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та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільно-
сті діяльності банку.

На підставі проведеного аудиту, аудиторських процедур здій-
снюється формування аудиторського висновку.
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гических исследований и важнейшего
элемента метода стратегического
анализа.

The main approaches to the shaping of
the systems of indicators as an instru-
ment of strategic research and as a main
element of the strategic analysis’ method
are covered in the article.

Ключові слова: системи показників, стратегічний аналіз, економіч-
ний аналіз, прогностична функція, економічна система, комплекс-
ність.

Враховуючи специфіку стратегічного аналізу як нового на-
пряму економічної науки, удосконалення його методологічного
інструментарію є надзвичайно актуальним напрямом досліджень.
У теорії економічного аналізу застосування аналітичних показ-
ників розглядалась як важливіший елемент методу економічного
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аналізу. В свій час питання економічної сутності та класифікації
аналітичних показників достатньо широко було висвітлено в пра-
цях таких вчених як М. І. Баканов, І. І. Каракоз, Г. М. Мельничук,
Є. В. Мних, Г. В. Савицька, В. І. Самборський, А. Д. Шеремет,
М. Г. Чумаченко. Проте ретроспективне спрямування економіч-
ного аналізу з акцентом на реалізації оціночної функції передба-
чало використання розрізнених показників, які дають кількісні
характеристики лише окремим економічним явищам та процесам,
які впливають на господарську діяльність підприємства. Сучасні
умови функціонування економічних суб’єктів докорінно змінили
парадигму економічного аналізу «від оцінково-статистичного до
пошуково-прогностичного з вибором оптимальних управлінських
рішень в зоні невизначеності та ризику» [1, с. 55]. Це суттєво
вплинуло на методологію формування економічної інформації.
При цьому акценти були зміщені на комплексний підхід до ви-
вчення діяльності підприємства як економічної системи, де всі
процеси і явища знаходяться у взаємозв’язку та залежності. На
жаль, комплексність та системність досліджень, які повинні пре-
валювати в стратегічному аналізі залишилась на рівні «гасел» без
підкріплення відповідним методологічним інструментарієм. Нині
особливої актуальності набувають питання формування методич-
них підходів до комплексного вимірювання економічних проце-
сів та явищ на основі систем аналітичних показників, які дають
змогу досліджувати підприємство як складну економічну систему.

Метою даної статті є висвітлення ролі систем економічних
показників в стратегічному аналізі та формування принципів їх
побудови для цілей стратегічного управління.

В основі моделювання економічних процесів у стратегічному
управлінні з метою вибору оптимальних шляхів досягнення по-
ставлених цілей лежить методика побудови системи аналітичних
показників, які переводять стратегічні цілі в конкретну кількісну
площину. Без них розробка всіх видів управлінських рішень у
формі прогнозів, стратегічних програм та планів неможлива.
Тільки з їх допомогою можуть бути реалізовані логіка, принципи
та методологічні підходи стратегічного аналізу.

Крім того для формування методологічного базису стратегіч-
ного аналізу першочергового значення набуває вирішення низки
питань:

• обґрунтування системи показників, що характеризують гло-
бальну стратегію банку та окремі корпоративні та функціональні
стратегічні цілі на різних ієрархічних рівнях, що забезпечувати-
муть досягнення головної стратегії та місії організації;
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• дотримуючись принципу «комплексності» вивчення еконо-
мічних процесів у стратегічному аналізі, — необхідно розробити
моделі, які дають змогу ув’язати окремі одиничні показники в
узагальнюючий показник, що відбиває місію організації;

• систематизація та класифікації окремих методів, прийомів
та показників залежно від цільових орієнтирів;

• удосконалення окремих вже існуючих прийомів, з ураху-
ванням особливостей стратегічного підходу.

Для розробки методологічних принципів та методики побудо-
ви систем вимірювання стратегічних завдань першочерговим є
з’ясування економічної сутності категорії «показник».

В загальному розумінні показником в сучасному обліку та
аналізі прийнято вважати кількісно-якісну характеристику соці-
ально-економічних явищ та процесів у суспільстві. При чому якіс-
на сторона його відображає сутність явищ або процесів у конкрет-
них умовах місця та часу, а кількісна — його розмір, абсолютну
або відносну величину [2, с. 54]

Як правило, показники не слугують безпосередньо цілям стра-
тегічного аналізу, а характеризують будь-які економічні явища,
незалежно від цілей їх подальшого використання, у зв’язку з чим
у багатьох випадках необхідний їх цільовий відбір, системати-
зація, доповнення, узагальнення та інтерпретація. Для того щоб
показники могли бути використані для цілей стратегічного ана-
лізу, вони повинні відображати стан та результати діяльності
певної сфери підприємства, бути актуальними, компактними,
динамічними, орієнтуватись на прогнозування, бути порівняль-
ними.

У зв’язку з обмеженою інформативністю окремих показни-
ків виникає необхідність у використанні систем показників, які
дозволяють не тільки кількісно охарактеризувати та оцінити си-
туацію, але й знайти причини її виникнення, а також провести
структурно-логічний аналіз факторів, що впливають на резуль-
тат. Зазвичай, системи показників являють собою ієрархічну
структуру певним чином взаємопов’язаних між собою показни-
ків. Враховуючи специфіку стратегічних досліджень, вважаємо,
що інструментарій стратегічного аналізу на відміну від традицій-
ного економічного аналізу має бути доповнений саме цим мето-
дологічним інструментом, тобто пропонуємо до стандартної трі-
ади методу економічного аналізу — теоретико-пізнавальних
категорій, принципів та методичних прийомів — включити чет-
вертий елемент — системи взаємопов’язаних аналітичних показ-
ників.
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Системи показників, що використовується в стратегічному
аналізі та плануванні повинні відповідати певним вимогам, до
яких пропонуємо віднести такі:
⎯ вони мають забезпечувати комплексну характеристику

всіх аспектів функціонування економічного суб’єкта;
⎯ показники, що входять у систему показників мають бути

логічно ув’язані з узагальнюючим показником, який характери-
зує основну стратегічну ціль компанії;
⎯ показники мають бути співставними та розраховуватись

за єдиними методиками;
⎯ мати чітку міру, тобто бути конкретними та вимірюваль-

ними, а якісні показники (не фінансові) опосередковано мають
впливати на фінансові показники і мати безпосередній зв’язок з
кінцевими результатами;
⎯ мають бути придатними до агрегування та дезагрегування

(укрупняться та розукрупняться);
⎯ система показників повинна бути гнучкою, адаптивною,

тобто адекватно відображати всі зміни в стані об’єкта аналізу;
⎯ показники стратегічних програм та планів мають бути ад-

ресними (повинні містити вказівки на конкретних виконавців
планових завдань);
⎯ кількість показників, що містяться в стратегічних прогно-

зах, програмах та планах усіх ієрархічних рівнів та часових гори-
зонтів має бути обмежена.

Залежно від цілей в аналітичних дослідженнях можуть бути
використані як окремі показники, так і системи показників. Існує
багато окремих показників та систем показників, які можна сис-
тематизувати за різними критеріями. В економічній літературі
виділяють логіко-дедуктивні та емпірико-індуктивні системи по-
казників.

Механізм побудови логіко-дедуктивних систем показників по-
лягає у виборі основного цільового узагальнюючого показника
верхнього рівня, який поступово в певній послідовності транс-
формується в часткові показники більш низького рівня, які зна-
ходяться у логічному зв’язку з основним показником. На цьо-
му принципі будується так зване «дерево цілей». Система взає-
мопов’язаних показників дає змогу «дерево цілей» перевести в
кількісну площину, що передбачає вибір для кожної цілі першого
та другого порядку відповідного якісного або кількісного показ-
ника. Логіко-дедуктивні системи показників вважаються універ-
сальними і можуть використовуватись для цілей планування,
аналізу, контролю та управління як організації в цілому, так
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і його структурних підрозділів залежно від фази аналізу, пла-
нування або контролю. У практиці фінансового менеджменту до-
статньо широко відомі такі логіко-дедуктивні системи показни-
ків: Du Pont; Pyrаmid Structure of Rаtios; ZVEL; система показни-
ків RL.

Система Du Pont розроблена однойменною американською
компанією. Ключовими показниками даної системи є: рентабель-
ність активів (ROА), рентабельність власного капіталу (ROE),
рентабільність інвестованого капіталу (ROI). На основі декомпо-
зиційного аналізу рентабельність активів можна представити у
вигляді системи взаємопов’язаних показників (рис.1). Компонен-
ти «рентабельність доходу» та «оборотність активів», поступово
розбиваються на конкретні складові доходу, витрат, оборотність
окремих видів активів.

Система показників Pyrаmid Structure of Rаtios була запропо-
нована Британським інститутом менеджменту в першу чергу
використовується для порівняльного аналізу показників діяль-
ності економічних суб’єктів. Коефіцієнтами верхнього рівня в
системі також можуть бути показники «прибутковість інвести-
цій», «прибутковість активів», «прибутковість капіталу». Вихо-
дячи з основної ідеї системи, показники формуються на основі
віднесення різних позицій до доходу, що призводить до обме-
ження інформативності величин, які не залежать від загального
обороту.

Система показників ZVEL була розроблена в Німеччині
Центральним союзом електротехнічної промисловості. Система
являє собою багаторівневий комплекс показників, який викорис-
товується як для цілей планування, так і для аналізу та контролю
в режимі реального часу з метою порівняння ефективності діяль-
ності різних компаній. Зазвичай, вона включає два великих блоки
аналітичних показників для дослідження:
⎯ аналізу зростання (динамічного аналізу);
⎯ структурного аналізу.
Динамічний аналіз дає змогу дослідити найважливіші індика-

тори успіху, які виражаються в абсолютних величинах, напри-
клад, розмір кредитного та депозитного портфелів, приріст дохо-
дів та витрат, грошовий потік, приріст прибутку. Структурний
аналіз базується, як і система Du Pont, на дослідженні взаємо-
зв’язаних відносних показників результативності, ділової актив-
ності та ризику, які включають: показники рентабельності, обо-
ротності, структури капіталу.
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Рис. 1. Механізм побудови логіко-дедуктивної системи показників
на прикладі системи Du Pont (для показника рентабельності активів

банківської установи)

Система показників RL ( назва утворена по перших літерах
прізвищ авторів — Райхмана та Лахнітта), використовуються для
різних цілей планування, аналізу та контролю. Головними показ-
никами системи є рентабельність та ліквідність. У системі виді-
ляють блоки загальних і спеціальних показників. Функціональна
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спрямованість загальних показників полягає в оцінюванні кінце-
вого результату діяльності банку, який отримано від його зви-
чайної діяльності. Аналіз ліквідності базується на показниках
грошового потоку і достатності робочого капіталу. Блок спеціаль-
них показників націлений на дослідженні специфічних показни-
ків, які включають: обсяг загального та операційного доходу, част-
ку змінних та постійних витрат, маржинальний прибуток.

Емпірико-індуктивні системи створюються шляхом індуктив-
ного відбору найбільш значущих в інформаційному плані показ-
ників на основі експертних оцінок або економіко-математичних
методів. Основна ціль цих систем показників — вчасне прогно-
зування можливих ситуацій неплатоспроможності та ймовірності
банкрутства банку. До них відносять системи показників В. Бі-
вера (1966, США) [3] та П. Вайбеля (1973, Швейцарія) [4]. Вклю-
чення окремих показників до системи відбувається шляхом порів-
няння відповідності показника з їх граничним значенням, розра-
хованим на основі дискримінантного аналізу. Для банківських
установ широкого розповсюдження набула рейтингова система
оцінки їх надійності «CАMEL».

Система показників В. Бівера побудована на основі емпірич-
ного дослідження 79 «найгірших» та 79 «найуспішніших» ком-
паній, а система показників П. Вайбеля — на основі вивчення
72 швейцарських підприємств. На основі індуктивного підходу із
30 найчастіше вживаних в економічному аналізі показників,
згрупованих за однорідними групами були відібрані шість най-
більш ефективних для цілей аналізу коефіцієнтів: відношення
грошового потоку до залученого капіталу; прибутковість активів;
коефіцієнт співвідношення оборотного капіталу до короткостро-
кового залученого капіталу; частка залученого капіталу в загаль-
ному капіталі; співвідношення грошових коштів до виробничих
витрат (без амортизації); частка робочого капіталу в загальному
капіталі [5, c. 24]. П. Вайбель при побудові системи показників
на основі дискримінантного аналізу використав аналогічні показ-
ники, але додатково ввів у систему такі показники як оборотність
матеріальних запасів та оборотність кредитів. Для кожного з по-
казників П. Вайбель на основі однофакторного дискримінантного
аналізу розробив відповідні шкали у вигляді діаграм, якими про-
ілюстровано динаміку значень показників протягом п’яти років
перед настанням у однієї з груп досліджуваних підприємств фі-
нансової неспроможності. Висновок про ймовірність банкрутства
за цією методикою робиться залежно від кількості показників,
що потрапляють у небезпечну зону.
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Використання названих систем показників, безумовно, має
важливе значення для діагностичних цілей з метою оцінки ймо-
вірності банкрутства, аналізу фінансової стійкості або оцінки
ефективності діяльності підприємств. Проте функціональне на-
вантаження цих систем показників обмежується, як правило,
функцією оцінки. При цьому при підборі показників акцент ро-
биться на індикаторах запізненої дії, тобто на узагальнюючих по-
казниках, які є наслідками впливу інших первинних факторів. Це
знижує превентивну роль аналізу і сфера їх використання зсува-
ється в бік ретроспективного фінансової діагностики.

Наприкінці слід зазначити, що для цілей стратегічного аналізу
з метою посилення прогнозно-пошукової функції в економічних
дослідженнях на перший план виходять інші методичні підходи
до побудови систем взаємозв’язаних аналітичних показників такі
як, «модель стратегічних карт» Л. Мейселя, «піраміда діяльності
компанії» К. Мак-Нейра, Р. Лінча та К.Кроса, модель EPPM
(Effective Progress аnd Performаnce Meаsurement — оцінка ефек-
тивності діяльності та зростання) та інші. Особливе місце в сис-
темі стратегічного управління та аналізу слід відвести збалансо-
ваній системі показників (Bаlаnced Score Cаrd — BSC), яка впер-
ше була запропонована американськими вченими Р. Капланом та
Д. Нортоном. Оскільки в практиці банківського стратегічного
менеджменту вона набуває все більшого розповсюдження вкрай
актуальним є розроблення BSC з урахуванням специфіки банків-
ської діяльності та особливостей потреб вітчизняної банківської
системи.

Література

1 Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та
організації // Бухгалтерський облік і аудит. — 2006. — № 1,  — С. 55—
60.

2 Уткин Э. А. Финансвое управление. — М.: Ассоциация авторов и
издателей «ТАНДЕМ»: Экмос, 1997. — 107 с.

3 Beaver W. Financial Ratios of Failure // Empirical Research in
Accounting, Selected Studies 1966, Supplement to Journal of Accounting
Research Vol. 4 (1966) — P. 71—111.

4 4.Weibel P. F. Die AussageFähigkeit von Kriterien zur Benitas
Beurteilung im Kreditgeschäft der Banken. — Bem, 1973. — S. 235.

5 Терещенко О. О. Дискримінантний аналіз в оцінці кредитоспро-
можності підприємства // Вісник НБУ. — 2003. — № 6 — С. 24—27.

Стаття надійшла до редакції 10.05.2008 р.




