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ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ 

СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

В нестабільному зовнішньому середовищі функціонування суб’єктів господарювання 

характеризується складними умовами господарювання, зростанням конкурентної боротьби між 

підприємствами, що призводить до погіршення їх фінансового стану і згодом до банкрутства. Тому однією 

з головних проблем підприємств є зміцнення їх фінансової стійкості. 

Фінансова стійкість підприємства в процесі господарської діяльності визначається розміром і 

структурою його капіталу. Перед власниками постають питання: яке майно, з яких джерел (власних або 

залучених) його купувати і яке співвідношення формування сукупного капіталу підприємства є 

оптимальним? Розв’язок даної проблеми вимагає лише індивідуального підходу. Не існує визначеного 

одного правильного підходу до формування структури капіталу для підприємств різних форм власності, а 

також навіть для одного підприємства для всього терміну його існування. Але процес формування 

оптимального складу капіталу підприємства повинен відбуватися на базі мети використання структури 

капіталу. Структура капіталу являється співвідношенням власних і запозичених фінансових ресурсів 

підприємства, яке повною мірою забезпечує досягнення обраного фактору її оптимізації. 

Ми пропонуємо покращувати фінансову стійкість через політику управління оптимізацією капіталу, 

основною складовою якої є компроміс між ступенем ризику і обертанням капіталу. Здійснюючи звичайну 

діяльність підприємство не повинне на 100% застосовувати позикові можливості. Необхідно резервувати 

«позикову силу», щоб була ймовірність, у разі необхідності, використати позику без перетворення 

диференціалу фінансового важелю на негативну величину. Американські фахівці радять не переходити 

межу 40% позикового капіталу у структурі загального капіталу, тобто плече фінансового важелю повинно 

бути 0,60 [1]. 

Маючи високий рівень чистої рентабельності власного капіталу підприємство має можливість 

лишати більшу частину прибутку на свій розвиток, тобто на капітальні інвестиції, що вкладаються в 

основні засоби. Власний капітал забезпечує фінансування потреб суб’єкта господарювання в стратегічному 

напрямку, виконує функцію гарантування у відносинах з банками чи фірмами-кредиторами. 

Отже, визначимо основні принципи процесу оптимізації структури капіталу підприємства [2]: 

1. Враховування прогнозів розвитку господарської діяльності суб’єкта господарювання. 

Формування капіталу слід пов'язати з вимогами забезпечення господарської діяльності не лише на 

початковій стадії створення підприємства, а й у найближчій перспективі. Досягти можна через здійснення 

необхідних розрахунків, що пов'язані з прогнозами розвитку підприємства. 

2. Формування відповідності залученого капіталу обсягам оборотних і необоротних активів 

підприємства. При створенні нового підприємства сукупна потреба в капіталі включає: 

 капітал, який пов'язаний з початковими витратами (ці витрати необхідні для розроблення бізнес-

плану; вони становлять незначну частину і мають, як правило, одноразовий характер); 

 стартовий капітал, призначенням якого є безпосереднє формування активів підприємства. 

3. Створення оптимальної структури капіталу з точки зору ефективного його використання. 

Реалізація планів щодо досягнення позитивного кінцевого результату діяльності підприємства залежить від 

структури капіталу щодо його належності. Структура капіталу - це співвідношення власних і залучених 

фінансових ресурсів, які фірма споживає у процесі своєї господарської діяльності. 

Як висновок, слід зазначити, що економічні закони лишаються незмінними протягом десятиліть: 

підприємництво починається грошима, в яких має постійну потребу, та функціонує заради зростання 

прибутковості, що визначає найголовнішу проблему фінансового управління – створення раціональної 

структури капіталу, формування необхідних об’ємів затрат та отримання очікувано високих рівнів доходів. 
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