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Анотація. Досліджено вплив вибору структури капіталу на ефективність господарської ді-
яльності підприємств у Канаді. Короткострокові, довгострокові та загальні коефіцієнти забор-
гованості були використані як детермінанти структури капіталу. Для оцінювання регресії були 
вжиті контрольні змінні, такі як: розмір підприємства, зростання, чутливість активів та кое-
фіцієнт їхньої оборотності. Вимірювання ефективності господарської діяльності підприємств  
у Канаді виконувалося за допомогою таких коефіцієнтів як: рентабельність активів (ROA), рен-
табельність капіталу (ROE) і ринкової вартості (Тобіна Q). За результатами регресійного аналізу 
встановлено, що в Канаді структура капіталу підприємств не впливає на ROE; структура капі-
талу впливає на ROA і Тобін Q. Запропонований підхід дозволить підвищити ефективність управ-
ління та господарської діяльності в канадських компаніях.
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Основним завданням компаній є збільшення 
їхньої вартості та багатства акціонерів. Отже, 
вибір структури фінансового капіталу і фінан-
сові результати господарської діяльності визна-
чаються політикою фінансових менеджерів та 
керівництва компаній.

Метою цієї статті є оцінювання ефективнос-
ті діяльності компаній у Канаді та визначення 
факторів впливу на структуру фінансового ка-
піталу.

Оцінювання ефективності господарської ді-
яльності компаній у Канаді проведено на осно-
ві фінансових даних, представлених компанією 
Standard & Poor᾿s / Toronto Stock Exchange (S&P/
TSE). Для оцінювання ефективності господар-
ської діяльності компаній в Канаді використано 
дані за 1999—2017 роки. Основним джерелом 
даних стала щорічна фінансова звітність компа-
ній у Канаді.

Установлено, що існує три показники фінан-
сової структури компаній: короткостроковий 
борг перед загальними активами; довгостроко-

вий борг перед загальними активами; загальний 
борг перед загальними активами.

Для з’ясуванням заходів впливу на структуру 
фінансового капіталу компаній у Канаді додат-
ково розраховано ще три показники ефектив-
ності господарської діяльності:

- рентабельність активів, який розрахо-
вується як відношення чистого прибутку до за-
гальних активів;

- рентабельність власного капіталу, який 
обчислюється як чистий прибуток до балансо-
вої вартості власного капіталу;

- Tobin᾿s Q, який розраховується як рин-
кова вартість сукупних активів, поділена на ба-
лансову вартість загальних активів.

Досліджено вплив вибору структури капі-
талу на ефективність господарської діяльності 
підприємств у Канаді. Короткострокові, довго-
строкові та загальні коефіцієнти заборгованос-
ті були використані як детермінанти структури 
капіталу. Для оцінювання регресії були вжиті 
контрольні змінні, такі як: розмір підприємства, 
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зростання, чутливість активів та коефіцієнт їх-
ньої оборотності. Вимірювання ефективності 
господарської діяльності підприємств у Канаді 
виконувалося за допомогою таких коефіцієнтів 
як: рентабельність активів (ROA), рентабель-
ність капіталу (ROE) та ринкової вартості (То-
біна Q). За результатами регресійного аналізу 

встановлено, що в Канаді структура капіталу 
підприємств не впливає на ROE; структура капі-
талу впливає на ROA і Тобін Q. 

Запропонований підхід дозволить підвищи-
ти ефективність управління та господарської ді-
яльності в компаніях у Канаді та інших країнах 
світу.
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