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Шипіцина Г.А. Застосування інтегрального методу аналізу та методу 

ланцюгових підстановок для визначення факторів, які оказують найбільший 

вплив на величину власного капіталу машинобудівного підприємства через 

показник рентабельності власного капіталу. 

У статті розглядається процес застосування трьохфакторної моделі 

Дюпона для визначення внутрішніх факторів, які оказують найбільший вплив 

на величину власного капіталу машинобудівного підприємства через показник 

рентабельності власного капіталу. 
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Shypitsyna G.A. The use of method of integral analysis and the method of chain 

substitutions for determining the factors, which make the most influence on the value 

of machinery building enterprise equity via ROE. 

The process of using of DuPont three-factor model for internal factors 

determination, which make the most influence on the value of machinery building 

enterprise equity via ROE, is considered in the article. 
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Проведення процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного 

підприємства засноване на використанні певних методів або моделей, як 

практичного аспекту даного процесу, застосування яких передбачає не тільки 

формування оптимальної структури капіталу, як кінцевого результату 

здійснення процесу оптимізації, а й визначення певних факторів, які оказують 

найбільший вплив на її формування. Власні кошти є одним зі складових 

елементів структури джерел коштів суб’єкту господарювання галузі 

машинобудування, при формуванні розміру величини яких потрібно 

враховувати вплив певних факторів, визначення яких є можливим через 

показник рентабельності власного капіталу. Одними зі методів, які дозволяють 

визначити групу факторів, які оказують найбільший вплив на рентабельність 

власного капіталу машинобудівного капіталу та, як наслідок, на величину 

власних коштів є метод інтегрального аналізу та метод ланцюгових підстановок 

завдяки застосуванню трьохфакторної моделі Дюпона, що у результаті 

дозволить підвищити рівень ефективності проведення процесу оптимізації 

структури капіталу.  

Питаннями дослідження застосування методу інтегрального аналізу 

займались Г.М. Хенкин [8], О.В. Грищенко [2], методу ланцюгових підстановок 

– М.В. Войтоловський, А.П. Калініна, І.І. Мазурова [1], Н.В. Климова [5], 

трьохфакторної моделі Дюпона – А.А. Крилов, Н.В. Прокоф’єва [6], Т.М. 

Ступницька [7] та інші. Однак досі не вирішеною на сьогоднішній день 

залишається задача застосування зазначених методів та моделі стосовно 

виявлення факторів, які оказують найбільший вплив на величину власних 

коштів через показник рентабельності власного капіталу збиткових та 

прибуткових підприємств галузі машинобудування. 

Метою даної статті є застосування інтегрального методу аналізу та методу 

ланцюгових підстановок на основі трьохфакторної моделі Дюпона для 

визначення факторів, які оказують найбільший вплив на величину власних 

коштів через показник рентабельності власного капіталу збиткових та 

прибуткових підприємств галузі машинобудування. 



Головною особливістю, яка об’єднує специфіки використання 

інтегрального методу аналізу та методу ланцюгових підстановок є застосування 

в обох випадках для проведення розрахунків трьохфакторної моделі Дюпона, 

яка фактично є добутком норми прибутку (відношення чистого  прибутку до 

виручки від реалізації), оборотності активів (відношення виручки від реалізації 

до активів) та коефіцієнта капіталізації або структури капіталу (відношення 

активів до власного капіталу машинобудівного підприємства). Відображення 

трьохфакторної моделі Дюпона у вигляді формули представлено нижче: 

                                             ,
ЧП ЧП ВР А

ВК ВР А ВК
                                                 (1) 

де ЧП  - величина чистого прибутку; 

ВК  - величина власного капіталу; 

ВР - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; 

А - величина активів. 

Таким чином, модель Дюпона є однією зі головних моделей, де 

представлений механізм розрахунку показника рентабельності власного 

капіталу підприємства для визначення факторів, що в більшої, або в меншої 

ступені оказують вплив на даний показник. 

Оцінка впливу показників рентабельності продажів, оборотності активів та 

капіталізації або структури капіталу на рентабельність власного капіталу 

машинобудівного підприємства на прикладі ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» за період 2002-2011 рр. на основі методів інтегрального 

аналізу та ланцюгових підстановок представлена на рисунках 1.1-1.4. 



-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рік

Рентабельність продажів (Крп) або Х1 Оборотність активів (Коба) або Х2

Структура капіталу (Кстк) або Х3
 

Рис. 1.1. Динаміка значень показників трьохфакторної моделі Дюпона  

для ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» за період 2002-2011 рр.  

на основі інтегрального методу аналізу , [3], [4] 

 

На основі рисунку 1.1 видно, що протягом усього періоду, що 

розглядається, показник Х3 (показник капіталізації або структури капіталу) має 

найбільше значення серед усіх інших показників, значення показника Х2 

(оборотності активів) знаходяться на невисокому рівні, тому майже дорівнюють 

0 у період з 2002 р. до 2011 р. Величина показника Х1 (рентабельності 

продажів) протягом всього періоду майже дорівнює 0. Це означає, що в 

основному тільки показник капіталізації або структури капіталу (Х3) оказує 

найбільший вплив на розрахунок значень факторів трьохфакторної моделі 

Дюпона, які оказують вплив на рентабельність власного капіталу, тобто 

переважно відношення величин коштів або активів та власного капіталу ПАТ 

«ДАЗ» оказують найбільший вплив на величини факторів трьохфакторної 

моделі Дюпона. 

                                                 
 Розраховано автором за даними балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» за період 2002-2011 рр. 



-15

-10

-5

0

5

10

15

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рік

∆Y1 ∆Y2 ∆Y3

 

Рис. 1.2. Динаміка значень факторів трьохфакторної моделі Дюпона для  

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» за період 2002-2011 рр. на 

основі інтегрального методу аналізу , [3], [4] 

 

З рисунку 1.2 видно, що на рентабельність власного капіталу ПАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод» на основі інтегрального методу аналізу 

оказує вплив переважно ∆Y1 завдяки показнику капіталізації або структури 

капіталу. У значній мірі це проявляється у 2003 р., 2004 р., та 2010 р., як 

негативний вплив, та у 2005 р., 2006 р. та 2011 р., як позитивний вплив. ∆Y2 

оказує суттєвий негативний вплив тільки у 2004 р. та 2007 р., а суттєвий 

позитивний – тільки у 2005 р. Значення фактора ∆Y3 протягом усього періоду, 

окрім 2004-2007 рр. (у 2004 та 2007 рр. даний фактор має переважні від’ємні 

значення) майже дорівнюють 0, тому не оказують суттєвого впливу на 

                                                 
 Розраховано автором за даними балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» за період 2002-2011 рр. 



рентабельність власного капіталу ПАТ «ДАЗ» за умов використання 

інтегрального методу аналізу.  
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Рис. 1.3. Динаміка значень факторів трьохфакторної моделі Дюпона для  

ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» за період 2002-2011 рр. на 

основі методу ланцюгових підстановок , [3], [4] 

 

З рисунку 1.3 видно, що найбільший вплив на рентабельність власного 

капіталу ПАТ «ДАЗ» за методом ланцюгових підстановок оказує показник 

рентабельності продажів, причому у 2003 та 2009 рр. його вплив є негативним, 

оскільки показник має від’ємні значення, а у 2004 р, 2005 р. та 2010 р. завдяки 

додатним значенням вплив даного показника є позитивним. Показник 

оборотності активів у 2003 р., 2004 р. та 2006 р. має від’ємні значення, а у 2005 

р. – додатне, проте його вплив є несуттєвим. Коефіцієнт капіталізації оказує 

негативний вплив на показник рентабельності власного капіталу ПАТ «ДАЗ» у 

                                                 
 Розраховано автором за даними балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» за період 2002-2011 рр. 



2004 р., 2006 р. та 2007 р., проте тільки у 2004 р. його значення є найбільшим та 

за модулем майже дорівнює значенню показника рентабельності продажів.  
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Рис. 1.4. Динаміка величин чистого прибутку, виручки від реалізації,  

активів та власного капіталу ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»  

за період 2002-2011 рр., тис. грн.
 
, [3], [4] 

 

Як видно з рисунку 1.4, величини (чистий прибуток, виручка від реалізації, 

активи та власний капітал) ПАТ «ДАЗ», за допомогою яких проводилися 

розрахунки значень показників та факторів трьохфакторної моделі Дюпона на 

основі інтегрального методу аналізу та методу ланцюгових підстановок, мають 

різний характер динаміки. Так, найбільші значення та найшвидші темпи зросту 

має показник активів підприємства або його капіталу, оскільки величина коштів 

дорівнює величині пасивів. У 2004 р. його значення співпадає зі значенням 

виручки від реалізації, тобто ПАТ «ДАЗ» отримало величину доходу від 

реалізації продукції, яка дорівнює величині його джерелам коштів. Починаючи 

зі 2007 р. значення показника виручки від реалізації продукції є значно 

меншими за значення активів, що не є позитивним фактом для підприємства. 

Величини власного капіталу протягом всього періоду, що розглядається, 

знаходилися на відносно невисокому рівні у порівнянні зі капіталом та 
                                                 
 Побудовано автором за даними балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» за період 2002-2011 рр. 



виручкою від реалізації, що теж має негативний вплив на фінансово-

господарську діяльність суб’єкту господарювання. Починаючи зі 2009 р. 

помітне зменшення величини власних коштів за-за зменшення величини 

чистого прибутку та появи чистого збитку у підприємства, однак величина 

капіталу (активів) почала помітно зростати у цей період. Це означає, що суттєве 

збільшення капіталу ПАТ «ДАЗ» починаючи з 2009 р. відбулось за рахунок 

додаткового залучення позикового капіталу, причому навіть величини доходу 

від реалізації продукції недостатньо, щоб покрити залучені підприємством 

позикові кошти. 

Однак, для представлення того, які саме фактори зі трьохфакторної моделі 

Дюпона оказують вплив на показник рентабельності власного капіталу при 

обранні прибуткового машинобудівного підприємства на основі проведення 

розрахунків за інтегральним методом аналізу та методом ланцюгових 

підстановок, а також порівняння отриманих результатів зі результатами ПАТ 

«Дніпропетровський агрегатний завод», як представником групи збиткових 

суб’єктів господарювання галузі машинобудування, на нашу думку, є 

доцільним обрання найбільш прибуткового машинобудівного підприємства, а 

саме ПАТ «Запоріжтрансформатор». Результати розрахунків за зазначеними 

методами щодо даного машинобудівного підприємства за період 2004-2011 рр. 

представлені на рисунках 1.5-1.8. 
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Рис. 1.5. Динаміка значень показників трьохфакторної моделі Дюпона  

для ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період 2004-2011 рр. на основі 

інтегрального методу аналізу , [3], [4] 

 

З рисунку 1.5 видно, що протягом всього періоду, що розглядається, 

переважаючі значення має показник структури капіталу (капіталізації) або Х3, 

причому в 2010 р. його значення є найбільшим. Це означає, що переважно 

даний показник оказує вплив на формування значень факторів трьохфакторної 

моделі Дюпона на основі проведення розрахунків за інтегральним методом 

аналізу. Значення показника оборотності активів за період 2002-2011 рр. також 

знаходилися на достатньо високому рівні, що визначає достатньо високий 

вплив цього показника на величини факторів трьохфакторної моделі. Показник 

рентабельності продажів або Х1 має невеликі значення, а до 2007 р. вони 

                                                 
 Розраховано автором за даними балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Запоріжтрансформатор» за 

період 2004-2011 рр. 



взагалі майже дорівнюють 0, що відображає невеликий вплив даного показника 

на подальші розрахунки значень факторів вказаної моделі.  
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Рис. 1.6. Динаміка значень факторів трьохфакторної моделі Дюпона  

для ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період 2005-2011 рр. на основі 

інтегрального методу аналізу , [3], [4] 

 

Як видно з рисунку 1.6, спостерігається абсолютно різна динаміка значень 

факторів трьохфакторної моделі Дюпона для ПАТ «Запоріжтрансформатор» за 

період 2005-2011 рр. Так у 2005 р., 2006 р. та 2008 р. переважною була 

величина ∆Y1 завдяки показнику капіталізації або структури капіталу, у 2009-

2011 рр. завдяки цьому ж показнику було помічено переважання фактору ∆Y3. 

Величини фактору ∆Y2 протягом всього періоду, що розглядається, були 

значно меншими за величини інших факторів, що свідчить про несуттєвий 

вплив фактору ∆Y2 на рентабельність власного капіталу ПАТ 

«Запоріжтрансформатор» за умов розрахунку їх за трьохфакторною моделлю 

Дюпона на основі інтегрального методу аналізу. 
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Рис. 1.7. Динаміка значень факторів трьохфакторної моделі Дюпона для  

ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період 2004-2011 рр. на основі методу 

ланцюгових підстановок , [3], [4] 

 

З рисунку 1.7 видно, що при розрахунку трьохфакторної моделі Дюпона 

для ПАТ «Запоріжтрансформатор» на основі методу ланцюгових підстановок 

спостерігається абсолютно різна динаміка значень факторів. Так, у 2006 р. 

переважним на рентабельність власного капіталу був вплив показника 

рентабельності продажів, у 2010 р. – показника оборотності активів, у 2009 та 

2011 рр. – коефіцієнта капіталізації або структури капіталу. Майже однакова 

ступінь впливу на рентабельність власного капіталу ПАТ 

«Запоріжтрансформатор» спостерігається у 2004 р., 2007 р. та 2008 р. стосовно 

показників рентабельності продажів та оборотності активів, у 2006 р. стосовно 

показника оборотності активів та коефіцієнта капіталізації. Таким чином, 
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можливо відмітити, що у випадку зі проведенням розрахунків за 

трьохфакторною моделлю Дюпона на основі методу ланцюгових підстановок 

для ПАТ «Запоріжтрансформатор», як представника групи прибуткових 

підприємств галузі машинобудування, немає певного одного внутрішнього 

фактору, ступінь впливу якого на рентабельність власного капіталу була б 

найбільшою протягом усього періоду, що розглядається, або протягом більшої 

кількості років. 
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Рис. 1.8. Динаміка величин чистого прибутку, виручки від реалізації,  

активів та власного капіталу ПАТ «Запоріжтрансформатор» за період  

2004-2011 рр., тис. грн.
 
, [3], [4] 

 

Як видно з рисунку 1.8, спостерігаються доволі споріднені характери 

динамік для величин виручка від реалізації продукції й активів ПАТ 

«Запоріжтрансформатор» та власного капіталу й чистого прибутку за період 

2004-2011 рр. Так, величина виручки від реалізації продукції протягом всього 
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періоду майже дорівнювала величині активів підприємства, що свідчить про те, 

що у машинобудівного суб’єкту господарювання достатньо власних коштів, 

отриманих від реалізації продукції, для формування джерел коштів. Величина 

власного капіталу протягом всього періоду лише на незначну величину 

перевищувала показник чистого прибутку, що означає те, що майже весь обсяг 

власних коштів ПАТ «Запоріжтрансформатор» формує за рахунок 

реінвестованого чистого прибутку. Однак, починаючи з 2006 р. помітний дуже 

значний відрив між величинами активів або капіталу підприємства та власними 

коштами, що свідчить про наявність значного обсягу позикових коштів у складі 

капіталу суб’єкту господарювання. Одночасно, починаючи з цього ж періоду, 

спостерігається різке значне збільшення відриву між величинами виручки від 

реалізації продукції та чистого прибутку, що свідчить про наявність значних 

величин витрат, якими найчастіше є собівартість продукції, що виробляється, 

адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, фінансові та 

інші витрати,  у ПАТ «Запоріжтрансформатор» у період з 2006 до 2011 рр.  

Таким чином, спираючись на отримані результати, можливо зробити 

наступні висновки. На рентабельність власного капіталу машинобудівних 

підприємств найбільший вплив оказує показник структури капіталу або 

капіталізації, доволі значна ступень впливу відмічена для показника 

оборотності активів, а коефіцієнт рентабельності продажів майже не оказує 

ніякого впливу на рентабельність власного капіталу відповідно до розрахунків 

показників трьохфакторної моделі Дюпона на основі інтегрального методу 

аналізу для збиткових підприємств галузі машинобудування на прикладі ПАТ 

«ДАЗ» та для прибуткових машинобудівних суб’єктів господарювання на 

прикладі ПАТ «Запоріжтрансформатор». Серед факторів трьохфакторної 

моделі Дюпона, розрахованої на основі інтегрального методу аналізу, 

найбільший вплив мають ∆Y1 для ПАТ «ДАЗ» та ∆Y1 й ∆Y3 для ПАТ 

«Запоріжтрансформатор», фактор ∆Y2 в жодному з випадків не оказує 

суттєвого впливу на рентабельність власного капіталу прибуткових та 

збиткових машинобудівних підприємств. За умов розрахунку факторів 



трьохфакторної моделі Дюпона на основі методу ланцюгових підстановок 

найбільший вплив на рентабельність власного капіталу збиткових суб’єктів 

господарювання галузі машинобудування на прикладі ПАТ «ДАЗ» оказують 

рентабельність продажів та коефіцієнт капіталізації, а стосовно прибуткових 

машинобудівних підприємств на прикладі ПАТ «Запоріжтрансформатор» - 

рентабельність продажів та оборотність активів, що свідчить про те, що 

величина рентабельності продажів у будь-якому випадку, незалежно від рівня 

прибутку має значний вплив на рентабельність власного капіталу та у 

результаті на величину безпосередньо самого власного капіталу 

машинобудівних підприємств. Отже, результати проведених розрахунків щодо 

впливу факторів трьохфакторної моделі Дюпона на рентабельність власного 

капіталу та, як результат, на величину власних коштів, мають майже однакові 

результати як для групи збиткових суб’єктів господарювання галузі 

машинобудування на прикладі ПАТ «ДАЗ», так й для групи прибуткових 

підприємств даної галузі на прикладі ПАТ «Запоріжтрансформатор», отримані 

за допомогою інтегрального методу аналізу та методу ланцюгових підстановок. 
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