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Однією із пріоритетних проблем економічної діяльності компанії є підвищення ефективності її 

господарсько-фінансової діяльності. Для роз’яснення цієї проблеми необхідне удосконалення 

системи управління підприємством для підвищення його результативності, ефективності та 

конкурентоспроможності. Розглядати ефективність господарсько-фінансової діяльності 

підприємства можна по-різному, а відтак і проводити її розрахунок також можна 

опираючись на різні визначення ефективності. Основним принципом аналізу ефективності 

господарсько-фінансової діяльності підприємства є аналіз на всіх рівнях управління 

економікою, а також співвідношення кінцевого результату до застосованих та спожитих 

ресурсів. Основними блоками, на основі яких здійснюється аналіз ефективності господарсько-

фінансової діяльності підприємства можна вважати аналіз фінансового стану підприємства; 

аналіз формування, розподілу прибутку і соціального розвитку підприємства; аналіз обсягів 

виробництва і реалізації продукції; аналіз собівартості продукції; аналіз трудових ресурсів; 

аналіз основних засобів; аналіз матеріальних ресурсів підприємства. 

 

One of the priority problems of the company's economic activity is to increase the efficiency of its 

economic and financial activities. To explain this problem, it is necessary to improve the management 

system of the enterprise to increase its efficiency, effectiveness and competitiveness. The efficiency of 

economic and financial activities of the enterprise can be considered in different ways, and therefore 

its calculation can also be based on different definitions of efficiency. 

In addition, the economic efficiency of the enterprise can be assessed using a group of indicators such 

as liquidity indicators; solvency; profitability; asset efficiency. Liquidity ratios characterize the firm's 

ability to meet its current (short-term) liabilities at the expense of current assets. 

The article determined that it is also necessary to pay attention to the study of the condition, dynamics 

and structure of fixed assets, as they occupy a large share among the long-term assets of the 

enterprise. The main principle of analysis of the efficiency of economic and financial activities of the 

enterprise is the analysis at all levels of economic management, as well as the ratio of the end result to 

the applied and consumed resources. 

Indicators of economic efficiency are divided into partial and general. The partial ones include: 

volume of output, labor productivity, capital efficiency, material efficiency, production cost 



The article defines the system of production efficiency indicators. Such indicators are: generalizing 

indicators; indicators of the efficiency of the use of living labor; indicators of efficiency of use of fixed 

assets; indicators of efficiency of use of material resources; indicators of financial efficiency. The 

main blocks on the basis of which the analysis of the efficiency of economic and financial activities of 

the enterprise can be considered the analysis of the financial condition of the enterprise; analysis of 

the formation, distribution of profits and social development of the enterprise; analysis of production 

and sales volumes; product cost analysis; analysis of labor resources; analysis of fixed assets; 

analysis of material resources of the enterprise. 
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Постановка проблеми. Для того, щоб ефективно проводити аналіз фінансової звітності на підприємстві 
повинен бути відповідний базис: інформаційна система, що направлена на отримання, обробку та передачу 

інформації; фінансова система, що забезпечить фінансування процедур аналізу фінансової звітності у повному 

обсязі і у визначені строки; трудові ресурси, що дозволять використовувати персонал підприємства для проведення 

високоякісного аналізу фінансової звітності; інфраструктура, що забезпечить відповідний рівень проведення 

аналізу фінансової звітності; технологічна система, що забезпечить проведення високоякісного аналізу фінансової 
звітності; організаційна структура, яка дозволить чітко регламентувати процес аналізу фінансової звітності. Аналіз 
фінансової звітності буде ефективним тільки при наявності та повному розкритті всіх базових його елементів. За 
таких умов, мета аналізу фінансової звітності – підвищення ефективності управління фінансово-господарською 

діяльністю та оптимізація процесу такої діяльності на підприємстві.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективна діяльність підприємств у довгостроковій 

перспективі, забезпечення високих темпів їхнього розвитку і підвищення конкурентоспроможності в умовах 

переходу до ринкової економіки в значній мірі визначаються рівнем їхнього фінансового потенціалу і якістю 

управління їхньою господарсько-фінансовою діяльністю. Таким чином, управління господарсько-фінансовою 

діяльністю як одна з основних функцій апарату управління підприємством набуває ключової ролі в умовах 

ринкової економіки. Дану тему досліджували у своїх роботах багато науковців: І. Алексєєв, Н. Бицько, О. Бровков, 

И. Бланк, О. Василик, М. Денисенко, О. Заруба, О. Захарчук, А, Н. Костін, А. Мороз, А. Міщенко, В. Сладкевич, 

Ю. Вебер, Датар, Магнус, Нільс-Горан, Ольве, Рой, Хорнгента інші. 
Формулювання цілей статті. Фінансовий аналіз здійснюється задля встановлення раціонального 

співвідношення між споживчими властивостями та витратами підприємства для виробництва ним товарів та 

послуг, що обумовлює більш детальне дослідження даної тематики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою фінансового аналізу є: наукове пояснення, 

дослідження та визначення тенденцій та закономірностей, контролювання проектів та управлінських рішень, 

виявлення резервів для збільшення ефективності, оцінка результатів діяльності, конкретизація ризиків та надання 

рекомендацій для подальшого розвитку компанії. Даний аналіз має на меті оптимальне використання існуючих 

ресурсів та допомагає сформувати структуру коштів організації надаючи можливість надалі вчасно виявити 

недоліки та усунути їх, виконавши ряд завдань. 

Завдання аналізу фінансової звітності повинні співпадати зі складовими методики, тобто: горизонтальний 

та вертикальний аналіз активів і пасивів; аналіз ліквідності; аналіз фінансової стійкості; аналіз ділової активності; 
аналіз рентабельності; аналіз фінансових результатів [1, с. 167].  

Аналіз повинен бути дієвим, активно впливати на хід виробництва продукції та його результати, вчасно 

виявляти недоліки, прорахунки, втрати в роботі та інформувати про це керівництво підприємства. Розрахунки 

повинні проводитись по плану та систематично, а також бути ефективними. 

Аналіз обов’язково має бути: об'єктивним, певним, точним, опиратися лише на правдиву, перевірену 

інформацію, яка правдиво показує наявний реальний стан організації. Висновки аналізу повинні бути ґрунтуватися 

на точних аналітичних розрахунках. Це вказує на необхідність постійного покращення організації спостереження, 

зовнішнього та внутрішнього аудиту з дотриманням методики аналізу. 

Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства – це поняття, що характеризується 

найвищою результативністю роботи конкретного підприємства за наявних у ньому умов господарювання, які 
призводять до стійкої позиції на ринку підприємства, підвищення рівня його конкурентоспроможності, 
рентабельності. Використовуючи на підприємстві систему показників економічної ефективності, необхідно 

проаналізувати варіанти для вдосконалення його господарської діяльності за допомогою застосування досягнень 

науково-технічного прогресу, покращення технологій та організації виробництва, а також розробити дієвий 

механізм покращення ефективності господарювання. Ці дії допоможуть зорієнтувати підприємство на інтенсивний 

шлях розвитку та досягнення найвищого рівня ефективності в динаміці. В даному випадку відношення обсягу 

реалізованої продукції до сукупної величини ресурсів або до загальної суми витрат виробництва чи обігу 

застосовується як узагальнюючий показник господарської діяльності підприємства.  



Показники оцінки ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства можна поділити на 

декілька груп. Першою групою є показники виробничої ефективності господарської діяльності підприємства, 

другою - показників є показники фактичної економічної ефективності господарської діяльності підприємства, а 

третьою групою показників є показники фактичної фінансової ефективності та господарської діяльності 
підприємства [2, с. 395].  

Розрахунки цих показників здійснюються за певною схемою. В першу чергу слід визначити ефективність 

господарської діяльності, тобто використаних ресурсів, шляхом ділення реалізованої продукції на сукупну 

величину ресурсів або відношення прибутку до сукупної величини ресурсів. Наступним кроком визначають 

ефективність затрат (спожитих ресурсів) [3, с. 132].  Це відношення реалізованої продукції до витрат виробництва 

або відношення прибутку до витрат виробництва [4, с. 26].  

Третім кроком є обчислення показника ефективності використання капіталу. Це відношення реалізованої 
продукції до сукупної величини ресурсів. Цей показник повторює перший, оскільки ресурси ототожнюються з 
капіталом, але тут розрахунок здійснюється на 1 грн. капіталу. Його ще можна визначити шляхом ділення суми 

прибутку на капітал (сукупну величину ресурсів), отримуємо прибуток з 1 грн. капіталу, або, як це ще називають, 

коефіцієнт рентабельності капіталу [5, 429].  

Останнім, четвертим, кроком є розрахунок ефективності затрат як відношення реалізованої продукції до 

витрат виробництва. Це характеризує розмір реалізованої продукції на 1 грн. затрат. Також визначають шляхом 

відношення прибутку до витрат виробництва, що дає величину прибутку з 1 грн. затрат або коефіцієнт 

рентабельності затрат [6].  

Також під час здійснення аналізу ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 

необхідно також звернути увагу на дослідження стану, динаміки та структури основних засобів, так як вони 

займають велику питому вагу серед довгострокових активів підприємства. Перелік даних показників схематично 

зображений на у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Показники дослідження основних засобів [7, с. 208] 

Назва показника Короткий опис значення показника Формула для розрахунку 

Коефіцієнт 
оновлення 

Характеризує частку нових фондів у 

загальній їх вартості на кінець року 

Вартість основних засобів, що надійшли / 

вартість основних фондів на кінець періоду 

Термін оновлення 

основних фондів 

характеризує в середньому строк, 

протягом якого повністю оновлюються 

основні фонди підприємства 

Вартість основних засобів на початок 

періоду / вартість основних фондів, що 

надійшли 

Коефіцієнт вибуття 

Показує, яка частина основних засобів, з 
якими підприємства почало діяльність у 

звітному періоді, вибула через старість та 

по іншим причинам 

Вартість основних фондів, що вибули / 

вартість основних засобів на початок 

періоду 

Коефіцієнт 
приросту 

Показує, який відсоток у вартості 
основних фондів на початок періоду 

складає зміна величини основних фондів 

Вартість приросту основних фондів (тобто 

вартість основних фондів, що надійшли, за 

мінусом вартості основних фондів, що 

вибули) / вартість основних фондів на 

початок періоду 

Коефіцієнт зносу 

Характеризує частку вартості основних 

коштів, яка списана на затрати у 

попередніх періодах 

Сума зносу основних фондів / початкова 

вартість основних фондів 

Коефіцієнт 
придатності 

Показує частку основних фондів, яка ще 

не списана на затрати 

Залишкова вартість основних фондів / 

початкова вартість основних фондів 

 

Підвищення ефективності відтворюється у кількісному вигляді за допомогою системи показників 

ефективності виробництва, яка включає у себе групи показників, зображені на рис.1. 



 
 

Рис. 1. Система показників ефективності виробництва 

 

Слід зазначити, що показники економічної ефективності поділяються на часткові та загальні. До часткових 

належать: обсяг виробленої продукції, продуктивність праці, фондовіддача, матеріаловіддача, собівартість 

продукції [7].  

Крім того економічна ефективність підприємства може бути оцінена за допомогою групи таких 

показників, як показники ліквідності; платоспроможності; прибутковості; ефективності використання активів. 

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов'язання за 

рахунок поточних активів. Платоспроможність підприємства – це здатність виконувати свої короткі та 

довгострокові зобов'язання за рахунок власних активів. Цей показник вимірює рівень фінансового ризику, тобто 

ймовірність банкрутства підприємства. Нормальним вважається значення показника 0,5. Показники прибутковості 
характеризують ефективність використання всіх видів ресурсів, які забезпечили одержання певного валового 

доходу. Структуру показників ліквідності та фінансової стабільності підприємства можна спостерігати на рис. 2. 

Система показників ефективності виробництва 

Узагальнюючі 
показники 

Рівень задоволення потреб ринку 

Виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів 

Витрати на одиницю товарної продукції 

Прибуток на одиницю загальних витрат 

Рентабельність виробництва 

Народногосподарський ефект від використання одиниці продукції 

Показники 

ефективності 
використання 

живої праці 

Трудомісткість одиниці продукції 

Відносне вивільнення працівників 

Темпи росту продуктивності праці 

Частка прирості продукції за рахунок росту продуктивності праці 

Коефіцієнт ефективності використання робочого часу 

Економія фонду оплати часу 

Показники 

ефективності 
використання 

основних 

виробничих фондів 

Фондовіддача основних фондів 

Фондомісткість продукції 

Рентабельність основних фондів 

Фондовіддача активної частини основних фондів 

Показники 

ефективності 
використання 

матеріальних 

ресурсів 

Матеріаломісткість продукції 

Матеріаловіддача 

Економія матеріальних витрат 

Коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини 

Показники 

ефективності 
використання 

фінансових 

коштів 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

Тривалість одного обороту нормованих оборотних 

Відносне вивільнення оборотних 

Питомі 

Капіталовкладення на одиницю введених 

Рентабельність 

Строк окупності 



 
Рис. 2. Структура показників ліквідності та фінансової стабільності підприємства 

 

Прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти по 

реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, що сплачуються іншими підприємствами за 
порушення договірних зобов'язань, доходи від володіння борговими зобов'язаннями. Показником прибутковості є 
також рентабельність. Рентабельність (Profitability) – це відносний показник, що характеризує рівень ефективності 
(доходності) роботи підприємства [8, с. 39-42].  

Прибуток (Income) – це частина доходу, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, 
пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності [9, с. 161].  

На нашу думку, аналіз ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства необхідно 

здійснювати комплексно на основі аналізу таких складових діяльності підприємства як ефективність господарської 
діяльності, ефективність фінансової діяльності, ділова активність та ефективність використання ресурсів на 
підприємстві. 

Висновки. Отже, розглядати ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства можна по-

різному, а відтак і проводити її розрахунок також можна опираючись на різні визначення ефективності. Основним 

принципом аналізу ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства є аналіз на всіх рівнях 

управління економікою, а також співвідношення кінцевого результату до застосованих та спожитих ресурсів. 

Основними блоками, на основі яких здійснюється аналіз ефективності господарсько-фінансової діяльності 
підприємства можна вважати аналіз фінансового стану підприємства; аналіз формування, розподілу прибутку і 
соціального розвитку підприємства; аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції; аналіз собівартості 
продукції; аналіз трудових ресурсів; аналіз основних засобів; аналіз матеріальних ресурсів підприємства. 
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