпеченості власним капіталом) для покриття величини 

основних засобів та інших необоротних активів підприємства. 

Метою будь-якої комерційної діяльності є зростання добробуту власників 

бізнесу шляхом отримання ними доходу. При цьому будь-яка комерційна діяльність 

пов'язана з ризиком і невизначеністю, а тому джерелами фінансових труднощів 

можуть стати будь-які етапи виробничої діяльності. Зв'язок ризику і прибутковості 

має фундаментальне значення для розуміння природи підприємницької діяльності. 

Всі власники фінансових ресурсів, залучені в діяльність підприємства, 

представляючи ці ресурси, розраховують на певний дохід. 

У третьому розділі «Розробка ефективної політики управління капіталом 

суб’єкта підприємницької діяльності з метою підвищення його фінансової 

безпеки» визначені основні напрямки оптимізації формування капіталу 

підприємства шляхом залучення позикових коштів для розширення можливостей 

його діяльності. Виконано розрахунок ефективності запропонованих заходів для 

досягнення оптимальної структури капіталу даного підприємства. 

Аналіз структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, які 

вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. Оптимальна структура 

капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позичених коштів, 

при якому забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової 

рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується 

його ринкова вартість. 

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, 

які вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. 

Рівень ефективності господарської діяльності підприємства багато в чому 

визначається цілеспрямованим формуванням його капіталу. Основною метою 

формування капіталу підприємства є задоволення потреби в придбанні необхідних 

активів і оптимізація його структури з позицій забезпечення умов ефективного його 

використання. 

Таким чином, підприємство, що використовує тільки власний капітал, має 

найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії рівний одиниці), але 

обмежує темпи свого розвитку (оскільки не може забезпечити формування 

необхідного додаткового об'єму активів в періоди сприятливої кон'юнктури ринку) і 

використовує фінансові можливості приросту прибули на вкладений капітал. 

Для оптимізації структури капіталу підприємства запропоновані три методи, а 

саме: оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої 

фінансової рентабельності, оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації 

її вартості та рівня  фінансових  ризиків, мінімізація рівня фінансових ризиків, 

пов’язана з процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних 

складових активів підприємства. 

За результатами оборотності активів ТОВ «Верховина» необхідно додаткове 

залучення коштів, для подальшого розвитку підприємства.  Також слід розширити 

ринок збуту продукції підприємства. 
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Стійкість фінансового стану ТОВ «Верховина» може бути підвищена шляхом: 

− обснованого зменшення запасів і витрат; 

− поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх джерел. 

Необхідно стежити за співвідношенням кредиторської та дебіторської 

заборгованості, так як на даному підприємстві відбувається значне перевищення 

дебіторської заборгованості, створюючи загрозу фінансовому становищу 

підприємства, тому слід залучати додаткові джерела фінансування. 

ТОВ «Верховина» по можливості слід орієнтуватися на великі кількість 

споживачів з метою зменшення ризику несплати одним з них або декількох.  Разом з 

тим, умови конкуренції змушують підприємство йти на ослаблення умов розрахунку 

з метою залучення більшої кількості споживачів. 

Слід ввести на підприємстві ТОВ «Верховина» використання в розрахунках 

між партнерами системи знижок за своєчасну і дострокову оплату відвантаженої 

продукції. Потрібно скорочувати тривалість відстрочок платежів, однак, 

намагаючись не піддавати себе ризику втратити клієнтуру. 

Підприємству пропонуються такі основні напрями поліпшення діяльності з 

управління запасами: 

− побудова ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві та 

забезпечення своєчасного залучення зайвих запасів в господарський оборот і 

недопущення виникнення наднормативних запасів; 

− забезпечення своєчасного залучення в господарський оборот зайвих 

запасів товарно-матеріальних цінностей на основі моніторингу поточної фінансової 

діяльності (зіставлення нормативного та фактичного розміру запасів); 

− реальне відображення в фінансовому обліку вартості запасів товарно-

матеріальних цінностей. 

Таким чином, під оптимальною структурою капіталу доцільно розуміти таке 

співвідношення джерел власних та позикових ресурсів підприємства, яке забезпечує 

найкраще значення критеріїв оптимізації при заданому рівні фінансової стійкості 

підприємства з метою досягнення його максимальної ринкової вартості.  

 

ВИСНОВКИ 

  

В умовах ринкових відносин головною метою здійснення підприємницької 

діяльності виступає фінансовий результат.  Він забезпечує економічну стійкість 

фірми, гарантує повноту її фінансової незалежності. Від його рівня залежить 

ефективність роботи підприємства, підвищення і зміцнення конкурентної позиції на 

ринку. Тому в даний час дуже велика увага приділяється формуванню і 

використанню фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта. 

Підприємництво завжди здійснюється в певних економічних умовах і тому 

може бути успішним лише в разі, коли власники підприємства здатні адекватно 

оцінити ці умови, виявити напрямки можливих змін, пристосувати свій бізнес до 

цих умов, максимально використовувати закладені в них можливості. 

Таким чином, щоб приймати ефективне рішення і мати можливість впливати 

на середовище, в якому доводиться діяти підприємству, йому необхідно 
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здійснювати пошуки найкращих взаємозв'язків між набором економічних ресурсів і 

кількістю економічних благ, які виготовляються за допомогою цих ресурсів. 

На уже згадуваному підприємстві фінансова діяльність характеризується 

високою оборотністю активів, стабільним зростанням попиту на продукцію, що 

продається, налагодженими каналами постачання і збуту, низьким рівнем постійних 

витрат.  

Фінансовий аналіз ТОВ «Верховина» був проведений за допомогою таких 

прийомів і методів, як аналіз структури балансу, показників його ліквідності, 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. 

Результат і ефективність діяльності підприємства залежать від того, наскільки 

раціонально використовується капітал. Дотримуючи певні пропорції власного і 

позикового капіталу, можна забезпечити необхідний  рівень фінансової незалежності, 

рентабельності, а також максимізувати  ринкову вартість підприємства. В ринкових 

умовах виникає необхідність обґрунтування оптимальної структури капіталу. 

Аналіз структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, які 

вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. Оптимальна структура 

капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позичених коштів, 

при якому забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової 

рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується 

його ринкова вартість. 

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, 

які вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. 

Коли підприємство привертає новий капітал, воно прагне здійснити фінансування 

так, щоб з часом зберегти структуру капіталу по можливості ближчої до оптимальної. 

Для оптимізації структури капіталу були запропоновані такі методи: 

− оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої 

фінансової рентабельності; 

− оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості та рівня  

фінансових  ризиків; 

− мінімізація рівня фінансових ризиків, пов’язана з процесом диференційованого 

вибору джерел фінансування різних складових активів підприємства; 

За результатами проведеного аналізу діяльності підприємства по 

бухгалтерської та фінансової звітності було виявлено, що підприємство в 2017 році 

погіршило свої показники фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності. У 

зв'язку з цим було запропоновано наступний спосіб підвищення фінансової стійкості 

шляхом: 

−  обснованого зменшення запасів і витрат; 

− поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх джерел. 

Загальне правило забезпечення фінансової стійкості: довгострокові активи 

повинні бути сформовані за рахунок довгострокових джерел, як власних, так і 

позикових. Якщо підприємство не має в своєму розпорядженні позиковими 

засобами, що залучаються на тривалий термін, основні засоби та інші необоротні 

активи повинні формуватися за рахунок власного капіталу. Пропозиції підтверджені 

розрахунковими даними. 
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Слід ввести на підприємстві ТОВ «Верховина» використання в розрахунках 

між партнерами системи знижок за своєчасну і дострокову оплату відвантаженої 

продукції. 

Пропонується підприємству збільшити обсяг випуску продукції для того, що б 

збільшити свій прибуток. Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення 

якості товарної продукції. 

Оцінка умов праці на підприємстві показала, що вони не є комфортними (IV 

категорія тяжкості праці). Отже, розроблені заходи щодо забезпечення безпечних і 

комфортних умов праці. 

Основними напрямками забезпечення безпечних і комфортних умов праці при 

роботі на ПЕОМ є: забезпечення відповідності параметрів мікроклімату; 

забезпечення відповідності чистоти повітря; забезпечення відповідності освітлення 

робочої зони;  забезпечення відповідності рівня шуму і вібрації на робочому місці; 

забезпечення відповідності рівня електромагнітних і електростатичних полів і 

випромінювань; забезпечення електробезпеки;  забезпечення пожежної безпеки; 

забезпечення організації робочого місця;  забезпечення відповідності режиму праці 

та відпочинку. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

 Пуховець Є.О. «Розробка ефективної політики управління формуванням 

та розподілом капіталу суб’єкта підприємницької діяльності» – На правах 

рукопису.  

Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 

спеціальністю 072  – Фінанси, банківська справа та страхування. – Донбаська 

державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, 

Краматорськ, 2017.  

Роботу присвячено вирішенню актуального наукового завдання – 

удосконаленню політики управління формуванням та розподілом капіталу суб’єктів 

підприємництва.  

Представлена класифікація суб’єктів підприємництва за організаційно-

правовою формою ведення бізнесу; розглянуто теоретичні основи капіталу 

підприємства, джерела формування та засади управління їм, приведена методика 

аналізу фінансових показників діяльності підприємства за даними його фінансової 

звітності. Проведено аналіз показників фінансового стану ТОВ «Верховина». 

Розглянуті основні напрямки оптимізації формування капіталу підприємства для 

подальшого росту ефективності його діяльності. 

Ключові слова: суб’єкт підприємницької діяльності, капітал, ліквідність, 

платоспроможність, фінансова стійкість, ефект фінансового важеля, 

рентабельність капіталу 
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Пуховець Е.А.  «Разработка эффективной политики управления 

формированием и распределением капитала субъекта предпринимательской 

деятельности» - на правах рукописи. 

 Магистерская работа для получения образовательно-квалификационного 

уровня «магистр» по специальности 072 - Финансы, банковское дело и страхование.  

- Донбасская государственная машиностроительная академия Министерства 

образования и науки Украины, Краматорск, 2017. 

 Работа посвящена решению актуальной научной задачи - совершенствованию 

политики управления формированием и распределением капитала субъектов 

предпринимательства. 

 Представлена классификация субъектов предпринимательства по 

организационно-правовой формой ведения бизнеса;  рассмотрены теоретические 

основы капитала предприятия, источники формирования и основы управления им, 

приведена методика анализа финансовых показателей деятельности предприятия по 

данным его финансовой отчетности.  Проведен анализ показателей финансового 

состояния ООО «Верховина».  Рассмотрены основные направления оптимизации 

формирования капитала предприятия для дальнейшего роста эффективности его 

деятельности. 

 Ключевые слова: субъект предпринимательской деятельности, капитал, 

ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, эффект 

финансового рычага, рентабельность капитала 

 

 

SUMMARY 
  

Pukovets E.A. “Development of an effective policy of management of the 

formation and distribution of capital of the subject of entrepreneurial activity" - on 

the rights of the manuscript. 

  Master's work for obtaining an educational qualification level "Master" in specialty 

072 - Finance, Banking and Insurance.  - Donbas State Machine-Building Academy of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kramatorsk, 2017. 

  The work is devoted to the solution of the actual scientific task - to improve the 

policy of managing the formation and distribution of capital of entrepreneurs. 

  The classification of subjects of entrepreneurship according to the organizational-

legal form of doing business is presented;  The theoretical bases of enterprise capital, 

sources of formation and bases of management of them are considered, the method of 

analysis of financial indicators of an enterprise according to its financial reporting is given.  

The analysis of indicators of financial condition of Verkhovyna LLC was carried out.  The 

main directions of optimization of capital formation of the enterprise for further growth of 

efficiency of its activity are considered. 

  Keywords: subject of entrepreneurial activity, capital, liquidity, solvency, financial 

stability, financial leverage effect, capital profitability 

 


