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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА

Впровадження в економіку країни ринкових методів господарювання і 
конкуренції потребує від підприємств підвищення ефективності їх діяльності,  яка 
визначає здатність підприємств до фінансового виживання. 

Підприємство є структуроутворюючим елементом сучасної ринкової 
економіки. Будь-яка організація, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність 
повинна мати визначений капітал, що представляє собою сукупність матеріальних 
цінностей і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, 
необхідних для здійснення його господарської діяльності. Він є базою створення і 
розвитку підприємства й у процесі функціонування забезпечує інтереси держави, 
власників і персоналу. Капітал посідає одне з головних місць в системі соціально-
економічних та політичних відносин суспільства. 
      Особливої уваги заслуговують питання управління капіталом підприємства 
як основного осередку економічної системи, в процесі функціонування якого 
здійснюється процес кругообігу капіталу: його залучення, розміщення та 
використання. 

Динамізм,  невизначеність,  складність економічного середовища та процесів,  
що в ньому відбуваються,  вимагають перегляду не лише сутності та змісту капіталу,  
як економічної категорії, а й концептуальних засад управління ним.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується 
показниками ефективності використання капіталу [2].

Тому питання підвищення ефективності використання капіталу  є 
актуальним  як для підприємств, так і для держави в цілому.

Питанням дослідження напрямів використання капіталу підприємств 
займалися такі наукові діячі, як: Бланк І.А., Кравчук О. М., Литовських А.М., 
Невмержицький Я.І., Омелянович Л.О., Поддєрьогін А.М., Федосов В.М.,  Юрій С.І. 
та ін. У своїх роботах дані автори розглядали питання, пов’язані з дослідженням 
капіталу, процесів його формування, використання та напрямів підвищення його 
ефективності.

Метою статті є пошук шляхів підвищення ефективності використання 
капіталу ПАТ «Концерн Стирол».

Забезпечення ефективної діяльності та прибутковості підприємства є 
основними завданнями капіталу.  Окрім цього, капітал підприємства забезпечує 
виконання основних його функцій та завданнь. Для успішного здійснення своєї 
діяльності підприємства мають бути достатньо забезпеченими фінансовими 
ресурсами. 

Оскільки стан і ефективність використання власного капіталу підприємства 
характеризується окрім прямих показників фінансової звітності, рядом відносних 
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коефіцієнтів, таких як оборотності активів, рентабельність, фондовіддача, 
фондомісткість, рентабельність, то методами підвищення ефективність використання 
власного капіталу на підприємства служать методи, що підвищують ці показники на 
підприємстві [1].

Аналізуючи ефективність використання капіталу ПАТ «Концерн Стирол» за 
2010-2011 рр. можна зробити висновок, що чистий дохід від реалізації зменшився 
на 55,68%. За результатами діяльності 2010 році був отриманий чистий прибуток у 
розмірі 591075 тис.грн. У 2011 році ситуація погіршилася, був отриманий збиток у 
розмірі 324193 тис. грн. 

Знизилося значення показника фондоозброєності, що свідчить про 
недостатню забезпеченість працівників основними виробничими засобами. 
Показник фондовіддачі має тенденцію до збільшення зі значення 0,11 до 0,19, це 
сталося за рахунок збільшення вартості основних фондів та випущеної продукції.

Збільшилась на 102 % оборотність оборотних коштів, що свідчить про 
збільшення терміну між витрачанням коштів на виробництво продукції та 
отриманням виручки за її реалізацію, це є негативним чинником для діяльності 
підприємства.

Дані проведеного аналізу економічної рентабельності показали, що 
економічна рентабельність підприємства за 2010-2011 р. знизилася на 0,377, тобто 
майже на 40%. Причиною цього стало зменшення коефіцієнта оборотності активів, а 
також збиток, отриманий в результаті діяльності підприємства у 2011 році.

Таким чином, можна зробити висновок, що основні показники діяльності 
підприємства засвідчили незадовільну тенденцію в діяльності ПАТ «Концерн 
Стирол».

Для того, щоб ліквідувати виявлені проблеми, необхідно: прискорити 
оборотність капіталу, запровадити систему фінансового планування, оптимізувати 
структуру капіталу, покращити процеси управління майном, здійснити заходи щодо 
покращення контролю фінансової діяльності.

Основні напрями прискорення оборотності капіталу:
1. скорочення  тривалості виробничого циклу за рахунок інтенсифікації 

виробництва (використання нових технологій, механізації та автоматизації 
виробничих процесів, підвищення рівня продуктивності праці, більш повне 
використання виробничих потужностей підприємства, трудових і матеріальних 
ресурсів тощо);

2. поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення з метою 
безперебійного забезпечення виробництва необхідними матеріальними 
ресурсами та скорочення часу знаходження капіталу в запасах;

3. скорочення часу знаходження коштів в дебіторській заборгованості;
4. підвищення рівня маркетингових досліджень, направлених на прискорення 

просування товарів від виробника до споживача (включаючи вивчення ринку, 
вдосконалення товару і форм його просування до споживача, формування 
правильної цінової політики, організацію ефективної реклами і т.п.) [3] .

Перелічені заходи дадуть змогу отримувати більше коштів від реалізації 
продукції за рахунок зменшення періоду оборотності капіталу.

Таким чином, основними шляхами по підвищенню ефективності використання 
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капіталу ПАТ «Концерн Стирол» можна вважати:
1. Збільшення об'єму зроблених послуг;
2. Зниження собівартості процесу надання послуг;
3. Зниження витрат підприємства;
5. Систематичний контроль за розподілом засобів виробництва;
6. Підвищення продуктивності праці працівників;
7. Підвищення кваліфікації фахівців;
8. Впровадження новітніх технологій;
9. Створення маркетингових служб на підприємстві;
10. Реконструкція і модернізація підприємства.
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