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Постановка проблеми.  В  умовах  сьогодення 
важливим  для  вітчизняних  підприємств  є  підви-
щення  ефективності  діяльності.  Одним  з  важли-
вих напрямів, який, з одного боку, здійснює суттє-
вий вплив на неї,  а  з  іншого боку,  є результатом 
того,  наскільки  ефективно  функціонує  господар-
ський суб’єкт, є фінансовий. Тому проблема фор-
мування  системи показників  оцінки ефективності 
діяльності підприємства за фінансовим напрямом 
є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  різноманітних  теоретико-мето-
дологічних  підходів  до  оцінювання  ефектив-
ності  діяльності  підприємства  за  фінансовим 
напрямом  займалися  такі  видатні  науковці,  як, 
зокрема, Н.О. Власова, Т.А. Говорушко, С.А. Єро-
хін,  С.О.  Зубков,  Г.В.  Сілакова,  О.А.  Кириченко, 
М.А. Коваленко, В.Л. Чесноков, М.В. Чорна. Проте 
спостерігається  деяка  суперечливість  між  погля-
дами різних авторів.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у  дослідженні, систематизації та аналізі наукових 
підходів до оцінки ефективності діяльності підпри-
ємства за фінансовим напрямом, а  також визна-
ченні показників для проведення оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виходячи з результатів аналізу літературних дже-
рел  [2–13;  15]  та мети  дослідження,  пропонуємо 
застосовувати  метод  ранжування  [14],  який  дає 
змогу визначити ранг показника на основі частоти 
його використання в досліджених методичних під-
ходах.  Тому  з метою визначення  переліку  показ-
ників, що слід включити до остаточної сукупності, 
доцільно  відібрати  ті,  що  мають  найвищі  ранги 
(а саме з першого по третій). У табл. 1 наведено 
результати аналізу літературних джерел [2–13; 15] 

щодо вибору показників, які відображають оцінку 
ефективності діяльності підприємства за фінансо-
вим  напрямом на  основі  застосування  рангового 
аналізу, а також сформовано відповідний перелік 
показників.

Наступним кроком формування обґрунтованої 
системи  показників  оцінки  ефективності  діяль-
ності  підприємства  за  фінансовим  напрямом  є 
визначення  доцільності  групування  показників. 
Аналіз  літературних  джерел  [1]  довів  доціль-
ність  використання  факторного  аналізу,  який  є 
підґрунтям проведення класифікації та система-
тизації простору ознак дослідження, групування 
факторів  за  їх  економічним  змістом.  Одним  з 
найбільш  поширених  підходів  для  визначення 
факторів  є  використання методу  головних  ком-
понент,  головними перевагами якого є мініміза-
ція  обсягу  вихідних  даних,  можливість  редукції 
даних,  виявлення  структури  взаємозв’язків  між 
ознаками, надання їх кількісної оцінки та еконо-
мічної  інтерпретації,  присвоєння  рангів  дослі-
джуваним  об’єктам  та  їх  класифікація  за  вели-
чиною  виявлених  латентних  показників.  Окрім 
того, слід назвати наявність пакетів прикладних 
програм,  зокрема  відповідні  розрахунки  прово-
дились в ППП STATISTICA 12.5.

Алгоритм  застосування  методу  головних  ком-
понент, на думку О.Г. Янкового, включає такі кроки:

– формування матриці вихідних показників;
– стандартизація ознак (побудова матриці);
–  розрахунок  кореляційної  матриці,  що  відо-

бражає зв’язки вихідних змінних;
–  знаходження  матриці  факторних  наванта-

жень;
–  виділення,  вимір  та  інтерпретація  головних 

компонент [16].
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напрямом, досліджено теоретичні підходи 
до його оцінювання. Здійснено групування 
показників оцінювання за низкою напрямів, а 
також сформовано обґрунтований перелік 
показників на основі застосування методу 
ранжування.
Ключові слова: ефективність, показник, 
групування, ранжування, оцінка, фінансовий 
напрям, фактор.

В статье рассмотрена проблема формиро-
вания системы показателей оценки эффек-
тивности деятельности предприятия по 
финансовому направлению, исследованы 
теоретические подходы к его оцениванию. 

Осуществлена группировка показателей 
оценивания по ряду направлений, а также 
сформирован обоснованный перечень пока-
зателей на основе применения метода ран-
жирования.
Ключевые слова: эффективность, пока-
затель, группировка, ранжирование, оценка, 
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The article considers the problem of formation of 
system of indicators for evaluating the effective-
ness of the company’s financial direction, theo-
retical approaches to its assessment. Grouping 
of indicators assessment on a number of fronts, 
and generated a reasonable list of indicators on 
the basis of the method of ranking.
Key words: efficiency, index, grouping, ranking, 
rating, financial direction, factor.
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Таблиця 1
Обґрунтований перелік показників оцінки ефективності діяльності підприємства  

за фінансовим напрямом

Показник Умовне 
позначення Формула розрахунку показника

Рентабельність активів під-
приємства x11

Відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів 
підприємства.

Рентабельність реалізації x12 Відношення чистого прибутку до вартості реалізованої продукції.
Рентабельність власного 

капіталу x13
Відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного 
капіталу.

Коефіцієнт оборотності  
активів x14

Відношення чистої виручки від реалізації до середньорічної суми 
активів.

Коефіцієнт оборотності дебі-
торської заборгованості х15

Відношення чистої виручки від реалізації до середньої за рік дебі-
торської заборгованості покупців.

Коефіцієнт оборотності креди-
торської заборгованості x16

Відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної 
вартості кредиторської заборгованості постачальникам.

Коефіцієнт оборотності мате-
ріально-виробничих запасів x17

Відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної 
вартості матеріально-виробничих запасів.

Коефіцієнт оборотності влас-
ного капіталу x18

Відношення обсягу реалізованої продукції до середньорічної вар-
тості власного капіталу.

Коефіцієнт загальної  
(поточної) ліквідності x19 Відношення оборотних коштів до короткострокових зобов’язань.

Коефіцієнт термінової  
ліквідності x110

Відношення суми грошових коштів, короткострокових фінансових 
вкладень, чистої дебіторської заборгованості до короткотермінових 
зобов’язань.

Коефіцієнт абсолютної  
ліквідності x111 Відношення грошових коштів до короткострокових зобов’язань.

Коефіцієнт автономії x112 Відношення власного капіталу до підсумку балансу.
Коефіцієнт фінансового 

ризику x113 Відношення позикового капіталу до власного капіталу.

Таблиця 2
Перелік досліджуваних машинобудівних підприємств Харківського регіону

Назва підприємства
ПАТ «Харкiвський машинобудiвний завод «Свiтло шахтаря»»
ДП «Завод «Електроважмаш»»
ПАТ «Харкiвський електротехнiчний завод «Укрелектромаш»»
ПАТ «Завод «Пiвденкабель»»
ПАТ «Електромашина»
ПАТ «Харкiвський верстатобудiвний завод»
ПАТ «Харкiвський завод штампiв та пресформ»
ПАТ «Науково-виробниче підприємство теплоавтомат»
ВАТ «Завод iм. Фрунзе»
ПАТ «Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе»
ВАТ «Турбоатом»
ПАТ «Харкiвський пiдшипниковий завод»
Державне науково-виробниче підприємство «Об’єднання Комунар»
ДП «Харкiвський машинобудiвний завод «ФЕД»»
ПАТ «Коннектор»
ПАТ «ФЕД»
Науково-виробниче підприємство «Хартрон-плант» ЛТД (ТОВ)
Науково-виробниче підприємство «Хартрон-експрес ЛТД» (ТОВ)

Таблиця 3
Склад та економічний зміст виділених факторів

Фактор Перелік показників, що входять до фактору Ознака групування

Фактор 1 x16, х19, x110, x111
Показники оборотності кредиторської забор-
гованості та ліквідності.

Фактор 2 x14, х17 Показники оборотності.
Фактор 3 x11, x12, x13 Показники рентабельності.
Фактор 4 x112, x113 Показники автономії та фінансового ризику.
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У  процесі  здійснення  розрахунків  використо-
вувалася статистична  інформація за 18 машино-
будівними  підприємствами  Харківського  регіону 
(табл. 2).

На рис. 1 подано матрицю факторних наванта-
жень за комплексом факторів оцінки ефективності 
діяльності підприємства за фінансовим напрямом.

Результати  проведеного  аналізу  свідчать  про 
те,  що  чотири  отримані  фактори  описують  85% 
дисперсії  всього  первинного  переліку  факторів, 
що  засвідчує  адекватність  проведених  розрахун-
ків. Економічна  інтерпретація виділених факторів 
представлена в табл. 3.

Таким чином, застосування факторного аналізу 
дало змогу сформувати остаточний перелік показ-
ників оцінки ефективності діяльності підприємства 
за  фінансовим  напрямом  в  розрізі  запропонова-
них груп.

Висновки з проведеного дослідження. 
У  ході  здійсненого  дослідження  було  розглянуто 
наявні теоретичні підходи до ефективності діяль-
ності підприємства за фінансовим напрямом, що 
дало  змогу  сформувати  обґрунтований  перелік 
показників  на  основі  застосування  методу  ран-
жування.  Застосування факторного  аналізу  дало 
змогу сформувати остаточний перелік показників 
підприємства. Подальші дослідження спрямовані 

на проведення оцінки ефективності діяльності під-
приємства за іншими напрямами.
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