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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
Сучасний фінансово-економічний стан підприємств

будівельної галузі потребує як на рівні керівництва дер-
жави, так і на рівні керівництва будівельних підприємств,
вжиття заходів щодо подолання наслідків фінансової
кризи і підвищення фінансової безпеки підприємств заз-
наченої галузі. Перспективним напрямом щодо покра-
щення фінансового стану і підвищення ефективності
діяльності будівельних підприємств є встановлення та
дотримання необхідного рівня фінансових показників,
стимулювання ефективнішого використання капіталу зі
сторони економічної і фінансової ефективності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Питання підвищення ефективності використання
капіталу підприємств та їх фінансової стійкості висвіт-
люється у працях: Л. В. Руденко, М. Є Мних, І. В. Коваль-
чук, Н.Б. Тарасенко, Б.М. Литвин, Мних Є., Шеремет А.Д
та інших. Однак у літературних джерелах науковцями-
економістами недостатньо уваги приділяється питанням
розрахунку мінімально необхідного рівня окремих по-
казників ефективності використання капіталу із враху-
ванням галузевих особливостей діяльності будівельних
підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цього дослідження є розроблення формул

розрахунку рекомендаційних значень, основних показ-
ників ефективності використання капіталу будівельни-
ми підприємствами України та їх оцінка.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінюючи ефективність використання капіталу,

необхідно розраховувати та давати оцінку показнику
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рентабельності продукції[1, с. 156]. Більшість нау-
ковців дотримуються позиції, що значення цього по-
казника є "відкритим", тобто повинно прямувати до
збільшення, а його рівень залежить від особливостей
галузевої спеціалізації [2, с. 235]. Фінансові аналіти-
ки при оцінці рентабельності продукції орієнтуються
на результати підприємств — конкурентів або ж за-
гальної тенденції, характерної для підприємств даної
галузі.

Дотримання наведеної позиції при оцінці ефектив-
ності використання капіталу конкретного будівельно-
го підприємства в умовах ринкової економіки не може
бути об'єктивним, оскільки при цьому не враховуєть-
ся ряд особливостей фінансового менеджменту:ст-
руктури капіталу конкретного підприємства, ціни, яка
сплачується за використання позикового капіталу,
особливостей розміщення капіталу в активах, стану
оборотності активів, платіжної дисципліни та розра-
хункових відносин. Обєктивнішою порівняльна оцін-
ка може бути, якщо порівнюються результативні по-
казники підприємств, що функціонують у одній галузі,
мають наближено схожу структури сформованого
капіталу в аналізованому періоді, використовують
капітал однієї ціни у ході розміщення і використання
капіталу, дотримуються однакових стратегій. У про-
тилежному випадку необхідно враховувати розбіж-
ності відповідно до наведених критеріїв. Тоді по-
рівняльна оцінка може бути наближеною до об'єктив-
ної. Рентабельність продукції перебуває у детерміно-
ваній взаємозалежності із показником дохідності ка-
піталу. Знайшовши оптимальне значення дохідності,
можна знайти і рекомендаційний рівень рентабель-
ності продукції.

Оцінювання дохідність капіталу будівельних під-
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приємств досліджуваних регіонів України спробуємо
провести за допомогою побудови економіко-математич-
ної моделі, призначеної для визначення індивідуально-
го, рекомендованого значення, використовуючи інфор-
мацію про тісноту зв'язку із найбільш визначальними
факторами впливу на зміну рентабельності продукції.
Висуваємо гіпотезу, що дохідність капіталу перебуває
у взаємозв'язку із такими показниками і як рента-
бельність капіталу, коефіцієнтом фінансової стійкості,
а також рентабельністю продукції. За допомогою спе-
ціалізованих програм Statistica 6.0 і Statplus 2007 по-
будуємо регресійне рівняння та оцінимо його адек-
ватність за допомогою статистичних показників.
A = 1,0025 — 1,1328 * B + 20,9543 * C — 0,0173 * D (1),

де А — доходність капіталу;
В — коефіцієнт фінансової стійкості;
С — коефіцієнт показника рентабельність капіталу;
D — коефіцієнт мультиплікатора капіталу.
Як бачимо з рівняння, найбільш суттєвий вплив на

дохідність капіталу має рентабельність капіталу і фінан-
сова стійкість.

Отримане регресійне рівняння
можна вважати доцільним і пра-
вильно побудованим, оскільки по-
казник R — квадрат становить
0,8362, що означає, що на 84%
враховано ймовірні чинники впли-
ву. Відповідно до статичних показ-
ників, це є високим рівнем. R —
0,9145, а рівень значимості 0,002.
Чим менше число рівня значимості,
тим значиміше отримане регресій-
не рівняння. Таким чином, для от-
римання рекомендаційного зна-
чення дохідності капіталу необхід-
но підставити у рівняння значення
незалежних змінних — рекомен-
даційні значення коефіцієнта фі-
нансової стійкості, рентабельності
капіталу і мультиплікатора капіта-
лу, формули, розрахункові значен-
ня яких вже наведені. Залежність
доходності капіталу від факторних
показників характеризується кри-
вою, що зображені на рис. 1.

Розрахунок отриманого, відпо-
відно до рівняння регресії, реко-
мендаційного значення дохідності
капіталу та його порівняння з фак-
тичним наведено у табл. 1.

Порівнюючи розрахункове
мінімально необхідне рекоменда-
ційне значення дохідності капіталу
із його фактичним, спостерігаємо
динамічні зміни. Фактичне значен-
ня дохідності капіталу має як тен-
денції до перевищення рекомен-
даційного, так і навпаки. Виявлена
тенденція пояснюється тривалістю
операційного циклу у будівельних
підприємств, що часто перевищую
рік.

У будівельних підприємств більшості регіонів України
за 2003 — 2007 рр. фактичне середнє значення дохідності
(оборотності) капіталу перевищує розрахований мінімаль-

Рис. 1. Взаємозалежність дохідності капіталу

із коефіцієнтом фінансової стійкості,

рентабельності капіталу та мультиплікатором

капіталу

Таблиця 1. Рекомендаційне і фактичне значення діходності

капіталу будівельних підприємств України

* Розрахунок проведено за даними Держкомстату (3446 підприємств) [7]
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ний рівень, що є позитивною ознакою і пояснюється швид-
кими темпами росту попиту на будівельну продукцію, що
припадають саме на аналізований період.

Володіючи інформацією про рекомендаційне зна-
чення дохідності капіталу та його рентабельності, спро-
буємо визначити рекомендаційне значення рентабель-
ності продукції. Для цього застосуємо рівняння Дюпо-
на:

Ркап = Дк *Рп (2),
де Ркап — рентабельність капіталу;
Дк — дохідність капіталу;
Рп — рентабельність продукції [3, с. 235; 4, с.145;

5, с. 6].
З рівняння 2 знайдемо рентабельність продукції:
РП= Ркап / ДК (3).
Наведене рекомендаційне значення рентабельності

капіталу в будівельних підприємствах всіх досліджуваних
регіонів суттєво перевищує його фактичний показник кож-
ного з аналізованих періодів. Виявлене відхилення має
логічне пояснення. При розрахунку рекомендаційного зна-

чення рентабельності продукції
враховувалось рекомендаційне
значення рентабельності капіталу.
Вагомою складовою при розра-
хунку оптимального рівня рента-
бельності власного капіталу є
зміна частки власного капіталу в
напрямі збільшення. Зменшуючи
частку позикового капіталу, змен-
шуються і фінансові витрати, що
займають значущу частку у виручці
від реалізованої продукції. Таким
чином, за рахунок зменшення
фінансових витрат, зросте і рента-
бельність продукції. Наведені ре-
комендаційні дослідження знай-
дуть свою реалізацію у ході управ-
ління капіталом будівельних під-
приємств.

ВИСНОВКИ
Підведемо підсумки розгля-

нутого вище. При оцінці ефектив-
ності використання капіталу бу-
дівельними підприємствами не-
обхідно більше уваги приділяти
рекомендаційним значенням по-
казників.

Наведені формули розрахун-
ку рекомендаційних значень по-
казників ефективності викорис-
тання капіталу будівельних під-
приємств сприятимуть поліпшен-
ню моніторингу ефективності ви-
користання капіталу підприємства-
ми зазначеної галузі.

Порівнюючи отримані реко-
мендаційні значення із фактични-
ми, виявляємо невикористані ре-
зерви підвищення ефективності
використання капіталу та зміц-
нення фінансової стійкості буді-

вельними підприємствами України.
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Таблиця 2. Рекомендаційне і фактичне значення рентабельності

продукції будівельних підприємств України за 2003—2007рр.,%

* Розрахунок проведено за даними Держкомстату (3446 підприємств) [7]


