
  48 

Бібліографія: Кузнецова, С.О., Алеко, О.О. Організаційні підходи щодо 
обліку виплат працівникам у державному секторі / С.О. Кузнецова, О.О. Алеко // 
Результати наукових конференцій Навчально-наукового інституту економіки, 
менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» за 2020 рік в 2 т. – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2020. Т. 1 : Труди XVІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
«Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2020» 2-4 грудня 2020 
р. – 2020. С. 46–48 

 
 
АЛЕКСАНДРОВА В.О., ст. викл., каф. Економічного аналізу 

та обліку, НТУ «ХПІ» 
ЛОЩАКОВ Р.Ю., студент, НТУ «ХПІ» 
 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
Останніми роками зростає значення власного капіталу 

підприємств не лише в нашій країні, але й у всьому світі в розрізі 
забезпечення його фінансової стійкості. 

Дослідження визначень поняття «Власний капітал» в 
наукових працях вітчизняних і закордонних учених дозволило 
сформувати уявлення про його суть, яка визначається загальною 
величиною спочатку вкладених коштів власником бізнесу і 
використовуваних їм на власний розсуд. 

Сучасні методики вивчення механізму управління власним 
капіталом містять три основні етапи: формування власних 
фінансових коштів, оптимізація структури власного капіталу й 
аналіз ефективності управління власним капіталом. 

Методологічними та теоретичними основами дослідження 
обліку й аналізу власного капіталу, а також механізмом управління 
ним відбиті в наукових працях зарубіжних і українських учених 
такі як: В.В. Бланк, В.Ф. Максімова, До. Маркс, А. Сміт, Д. 
Рікардо, П. Самуельсон, Ж.Б. Цей, Же. Тюрго, В.Я. Соколов, 
Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, С.Ф. Голів, Г.Г. Кірейцев, 
В.М. Івахненко та багато інших. 

У роботах цих економістів наводяться різні визначення 
поняття «капітал». Одні стверджують, що власний капітал це 
загальна вартість засобів підприємства, які належать йому на 
правах власності та використовуються ним для формування його 
активів [1]. 

Інші учені вважають, що власний капітал формується 
акціями, тобто коштами інвесторів (власників) в обмін на 



  49 

реалізовані їм акції [2]. 
Узагальнивши поняття «капітал», мі дійшли висновку, що 

капітал це вкладення в господарську діяльність, авансована 
вартість яких в процесі свого руху приносити більшу вартість від 
первісної. 

При цьому усі дотримуються твердження, що власний капітал 
є джерелом фінансування організації та є важливою величиною 
при розрахунку показників ефективності її діяльності, розрахунку 
показників рентабельності та запорукою розвитку й основної 
стабільності діяльності організації є її стійкість. 

У зв'язку з цим, можна визначити, що ефективність 
управління власним капіталом залежить від інформації, відбитої у 
фінансових і бухгалтерських звітах, облікових системах 
організацій. Інформація, що міститься, у звітах безпосередньо 
впливає на ухвалення управлінських рішень, відбір найбільш 
ефективних інвестиційних проектів, розрахунки рентабельності і 
інших показників фінансово-господарської діяльності організації. 

Таким чином, рішення про використання тих або інших 
джерел фінансування повинне прийматися у рамках вибраної 
фінансової політики організації виходячи з вирішуваних нею 
завдань, структури управління, характеру довгострокового й 
оперативного планування і ряду інших чинників, у тому числі 
внутрішніх (темп росту продажів, стабільність динаміки продажів, 
рівень і динаміка рентабельності, структура, що склалася, і 
ліквідність активів, стратегія і фінансові орієнтири майбутнього 
розвитку) і зовнішніх (кон'юнктура ринку короткострокових і 
довгострокових кредитних ресурсів, податкове навантаження, 
взаємовідносини з потенційними кредиторами та ін.). 
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