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НАУКОВИЙ ВНЕСОК ШКОЛИ  

БАГАТОФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

В КОРПОРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 
Аналіз фінансової звітності корпорацій як основної інституційної форми 

підприємництва уможливлює одержання зовнішніми та внутрішніми 
користувачами для прийняття економічних рішень релевантної інформації про 
ключові досягнення суб’єкта господарювання у звітному періоді щодо 
масштабів діяльності та дозволяє виявити тенденції безперервності його 
розвитку у майбутніх періодах   

Основною метою трансформації показників фінансової звітності у форму 
коефіцієнтів є забезпечення зіставності інформації про суб’єкт господарювання 
з подібною інформацією про інші суб'єкти господарювання для порівняння 
результатів діяльності  а також з подібною інформацією про той самий суб'єкт 
господарювання за інший період або іншу дату для контролю за масштабами 
діяльності  

Ідеї теорії корпоративного аналізу фінансової звітності представників школи 
багатофакторного моделювання    ltivariate  o elers  c ool  базуються на 
мультиплікативному взаємозв'язку окремих коефіцієнтів  що характеризують 
фінансовий стан і ефективність поточної діяльності компанії  а також на 
узагальнюючих показниках фінансово-господарської діяльності   

Головне завдання цієї школи полягає у моделюванні піраміди фінансових 
показників  яка припускає тільки мультиплікативний кореляційний зв'язок між 
окремими коефіцієнтами  починаючи з коефіцієнта R    Ret rn on  q it  – 
рентабельність власного капіталу  та розробці на її основі імітаційних моделей  
Один із найвідоміших практичних результатів цієї «школи  – методика аналізу  
запропонована менеджерами фірми «Дюпон     Pont  inancial Analysis Model). 
Цей напрямок був пов'язаний з іменем Джеймса Блісса  James  liss        

Рівняння Дюпон є детермінованим факторним аналізом  що дозволяє 
визначити чинники  за рахунок яких відбувалася зміна рентабельності власного 
капіталу  іншими словами  зміна норми прибутку на авансований капітал   В 
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основу мультиплікативної факторної моделі у вигляді деревовидної структури 
покладено коефіцієнт рентабельності власного капіталу  R    як 
співвідношення чистого прибутку  et  ncome   et Pro it  до середньорічної 
вартості власного капіталу   vera e  q it    а ознаки – характеризують фактори 
виробничої та фінансової діяльності підприємства   

Фактори  що впливають на R   дробляться з метою виокремлення чинників  
які найсуттєвіше змінюють рентабельність власного капіталу  Основними 
факторами рівняння Дюпон  формула    є  операційна рентабельність  et Pro it 
Margin (NPM) – визначається як відношення чистого прибутку  et Pro it до 
чистого доходу  et  ales  Reven e   оборотність активів  otal  sset   rnover 
(TAT) – вимірюється як відношення чистого доходу  et  ales  Reven e  до 
середньорічної вартості активів   vera e  ssets   мультиплікатор фінансового 
левериджу   q it    lti lier      =   vera e  ssets      vera e  q it    що у 
вітчизняній практиці характеризується як коефіцієнт фінансової залежності  

EMTATNPMROE  .                                    (1) 
Варто зауважити  що у більш пізніших дослідженнях  зокрема у праці  o rtis 

  978       наводиться схема деревовидної структури розкладання на множники 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу  R     що включає 79 
фінансових коефіцієнтів  які були відібрані цим автором при огляді фахових 
публікацій та систематизовані на основі теоретичного встановлення 
функціонального причинно-наслідкового взаємозв’язку між коефіцієнтами  
Доречним буде додати  що у праці  o rtis   978  також презентується піраміда 
фінансових коефіцієнтів  що базується на поєднанні підходу емпіричного 
досвіду  дедуктивного підходу  а також підходу у частині візуалізації 
приблизних середньогалузевих показників господарської діяльності   

У 7 -х роках ХХ ст  з розвитком комп’ютерного імітаційного моделювання 
представниками цієї школи починають розроблятися піраміди фінансових 
коефіцієнтів  в основі яких лежить співвідношення ринкової вартості простих 
акцій та різних показників діяльності фірми  За такого підходу моделювання 
піраміди фінансових коефіцієнтів також передбачало детермінований 
мультиплікативний зв'язок між окремими коефіцієнтами  але за кореневу 
результативну ознаку  від якої будувалося «дерево  коефіцієнтів  обирався 
коефіцієнт EPS (Earnings Per Share – дохідність простих акцій   формула   . 

BVSROEEPS  ,                                                (2) 
де BVS – балансова вартість однієї простої акції   ook Val e o  common 

Share). 
Розглянуті вище моделі аналізу фінансової звітності представників школи 

багатофакторного мультиплікативного моделювання в кінцевому підсумку 
трансформувалися в мультиплікативну залежність між темпом зростання 
масштабів діяльності і різними характеристиками фінансових показників 
діяльності  такими як  прибуток  обсяг інвестицій та дивідендів  фінансовий 
леверидж  обсяги продажів  На сьогодні ця школа представлена 
мультиплікативною моделлю стійкості економічного зростання Роберта 
Хіггінса     o el o    timal Growth Strategy) [3].  

Відповідно до моделі стійкості економічного зростання  збільшення активів 
корпорації може відбуватися лише за рахунок зростання нерозподіленого 
прибутку і пропорційного збільшення зобов'язань  У означеному контексті  під 
стійкими темпами зростання корпорації  стійкими темпами зростання 
масштабів діяльності  розуміються темпи зростання власного капіталу  
джерелом якого виступає нерозподілений прибуток  Відтак  зміни у власному 
капіталі відбуваються через приріст за рік нерозподіленого прибутку  
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Модель Хіггінса  формула 3  дає наочне уявлення про критичні змінні 
 коефіцієнт операційної рентабельності продажів  коефіцієнт фінансового 
левериджу  коефіцієнт оборотності активів  що у сукупності формують 
показник R    а також про коефіцієнт реінвестування прибутку   що 
визначають результат – стійкість зростання масштабів діяльності компанії      
Він показав  що досягнення бажаного темпу зростання масштабів діяльності 
прямо залежить від застосовуваної фінансової політики  при цьому темп 
зростання масштабів діяльності має збігатися з усталеним показником 
співвідношення нерозподіленого  балансового  прибутку та власного капіталу   

RROEg  ,                                                 (3) 

де R – норма реінвестування чистого прибутку в активи корпорації  
З цієї школи народилася сучасна збалансована система показників BSC 

  alance   corecar    яка в піраміді фінансових коефіцієнтів моделює чотири 
групи ключових показників результативності бізнесу компанії – KPI (Key 
Performance Indicators   ключові фінансові показники  ключові показники 
взаємовідносин з клієнтами  ключові показники виробничої діяльності  ключові 
показники розвитку персоналу  рис  1).  

 
Вимір Причинно-наслідковий зв'язок 

Фінансові показники Прибутковість активів Зростання обсягів 
збуту 

Показники зовнішніх 
зв'язків з клієнтами 

Якість продукції Лояльність клієнта 

Показники 
операційної 
діяльності  

Інноваційність виробництва Швидкість виконання 
замовлень 

Показники навчання 
та розвитку 
персоналу 

Кваліфікація Поінформованість 

 
Відповідно до збалансованої системи показників BSC, ключові показники 

результативності бізнесу компанії моделюються за принципом «причина-
наслідок  та описують траєкторію сучасної стратегії управління компанією так  
інвестиції в перенавчання персоналу та інформаційні технології уможливлюють 
виробництво інноваційних продуктів та послуг  а це сприяє кардинальному 
поліпшенню фінансових результатів діяльності компанії  4   

Важливим внеском представників школи багатофакторного моделювання в 
теорію систематизованого аналізу фінансової звітності є те  що вони створили 
підґрунтя для моделювання мультиплікативних факторних систем через 
визначення структури зв’язку часткових показників фінансової звітності з 
узагальнюючими показниками ефективності діяльності  що завершується 
побудовою мультиплікативної піраміди фінансових показників  
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