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Рівень ефективної господарської діяльності підприємства значною 

мірою пов’язаний з формуванням його капіталу. Основною метою 
формування капіталу підприємства є задоволення потреби у формуванні 
необхідних активів, оптимізації їх структури з позиції забезпечення умов 
ефективного використання. 

Формування ефективної системи управління капіталом дозволяє 
успішно реалізувати головну мету функціонування підприємства – 
забезпечити підвищення добробуту власників на підставі зростання його 
ринкової вартості. 

Головними завданнями управління капіталом підприємства є: 
1. Формування достатнього обсягу капіталу, який забезпечить 

необхідні темпи економічного зростання підприємства. Ця задача 
реалізується шляхом визначення загальної потреби в розмірі капіталу для 
фінансування необхідних підприємству активів, формування схем 
фінансування оборотних та позаоборотних активів, розробки системи заходів 
щодо залучення різних форм капіталу з можливих джерел. 

2. Забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу 
при визначеному рівні фінансового ризику. Максимальна доходність 
(рентабельність) капіталу може бути забезпечена на стадії його формування 
за рахунок мінімізації середньозваженої його вартості, оптимізації 
співвідношення власного та позикового капіталу, залучення його в таких 
формах, які в конкретних умовах господарської діяльності підприємства 
генерують найбільш високий рівень прибутку. 

3. Оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності 
та напрямками використання. Ця задача реалізується на підставі аналізу 
найбільш ефективного використання капіталу за окремими видами діяльності 
і господарськими операціями; формування пропорцій майбутнього викорис-
тання капіталу, які забезпечать досягнення умов найбільш ефективного його 
функціонування та зростання ринкової вартості підприємства. 

4. Мінімізація фінансових ризиків, пов’язаних з використанням 
капіталу, при визначеному рівні його прибутковості. Якщо рівень 
прибутковості сформованого капіталу заданий або спланований заздалегідь, 
важливим завданням є зниження рівня фінансових ризиків операцій, які 
забезпечують досягнення цієї прибутковості. Така мінімізація рівня ризику 
може бути забезпечена шляхом диверсифікації форм капіталу, оптимізації 
структури джерел його формування, ліквідації окремих фінансових ризиків, 
ефективних форм їх внутрішнього і зовнішнього страхування. 

5. Підтримка постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі 



його розвитку. Така рівновага характеризується високим рівнем фінансової 
стійкості і платоспроможності підприємства на всіх етапах його розвитку і 
забезпечується формуванням оптимальної структури капіталу і його 
авансуванням в необхідних обсягах у високоліквідні види активів. Крім того, 
фінансова рівновага може бути забезпечене раціоналізацією складу 
сформованого капіталу за періодом його залучення, зокрема, за рахунок 
збільшення питомої ваги перманентного капіталу. 

6. Забезпечення фінансового контролю над капіталом підприємства з 
боку його засновників та ін. 

Управління капіталом має суттєві відмінності в різних організаційно-
правових формах підприємств. Ці особливості, у першу чергу, пов’язані зі 
специфікою формування ресурсів, мірою відповідальності по наслідкам 
фінансово-господарської діяльності, порядком розподілу прибутку і 
організації взаємовідносин із бюджетом. 
 


