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ВПЛИВ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
НА СТРУКТУРУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМТСВ
Сьогодні актуальним питанням для підприємств є пошук
додаткових ресурсів на фінансовому ринку для розширення
виробництва. Для залучення інвесторів власники та фінансові
менеджери мають постійно контролювати та своєчасного
коригувати структуру капіталу підприємства, тому що оптимальна
структура капіталу забезпечує найефективнішу пропорційність
між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом
фінансової стійкості. Незважаючи на значну кількість публікацій
І.О. Бланка, Т.В. Головко, С.В. Сагова, О.В. Яріш, не знайшло
відображення визначення тенденцій зміни структури капталу на
етапіспаду економіки. Тому метою роботи є визначення впливу
циклічності економіки на структуру капіталу українських і
зарубіжних підприємств. Для досягнення поставленої мети був
проведений аналіз двох основних показників фінансової стійкості
українських російських і білоруських підприємств за 2007—2011
роки (рис. 1, 2).

Рис. 1. Динаміка коефіцієнта автономії
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Аналіз підтвердив, що в усіх досліджуваних країнах із
початком фінансово-економічної кризи 2008—2009 років
прослідковується тенденція до зниження фінансової стійкості, а
отже частка позикових коштів зростає. Порівнюючи коефіцієнти
автономії слід відмітити, що значний запас фінансової стійкості
українських підприємств у докризовому періоді забезпечив їх
позитивний фінансовий стан до 2011 року. Але спад коефіцієнта
автономії у 2011 році на Україні та в Росії, свідчить про спад в
економіці, наслідки якого гірші, ніж у попередніх роках. А
підприємства
Республіки
Білорусь
проявили
себе
найнестійкішими фінансово, так як протягом досліджуваного
періоду не зазнавали значних коливань показників фінансової
стійкості. Подібна ситуація склалась і в динаміці коефіцієнта
забезпеченості власними оборотними активами. Найкращі
результати за підсумком аналізу показали підприємства
Республіки Білорусь.

Рис. 2. Динаміка коефіцієнту забезпеченості
власними оборотними активами

Отже, під час спаду економіки потреба в позикових коштах
зростає, тому для оптимізації структури капіталу підприємств і
нівелювання ризиків слід переглянути наявні на його балансі
активи, з метою їх зменшення шляхом продажу майна, що не
використовується чи використання послуги аутсорсингу, а також
скорочувати кількість поставок у кредит, особливо новим і не
надійним покупцям. Дані заходи допоможуть знизити потребу у
позикових коштах і тим самим знизить бізнес-ризики на
підприємствах і підвищить їх прибутковість.
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