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У статті запропонована концепція стратегічного управління капіталом підприємства в процесі

управління економічним потенціалом на макро-, мезо та мікрорівнях. Визначено місце прибутковості капіталу

при аналізі економічного потенціалу підприємства.

В зв’язку з ускладненням причинно-наслідкових зв’язків між макро- та

мікроекономічними системами, погіршенням фінансового стану промислових підприємств

України, орієнтацією більшості менеджерів на отримання максимального прибутку в

короткостроковій перспективі внаслідок невизначеності середовища вимагають

переосмислення не тільки ролі прибутковості капіталу, а й формуванню нової системи

прогнозування і планування розвитку територіальних комплексів, галузей, підприємств.

Ситуація, що склалася на підприємствах, потребує формування нової системи економічних

відносин, яка повинна забезпечувати стійкий розвиток усіх її суб’єктів та має бути направлена

на збереження та підвищення економічного потенціалу.

Проблеми вдосконалення підходів до управління  капіталом промислових підприємств

досліджуються  О.В. Федоровою, О.В. Хмелевським, І.М. Бойчиком, Л.М. Дзюбенко,

І.В. Зятковським, В.М. Опаріним [1-2]. Віддаючи належне науковій та практичній значущості

праць названих авторів, необхідно відзначити, що певне коло завдань щодо концептуального та

методичного обґрунтування стратегічного управління капіталом підприємства в контексті

управління економічним потенціалом є недостатньо розвинутим.

В [3] було визначено, що під стратегічною прибутковістю капіталу слід розуміти процес

управління капіталом, що забезпечує зростання та сталий розвиток підприємства. Концепція

стратегічного управління капіталом підприємства має ґрунтуватися на інтеграційному підході

та системній цілісності, має бути забезпечена на інтелектуальному, технічному й

інформаційному рівнях.

Концепція стратегічного управління капіталом та основні важелі ефективної реалізації

інвестиційної діяльності мають забезпечуватися на державному, регіональному та на рівні

суб’єкта господарювання (рис. 1).



Рис. 1. Концепція стратегічного управління капіталом підприємства

МАКРОРІВЕНЬ МЕЗОРІВЕНЬ МІКРОРІВЕНЬ

Продовження  модернізації  виробництва з
метою зниження залежності від природного газу
(використання концентрованих джерел
електронагрівання: лазерного, плазмового тощо)

Впровадження стратегічних інвестицій, які
спрямовані на створення нових підприємств,
нових виробництв або придбання цілісних
майнових комплексів в іншій сфері діяльності, в
інших регіонах, які здійснюють структурні зміни
в економіці, розвиваються ключові
імпортозаміщуючі виробництва або
конкурентоспроможні експортно-орієнтовані
галузі

З метою захисту від негативного інфляційного
впливу пропонуються заходи:
 - скорочення періоду оборотності
дебіторської заборгованості та інших
поточних активів (сировини і матеріалів,
НЗВ, готової продукції);
 - переведення оборотних активів у стабільні
фінансові інструменти, наприклад, іноземну
валюту;
 - збільшення розміру амортизаційних
відрахувань;
 - регулярне проведення переоцінки  основних
засобів і нематеріальних активів.

Створення системи стимулювання всіх
виробництв, продукція яких насичена сучасними
досягненнями техніки, системами управління,
інтелектуальним змістом

Модернізація виробництва з метою поліпшення
екологічного середовища, використання відходів
виробництва як вторинної сировини

Впровадження системи підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів з метою розвитку
підприємницьких здібностей

Технічне переозброєння підприємств із
запровадженням енерго- та ресурсозберігаючих
технологій

Внесення доповнень до "Методики оцінювання
роботи центральних і місцевих органів
виконавчої влади щодо залучення інвестицій…"
щодо включення до переліку показників такого
оцінювання критеріїв оцінки раціонального
використання отриманих фінансових ресурсів

Внесення доповнень до законів України "Про
місцеве самоврядування в Україні" та "Про
місцеві державні адміністрації“ стосовно надання
повноважень по розробці основних напрямків
інвестиційної політики на території регіону щодо
визначення пріоритетів інвестування регіону

Прийняття закону про акціонерні товариства, що
дозволить захистити права інвесторів на
мікрорівні і сприятиме інвестиційній діяльності
на рівні окремих регіонів; законодавчих актів
щодо врегулювання розвитку пенсійної системи у
напрямку збільшення інвестиційних ресурсів,
розвитку іпотечного кредитування,
удосконалення механізмів амортизаційної
політики

Забезпечення інвестиційної спрямованості
процесів реформування відносин власності,
сприяння формуванню в процесі структурної
перебудови нових організаційних структур
(холдингових компаній, ПФГ), що схильні до
проведення гнучкої інвестиційної стратегії

Вдосконалення амортизаційної політики з
позицій створення найбільш сприятливих умов
формування внутрішніх джерел фінансування і
гнучкого їх застосування

Вдосконалення грошово-кредитної політики
стосовно визначення умов формування сфери
інвестування як державних, так і приватних
капітальних вкладів, зокрема, стимулювання
розширення довгострокового кредитування

Формування та подальший розвиток фондового
ринку, дотримання загальноприйнятих принципів
функціонування

Створення ефективної системи розподілу доходів
(при якому дохід визначається продуктивністю
діяльності) можливе лише при дотриманні
балансу влади

Розширення застосування конкурсного продажу
пакетів акцій із інвестиційними зобов'язаннями,
звільнення від оподаткування і стягнення ПДВ з
інвестицій, які надходять на підприємства як
інвестиційні зобов'язання

Створення соціального механізму приватизації з
надійним зворотним зв'язком, який дав би змогу
оперативно враховувати рівень реалізації
соціально-рольових очікувань економічних
суб'єктів



Методологічними принципами концепції стратегічного управління капіталом

підприємства мають бути:

1) інтегрованість та взаємозв’язок із загальною системою управління промисловим

підприємством;

2) комплексний підхід до формування стратегічних управлінських рішень;

3) динамічність та варіативність управління;

4) прийняття управлінських рішень орієнтовано  на досягнення стратегічних цілей

розвитку.

Таким чином, для збільшення економічного потенціалу пріоритетними напрямками

стратегічного розміщення капіталу мають бути : технічне переозброєння з запровадженням

енерго- та ресурсозберігаючих технологій; модернізації виробництва з метою поліпшення

екологічного середовища та використання відходів виробництва як вторинної сировини;

здійснення стратегічних інвестицій, які спрямовані на впровадження досягнень науково-

технічного прогресу, підвищення ступеня конкурентоспроможності продукції, зниження

господарських ризиків, що призведуть до структурних змін в економіці, розвитку ключових

імпортозаміщуючих виробництв або конкурентоспроможні експортноорієнтовані галузі.

При чому ключовими важелями активізації інвестиційної діяльності мають бути :

створення системи стимулювання всіх виробництв, продукція яких насичена сучасними

досягненнями техніки, системами управління, інтелектуальним змістом; впровадження

системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів з метою розвитку підприємницьких

здібностей; створення ефективної системи розподілу доходів внаслідок дотримання балансу

влади та регулювання неефективної поведінки суб’єкта на законодавчому рівні; формування

та подальший розвиток фондового ринку з дотриманням загальноприйнятних принципів

функціонування. Тобто, принципове піднесення якості економічного потенціалу підприємств

можливе лише за умови узгодження та інтеграції всіх її елементів на новому рівні.
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