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Аналіз зв’язку між доданою вартістю залученого капіталу, доданою вартістю людського капіталу,
доданою вартістю структурного капіталу та фінансовими показниками
Компанії, які можуть вижити, це компанії, які потребують швидкої зміни своєї стратегії від праце-орієнтованого бізнесу
до бізнесу, орієнтованого на знання. Таким чином, основні характеристики компанії змінюються на характеристики
науково-орієнтованої компанії. У статті проаналізовано зв’язок між доданою вартістю залученого капіталу, доданою
вартістю людського капіталу, доданою вартістю структурного капіталу та фінансовими показниками. Методом
дослідження є цільова вибірка, що загалом включає в себе 34 компанії, проаналізовані за допомогою програми Eviews
версії 9. Результати свідчать про відсутність впливу доданої вартості залученого капіталу на рентабельність активів,
наявність впливу доданої вартості людського капіталу на рентабельність активів, впливу доданої вартості структурного
капіталу на рентабельність активів.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання
на оригінальну версію статті.
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Анализ связи между добавленной стоимостью привлеченного капитала, добавленной стоимостью
человеческого капитала, добавленной стоимостью структурного капитала и финансовыми
показателями
Компании, которые могут выжить, это компании, нуждающиеся в быстрой смене своей стратегии от трудоориентированного бизнеса к бизнесу, ориентированному на знания. Таким образом, основные характеристики компании
меняются на характеристики научно-ориентированной компании. В статье проанализирована связь между добавленной
стоимостью привлеченного капитала, добавленной стоимостью человеческого капитала, добавленной стоимостью
структурного капитала и финансовыми показателями. Методом исследования является целевая выборка, что в общем
включает в себя 34 компании, проанализированные при помощи программы Eviews версии 9. Результаты
свидетельствуют об отсутствии влияния добавленной стоимости привлеченного капитала на рентабельность активов,
наличие влияния добавленной стоимости человеческого капитала на рентабельность активов, влияния добавленной
стоимости структурного капитала на рентабельность активов.
Ключевые слова: добавленная стоимость привлеченного капитала, добавленная стоимость человеческого
капитала, добавленная стоимость структурного капитала, финансовые показатели, фондовый индекс LQ45.
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