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Тези присвячені загально-
теоретичним підходам до системного
управління капіталом підприємств.
У роботі також висвітлено основні
підходи до визначення категорії
«капітал», що склалися в процесі
її історичного розвитку.

Thesis are devoted to general
theoretical approaches to the system
capital management. The paper also

highlights the basic approaches to
defining the category «capital» that

emerged in the process of its historical
development

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить
від рівня розвитку системи управління капіталом, який є необхід-
ним атрибутом бізнес-діяльності — від моменту створення до лікві-
дації або реорганізації суб’єкта господарювання. Протягом століть
багато науковців присвятили свою увагу дослідженню сутності ка-
тегорії «капітал» та особливостей системи управління ним. Ці пи-
тання залишаються актуальними і за сучасних умов.

Перше глибоке дослідження категорії «капітал» належить фі-
зіократам. Саме вони запропонували поділ капіталу на основний і
оборотний [7].

Подальший розвиток і уточнення цієї категорії відбувалося в
роботах класиків політичної економії А. Сміта, Д. Ріккардо,
Дж. С. Мілля. Так, А. Сміт під капіталом розумів частину запасів
продуктів, матеріалів і знарядь, від яких очікується отримання
доходів [4].

Ґрунтовно розглядав питання капіталу та проблеми управління
ним К. Маркс. Не дивлячись на всю довгу історію становлення цьо-
го терміну, що був застосовуваним ще за часів древньої Греції, саме
Маркс надав йому більш сучасного значення та чітко визначив. Ка-
пітал для Маркса був окремим випадком багатства і, на його думку,
складався з носіїв вартості — товарів і грошей, включаючи зо-
бов’язання до отримання і сплати та виступав атрибутом людини, а
саме, підприємця. Точніше, відношенням між підприємцями, що
дозволяє зіставити їх фінансові можливості, а також відношенням
між підприємцями (капіталістами) і пролетаріатом. У «Капіталі»
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приводиться кілька різних визначень капіталу, але всі вони по суті
зводяться до багатства, що використовується в підприємницькій ді-
яльності, а тому здатному до самозростання.

У подальших дослідженнях поширилося кілька ідей стосовно
сутності капіталу як багатства, фінансових ресурсів, грошей то-
що. На нашу думку, значно розширила уявлення про сутність ка-
піталу робота Г. Беккера «Людський капітал», згідно якої ця ка-
тегорія виражається запасом знань, навиків, мотивацій, що є у
кожного працівника. Іншими словами, навики людини, освіта,
знання перетворюються на ще один чинник виробництва і, відпо-
відно, формування капіталу [5].

Наступну «модернізацію» категорії «капітал» здійснив фран-
цузький соціолог П. Бурдьє, який піддав критиці прагнення К.
Маркса звести сферу людського життя тільки до економічного
простору і описати суспільство як опозицію класів власників і
невласників засобів виробництва (економічного капіталу). На
думку П. Бурдьє, людина живе одночасно в кількох соціальних
просторах — культурному, науковому, економічному, політич-
ному. Влада, положення людини в суспільстві визначається
об’ємом і структурою накопиченого їм капіталу в різних формах
— у формі культурного, соціального, символічного і економічно-
го капіталу. Згідно теорії П. Бурдьє, всі форми капіталу схильні
до конвертації, наприклад, людина може перетворити соціальний
капітал на економічний [2, 3].

Для перехідної економіки дослідження соціального капіталу
має особливе значення: цивілізовані ринкові відносини на пост-
радянському просторі тільки починають формуватися, а це озна-
чає, що конфлікт між працею і капіталом ще вимагає свого
розв’язання.

Таким чином, можемо зробити висновок, що капітал є еконо-
мічною категорією, яка відома давно, але отримала новий зміст в
умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення
і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування
забезпечує інтереси держави, власників і персоналу і характеризує
загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріаль-
ній формах, які інвестуються у формування його активів.

Одночасно зі змінами вищезазначених форм, рух капіталу ха-
рактеризується постійною зміною його сумарної вартості, яка но-
сить назву «вартісний цикл». У процесі руху капітал підприємст-
ва може за рахунок рентабельного його використання в окремі
періоди нарощувати свою сумарну вартість або за рахунок збит-
кової господарської діяльності частково втрачати її.
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Управління капіталом має базуватися на ідеї інтегрованого
підходу, якому властива системна цілісність, що поєднує різно-
рідні складники процесу формування капіталу. Основні напрями
управління капіталом підприємства за сучасних умов, на нашу
думку, може відображати концепція, яка є системою науково-
обґрунтованих принципів. Основними структурними блоками
концепції є: механізми, принципи, основні функції, методи і зав-
дання.

Методологічними принципами концепції є: інтегрованість із
загальною системою управління підприємством; комплексний
характер формування управлінських рішень; динамізм управлін-
ня; орієнтація на стратегічні цілі розвитку; варіантність вибору
управлінських рішень. Ці принципи поєднані з загальними прин-
ципами управління: системність, адаптивність, цілісність, опти-
мальність, надійність, гнучкість, ефективність, координація, нау-
ковість.

Управління капіталом має передбачати вплив на його обсяг і
структуру, а також джерела формування з метою підвищення
ефективності його використання. Налагоджений механізм управ-
ління капіталом передбачає: чітку постановку цілей і завдань
управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у
плановому періоді; удосконалення методики визначення й аналі-
зу ефективності використання усіх видів капіталу; розроблення
напрямків оптимізації процесу управління капіталом, а також їх
аналізу і впровадження; розроблення методики оперативного
управління високоліквідними обіговими активами; розроблення
загальної стратегії управління капіталом; використання у процесі
управління економічних методів і моделей, зокрема під час ана-
лізу і планування; орієнтацію на використання внутрішніх важе-
лів впливу на процес управління капіталом. Використання зазна-
чених підходів до системи управління капіталом дозволить
максимізувати ефективність господарської діяльності та забезпе-
чити стабільне економічне зростання.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
МАЛОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

THE PROBLEMS OF SMALL
BUSINESS DEVELOPMENT

IN UKRAINE (FOR EXAMPLE,
KHERSON REGION)

Проведено аналіз сучасного стану
малих підприємств на Херсонщині.
Розглянуто проблеми розвитку малого
бізнесу в Україні та запропоновано
шляхи їх вирішення.

The modern condition of small
enterprises of Kherson region was

analysed. The problems of small
business development in Ukraine are

examined and ways of their solution are
offered.

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став
домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провід-
них країнах світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість та
стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкрет-
них споживачів, виконують важливу соціальну роль — надаючи
робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних про-
шарків населення [1].

В умовах фінансово-економічної кризи виконання регіональ-
ної програми розвитку малого підприємництва в Херсонській об-
ласті на 2007 —2008 роки визнано задовільним. У 2008 році, за
оперативними даними, в області налічувалося 72118 суб’єктів
малого бізнесу. Обсяг продукції, реалізованої малими підприємс-
твами в 2007 році з урахуванням змін до законодавства, становив
40,2 % від загального обсягу реалізованої продукції (робіт, по-




