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рОзрОбка фактОрнОї мОделі рентабельнОсті власнОгО капіталу 
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«харківський політехнічний інститут»

в статті розглянуто методику факторного аналізу рентабельності власного капіталу підприємства. обґрунто-
вано багатофакторну модель рентабельності власного капіталу через дослідження таких показників як коефі-
цієнт оборотності власного капіталу, витрати на 1 грн. товарної продукції та рентабельності витрат. Проведено 
факторний аналіз рентабельності власного капіталу на прикладі умовного підприємства. досліджено показни-
ки рентабельності підприємства. виявлено резерви покращення рентабельності власного капіталу. 
ключові слова: прибуток підприємства, рентабельність власного капіталу, фактори, факторний аналіз, резерви.

Постановка проблеми. рентабельність 
є головним індикатором ефективності ді-

яльності підприємства та перебуває у зоні постій-
ної уваги фінансового менеджменту. Показники 
рентабельності власного капіталу виражають 
взаємозв'язок прибутку і капіталу, інвестованого 
в активи підприємства задля зростання прибут-
ку та вартості підприємства. тому саме рента-
бельність власного капіталу найбільшою мірою 
цікавить як власників, так і інвесторів, а, отже, 
потребують подальшого дослідження як мето-
дологічні аспекти аналізу, так і пошук важелів 
впливу на підвищення фінансової результатив-
ності діяльності. вищевикладене зумовлює акту-
альність досліджуваної проблеми, її теоретичне 
і прикладне спрямування. 

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
у сучасних умовах господарювання активно роз-
глядаються питання факторного аналізу рен-
табельності власного капіталу підприємства. 
значний внесок у розробку підходів та методів фак-
торного аналізу рентабельності присвячено праці 
таких вчених як Боднарчук а.в., [1, с. 282-285];  
василик о.Б [2, с. 45-48]; Кошельок в.г., Малишко 
в.с. [3]; семенова о.М. та середа і.в. [4, с. 162-167];  
Полєщук і.Ф., волощук Ю.в., галкіна і.в. [5].  
однак, ними не достатньо опрацьована методика 
факторного аналізу, яка, на нашу думку стано-
вить особливий інтерес для фінансового менедж-
менту.

формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є висвітлення 
особ ливостей факторного аналізу рентабельнос-
ті власного капіталу на прикладі умовного під-
приємства. 

виклад основного матеріалу. Після закінчення 
звітного періоду здійснюється фінансово-еконо-
мічний аналіз діяльності суб’єкта господарюван-
ня. головний акцент у цьому аналізі робиться на 
вивченні й оцінюванні ключових результативних 
і фінансових показників його роботи. насамперед 
це стосується показників прибутку та рентабель-
ності, які необхідно аналізувати як в динаміці, 
порівнюючи з відповідними нормативами, так 
і з використанням факторної методики (визначити 
вплив чинників на кінцеві результати діяльності). 
головним показником, що характеризує фінансо-
вий результат діяльності підприємства, було об-
рано рентабельність власного капіталу (rвк). 

рентабельність власного капіталу розрахо-
вується як співвідношення чистого прибутку до 

власного капіталу [3]. використовуючи спосіб 
розширення факторних систем було отримано 
багатофакторну модель рентабельності власного 
капіталу (rвк), через включення в неї потрібних 
для дослідження показників (чинників), а саме:

rвк = КобвК × в1грнтП × rв,           (1)
де rвк – рентабельність власного капіталу;
КобвК – коефіцієнт оборотності власного ка-

піталу;
в1грнтП – витрати на 1 грн. товарної продукції;
rв – рентабельність витрат.
Проведемо факторний аналіз рентабельності 

власного капіталу (rвк) умовного підприємства 
за 2015-2017 роки, для чого складемо таблицю 
вихідних та розрахункових показників для даної 
моделі (табл. 1).

використовуючи розширену версію рента-
бельності власного капіталу, проведемо розра-
хунок за 2015-2016 роки з визначенням впливу 
введених в моделі факторів:

1) вплив першого фактору – коефіцієнта обо-
ротності власного капіталу (КобвК) – на рента-
бельність власного капіталу(rвк):

± Δrвк1 = Δ КобвК × в1грнтП2015 × rв2015 (2)
   ± Δ rвк1 = 0,54 × 0,83 × 1,35 = 60,5%
таким чином, за рахунок того, що коефіцієнт 

оборотності власного капіталу (КобвК) збільшив-
ся, тобто збільшилась інтенсивність використан-
ня рентабельності власного капіталу (rвк), від-
булося підвищення його рентабельності на 60,5%.

2) вплив фактору витрат на 1 грн. товарної 
продукції (в1грнтП) на рентабельність власного 
капіталу (rвк):

± Δrвк2 = КобвК2016× Δ в1грнтП × rв2016 (3)
    ± Δ rвк2 = 1,19 × (-0,21) × 1,35 = -33,7%
тобто, за рахунок того, що витрати на 1 грн. 

товарної продукції (в1грнтП) зменшились, відбу-
лося збільшення рентабельності власного капіта-
лу (rвк) на 33,7%.

3) вплив рентабельності витрат (rв) на рента-
бельність власного капіталу (rвк):

± Δrвк3 = КобвК2016 × в1грнтП2016 × Δrв (4)
    ± Δrвк3 = 1,19 × 0,62 × (-1,32) = -97,3%
за рахунок того, що рентабельність витрат 

(rв) зменшилась, відбулося зниження рентабель-
ності власного капіталу (rвк) на 97,3%.

4) сумарний резерв підвищення рентабель-
ності власного капіталу (rвк) склав 97,3%.
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використовуючи розширену версію рента-
бельності власного капіталу проведемо розра-
хунок за 2016-2017 роки з визначенням впливу 
введених в модель факторів:

1) вплив першого фактору – коефіцієнта обо-
ротності власного капіталу (КобвК) – на рента-
бельність власного капіталу (rвк):

± Δrвк1 = Δ КобвК × в1грнтП2016 × rв2016 (5)
   ± Δ rвк1 = 0,2 × 0,62 × 0,3 = 3,72%
за рахунок того, що коефіцієнт оборотності 

власного капіталу (КобвК) збільшився, відбуло-
ся підвищення рентабельності власного капіталу 
(rвк) на 3,72%.

2) вплив фактору витрат на 1 грн. товарної 
продукції (в1грнтП) на рентабельність власного 
капіталу(rвк):

± Δrвк2 = КобвК2017 × Δ в1грнтП × rв2017 (6)
   ± Δ rвк2 = 0,99 × (-0,03) × 0,3 = -0,891%
за рахунок того, що витрати на 1 грн. товарної 

продукції (в1грнтП) зменшились відбулося збіль-
шення рентабельності власного капіталу (rвк) на 
0,891%.

3) вплив рентабельності витрат (rв) на рента-
бельність власного капіталу (rвк):

± Δrвк3 = КобвК2017 × в1грнтП2017 × Δrв (7)
    ± Δrвк3 = 0,99 × 0,65 × 0,298 = 19,2%
за рахунок того, що рентабельність витрат 

(rв) збільшилась, відбулося підвищення рента-
бельності власного капіталу (rвк) на 19,2%.

4) у сумі резерв рентабельності власного ка-
піталу (rвк) склав 19,2%.

розрахунки внутрішніх та зовнішніх показни-
ків рентабельності представлені в таблиці 2. 

Коефіцієнт рентабельності продаж дає змо-
гу визначити, скільки з 1 грн. чистого доходу на 
підприємство надходить валового прибутку, тоб-
то у 2015 р. – 0,147; у 2016 р. – 5,2; у 2017 р. – 0,26. 
завдяки цьому показнику робиться висновок, 
що за аналізований період відбулося зниження 
ефективності виробничої діяльності підприєм-
ства та політики ціноутворення.

рентабельність витрат показує, який прибу-
ток отримує підприємство з кожної гривні по-
несених витрат. за період з 2015 по 2016 роки 
показник рентабельності витрат збільшився, але 
в 2017 році він зменшився на 0,038.

рентабельність продукції свідчить про міру 
вигідності виробництва продукції (надання ро-
біт, послуг) до витрат на її виробництво. за до-
сліджувані 3 роки даний показник спочатку зріс 
з 1,2 до 1,6, а потім знизився до 0,25.

Коефіцієнт рентабельності активів характери-
зує ефективність використання ресурсів підпри-
ємства, або, іншими словами, показник свідчить 
про те, скільки одиниць прибутку від звичайної 
діяльності отримало підприємство з кожної оди-
ниці свого майна. так, рентабельність активів 
зросла з 0,16 у 2015 році до 4,12 у 2016 році, а 
у 2017 цей показник знову складав 0,16, що є не-
гативною тенденцією. ефективність використан-
ня всього майна підприємства знизилась.

Коефіцієнт рентабельності позикового капіта-
лу характеризує рівень прибутковості цього капі-
талу, використовуваного в конкретних видах ді-
яльності або господарських операціях. за період 
з 2015 по 2017 роки цей показник зріс з 0,3 до 0,43.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
характеризує ефективність вкладення засобів 
в дане підприємство, тобто скільки чистого при-

таблиця 1
вихідні та розрахункові дані для факторної моделі рентабельності власного капіталу  

(2015-2017 роки)

№ показники 2015 рік 2016 рік 
абсолютне 
відхилення 
2016-2015

2017
абсолютне 
відхилення 
2017-2016

1. чистий прибуток (чП) 596 15 632 15 036 658 14 974
2. власний капітал (вК) 234 104 264 507 30 403 256 752 7 753

3. собівартість реалізованої 
продукції (с/в) 336 815 186 576 -149 530 167 085 19 491

4. чистий дохід (чд) 405 106 298 716 -106 390 256 241 42 475

5. рентабельність власного 
капіталу (rвк) 1,5 2,9 1,0 0,25 2,65

6. Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу (КобвК) 1,73 1,19 0,54 0,99 0,2

7. витрати на 1 грн товарної 
продукції (в1грнтП) 0,83 0,62 -0,21 0,65 -0,03

8. рентабельність витрат (rв) 1,35 0,3 -1,32 0,002 0,298

таблиця 2
розрахунки внутрішніх та зовнішніх показників рентабельності за 2015-2017

показники формула
розрахунок

2015 2016 2017
рентабельність продажу (rпр) чП/сума виручки * 100% 0,1471 5,2 0,26
рентабельність витрат (rв) чП/загальні витрати 0,00135 0,04 0,002
рентабельність продукції (rпрод) чистий дохід від реалізації/собівартість 1,2 1,6 1,53
рентабельність активів (rпр) чП*100/баланс підприємства 0,16 4,12 0,16
рентабельність позикового капіталу (rпк) чП/Позиковий капітал*1000 0,3 8,3 0,43
рентабельність власного капіталу (rвк) чП/вК 0,0025 0,06 0,25
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бутку отримано підприємством за кожну оди-
ницю власного капіталу. рентабельність власно-
го капіталу зросла, за період 2015 р. по 2017 р. 
на 0,2475. це є позитивною тенденцію, оскільки 
максимізація даного показника – головне завдан-
ня управління підприємством.

висновки з проведеного дослідження. таким 
чином, факторний аналіз рентабельності власно-
го капіталу, як одного з головних зовнішніх по-
казників ефективності діяльності підприємства, 

поглиблює загальний аналіз ланцюжка «витра-
ти-доходи-фінансові результати». Факторна мо-
дель пов’язує внутрішні показники ефективності 
з кінцевим результатом діяльності підприємства. 
розглянута модель рентабельності власного капі-
талу і прийоми факторного аналізу дають змогу 
не тільки виявити вплив факторів на відхилен-
ня узагальнюючого показника відносно базового 
рівня і з’ясувати резерви його зростання з метою 
досягнення оптимального рівня вигоди власників.
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разрабОтка фактОрнОЙ мОдели  
рентабельнОсти сОбственнОгО капитала

аннотация
в статье рассмотрена методика факторного анализа рентабельности собственного капитала предпри-
ятия. обоснованно многофакторную модель рентабельности собственного капитала через исследование 
таких показателей как коэффициента оборачиваемости собственного капитала, затраты на 1 грн. то-
варной продукции и рентабельности затрат. Проведен факторный анализ рентабельности собственного 
капитала на примере условного предприятия. исследованы показатели рентабельности предприятия. 
выявлены резервы улучшения рентабельности собственного капитала.
ключевые слова: прибыль предприятия, рентабельность собственного капитала, факторы, факторный 
анализ, резервы.
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deVeLOpment Of A fActOr mOdeL  
fOr eArning cApAcitY BuiLding

summary
the article deals with the method of factor analysis of the profitability of the enterprise's own capital. 
the multi-factor model of return on equity was substantiated through research of such indicators as 
the coefficient of turnover of equity capital, expenses for 1 uan. commodity products and cost-effective-
ness. a factor analysis of the return on equity was conducted on an example of a conditional enterprise.  
the indicators of profitability of the enterprise are investigated. the reserves for improving the return on 
equity have been identified.
keywords: profit of enterprise, profitability of own capital, factors, factor analysis, reserves.


