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ВСТУП
Адекватна кількісна оцінка ефекту

фінансового левериджу при змішаному
фінансуванні підприємства виступає
необхідною передумовою оптимізації
структури його джерел фінансування
за критерієм максимізації фінансової
рентабельності і є невід'ємною складо+
вою процесу управління капіталом
будь+якої підприємницької структури
незалежно від сфери її діяльності, га+
лузевої спрямованості й організаційно+
правового статусу. Фінансовий важіль
виконує функції індикатора прийнят+
ності структури капіталу, доцільності
використання позикових коштів і при+
пустимості умов кредитування.

Сутність та значення європейської
моделі оцінки ефекту фінансового
важеля широко висвітлена в робо+
тах багатьох вітчизняних економістів:
І.О. Бланка, М.Д. Білик, Р.С.Квасниць+
кої, Л.О. Коваленко, А.М.Поддєрьогі+
на, Н.М. Притуляк, Л.М. Ремньової,
Г.О.Швиданенко, Н.В.Шевчук та інших.
У той же час практично поза увагою на+
уковців залишаться дослідження спе+
цифіки визначення даного показника,
що пов'язана з вимогами чинного по+
даткового законодавства України.

УДК 330142.21:338.4

А. О. Черкасова,
аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
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Розглянуто специфіку кількісного визначення впливу фінансової

структури капіталу компаній на результат їх діяльності в умовах

відмінності розрахункових сум прибутку до оподаткування, визна;

чених відповідно до вимог бухгалтерського та податкового обліків.

Обгрунтовано прийнятну для вітчизняних суб'єктів господарювання

модифікацію класичної формули європейського підходу до розрахун;

ку ефекту фінансового важеля.

The article reviewed the specification of the quantitative determination

of how impacts the financial structure of the capital on company's financial

activity upon condition of differences in accounting earnings before tax

determined in accordance with accounting and taxation regulations. Work

reasonably concluded the acceptable modification of the classical formula

of the European approach to the calculation of the effect of financial

leverage for domestic entities.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Розробка адаптованої до українсь+

ких умов господарювання моделі виз+
начення впливу структурних зрушень у
складі капіталу на його фінансову рен+
табельність.

РЕЗУЛЬТАТИ
Критерієм кількісної оцінки впли+

ву позикових джерел фінансування на
рентабельність власного капіталу вис+
тупає ефект фінансового важеля, виз+
начений відповідно до європейського
підходу:

rROAt )()1(

 де t — встановлена чинним за+
конодавством ставка податку на
прибуток,  виражена десятковим
дробом;

ROA — рентабельність активів,
розрахована за показником операцій+
ного прибутку, %;

r — середня розрахункова ставка
процентів, що сплачуються під+
приємством за використання позиково+
го капіталу, визначена відношенням

суми фінансових витрат до суми пози+
кових коштів, %;

 — середньорічний обсяг пози+
кового капіталу, грн.;

 — середньорічний обсяг влас+
ного капіталу, грн.

Відповідно до цієї концепції визна+
чення ефекту фінансового важеля, на
його рівень вливають три основні фак+
тори, різноспрямовані за своєю дією.
Перша складова — податковий корек+
тор фінансового левериджу, відобра+
жає ступінь впливу рівня оподаткуван+
ня прибутку підприємства на ефект
фінансового важеля і є практично не+
залежною від діяльності компанії. Виз+
начальним фактором формування по+
зитивного  є диференціал фінан+
сового левериджу, який досягається за
умови перевищення рівня рентабель+
ності активів над середньою вартістю
позикового капіталу, що залучається
підприємством (рис. 1). В якості муль+
типлікатора сформованого диферен+
ціалом фінансового важеля позитивно+
го або від'ємного ефекту виступає пле+
че фінансового левериджу.

Європейський підхід зосереджує
увагу на ефекті від залучення позико+
вих коштів та передбачає існування
ЕФЛ

Є
 тільки за умови використання

підприємством змішаної системи
фінансування активів ( 0). В ос+
нові моделі лежить твердження про те,
що рентабельність власного капіталу
ROE напрацьовується не тільки влас+
ним, а й позиковим капіталом. Отже,
рентабельність власного капіталу умов+
но поділяють на дві частини: перша є
позитивною величиною (за умов при+
буткової операційної діяльності під+
приємства) й існує незалежно від сис+
теми фінансування, що застосовується
підприємством (ROE'); друга — отри+
мується підприємством за рахунок ви+
користання позикового капіталу та
може набувати від'ємного значення, що
призводить до зменшення чистого при+
бутку і рентабельності власного капі+
талу. В такому випадку існує три мож+
ливі ситуації:

1) підприємство отримує як прибу+
ток до сплати відсотків і податків, так і
чистий прибуток, але використання
безборгового типу фінансування доз+
волить компанії отримати більший
рівень рентабельності власного капіта+
лу;

2) отриманого компанією прибутку
від операційної діяльності вистачає
тільки на покриття фінансових витрат і
сплату податку на прибуток. Господарю+
ючий суб'єкт, який має 0ROA , але
його 0RO , знаходиться на порозі
фінансової рентабельності капіталу;

3) існуючий рівень ERO  не в
змозі нівелювати негативний вплив від
залучення позикових коштів, пов'яза+
ний із виникненням надмірних витрат
щодо їх обслуговування, загальний об+
сяг яких перевищує прибуток від опе+
раційної діяльності, що призводить до
отримання підприємством чистих
збитків.

Якщо є додатною величи+
ною, то використання позикового ка+
піталу є доцільним і поряд із власним
дає збільшення чистого прибутку та
має позитивний вплив на рівень рента+
бельності власного капіталу.

Якщо за змішаної системи фінансу+
вання компанія має нульовий 
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(досягається за умови rROA ), то вона
знаходиться у точці індиферентності.
Така ситуація характеризується байду+
жістю суб'єкта господарювання при прий+
нятті рішення щодо необхідності залучен+
ня позикових коштів за даного рівня став+
ки відсотка. При цьому, підприємство має
рентабельність власного капіталу, однако+
ву як при змішаній схемі фінансування,
так і при використанні тільки власного ка+
піталу ( EROROE ).

Окрім того, що розрахунок 
дає змогу зробити висновок про характер
впливу залученого позикового капіталу на
рівень рентабельності власного, цей показ+
ник може використовуватися у якості кри+
терію прийнятності структури капіталу
( 0 ), доцільності залучення по+
зикових коштів ( 0) та припусти+
мості умов кредитування ( 0 ).

З математичної точки зору побудо+
ва європейської моделі пов'язана з пе+
ретворенням формули визначення рен+
табельності власного капіталу:

%100ROE

%100
))(1( t

,

де ROE — рентабельність власного
капіталу за змішаної системи фінансу+
вання, %;

ЧП — чистий прибуток, отриманий
підприємством у звітному періоді, грн.;

ФР
ОД

 — фінансові результати від
операційної діяльності, грн.;

ФВ — витрати на обслуговування
позикового капіталу, грн.

При цьому фінансовий результат від
операційної діяльності (прибуток до
сплати відсотків і податків) можна вира+
зити через показник рентабельності ак+
тивів підприємства:

,
%100

)(
%100

%100 RORORO

 де — середньорічна сума активів підприємства.
У свою чергу витрати на обслуговування позикового ка+

піталу являють собою співвідношення позикового капіталу
й середньої розрахункової ставки відсотка:

.
%100

%100 rr

 Підстановка здійснених математичних перетворень у
формулу визначення рентабельності власного капіталу доз+
воляє виокремити у складі ROE дві частини, одна з яких
формується незалежно від позикового капіталу, а інша —
тільки за рахунок його використання ( ):

t
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де ERO — рентабельність власного капіталу за умови
застосування безборгової системи фінансування підпри+
ємства.

При використанні моделі в українських умовах,
на наш погляд, найбільш проблематичними є наступні ас+
пекти:

1) визначення величини короткострокових пасивів;
2) порядок застосування податкового коректора.
Складність першого питання пов'язана з тим, що вели+

ку питому вагу в структурі короткострокових пасивів вітчиз+
няних підприємств становить кредиторська заборгованість
(табл. 1).

Ця вагома складова позикового капіталу українських
компаній кардинально відрізняється за умовами зворотності
й платності від інших. Тому, на нашу думку, в українських
умовах господарювання доцільно розраховувати  на
двох рівнях. Перший рівень — це аналіз ризикованості всієї
фінансової структури капіталу. У цьому випадку включен+
ня до складу капіталу кредиторської заборгованості обгрун+
товано, а показує вплив фінансової структури капі+
талу на рентабельність власного.

Другий рівень розрахунку  пов'язаний з аналізом
кредитоспроможності компанії, тобто він орієнтований на
величину реального позикового капіталу. У цьому випадку
з величини позикового капіталу необхідно відняти креди+
торську заборгованість, що призведе до збільшення серед+
ньої розрахункової ставки відсотка, що, у свою чергу, доз+
волить виділити кредитну складову в .

Особливості використання податкового коректора
фінансового важеля в українських реаліях пов'язані із сут+
тєвими відмінностями у методиках визначення відображе+
ного у фінансовій звітності фінансового результату до опо+
даткування (розраховується за даними бухгалтерського
обліку) і оподатковуваного прибутку, який виступає безпо+
середньою базою для обчислення суми податку на прибу+
ток (формується за правилами податкового обліку). При
розрахунку  мається на увазі, що податок на прибу+
ток визначається за правилами бухгалтерського обліку і є
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Рис. 1. Аналіз варіантів ранжирування значень показника ЕФЛЄ за характером
впливу на ROE (за умов прибуткової операційної діяльності)
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результатом зменшення одер+
жаних доходів на відповідну
суму понесених витрат протя+
гом звітного періоду (ПП

б
).

На практиці ж вітчизняні
підприємства розраховують
розмір податку на прибуток,
що належить до перерахуван+
ня в бюджет (ПП), шляхом
зменшення суми валового до+
ходу на суму валових витрат і
амортизаційних відрахувань
(всі три складові обчислюють+
ся відповідно до податкового
законодавства). Результатом є
отримання показника податку
на прибуток з різними значен+
нями у бухгалтерському і по+
датковому обліку (табл. 2)

На досліджуваних підпри+
ємствах значні відхилення між
показниками податку на при+
буток розрахованого за різни+
ми видами обліку, на нашу
думку, зумовлені, перш за все,
різним порядком визначення

дати зарахування доходу. Так, вартість товарів (робіт, по+
слуг), які відвантажено (виконано), але не отримано за них
коштів, у податковому обліку відноситься до складу вало+
вих доходів і підлягає оподаткуванню. Відповідно ж до прин+
ципів бухгалтерського обліку, моментом виникнення дохо+
ду є дата отримання коштів підприємством.

Наслідком вищезазначеної ситуації виступає
відсутність чіткого взаємозв'язку між обсягом фінансово+
го результату від операційної діяльності підприємства і су+
мою податку на прибуток (рис. 2).

Аналіз даних рис. 2 свідчить про те, що для вітчизняних
підприємств рівність ))(1( t  не є справед+
ливою і вимагає наступної модифікації:

 ,
де ПП — сума податку на прибуток, визначена відпові+

дно до податкового законодавства.

При цьому, t)( ,
де ВД — сума валового доходу

звітного періоду;
ВВ — сума валових витрат звітно+

го періоду;
А — сума амортизаційних відраху+

вань.
У такій ситуації дещо змінюється

ступінь впливу залученого підприєм+
ством позикового капіталу на ROE, а
європейська модель визначення ефек+
ту фінансового левериджу вимагає по+
шуку шляхів їх максимальної адаптації
й наближення до українських реалій.

Для аналізу впливу приросту або
скорочення обсягу позикового капіталу на рентабельність
власного, перш за все, необхідно виявити як на такі зрушен+
ня буде реагувати обсяг податку на прибуток та встановити
функціональну залежність між зазначеними показниками:

rt

ttt

%100

)()][(

,

де  — сума податку на прибуток, що належить до
перерахування в бюджет із врахуванням структурних зру+
шень у складі капіталу;

 — абсолютна зміна обсягу витрат на обслугову+
вання позикового капіталу, пов'язана із його додатковим за+
лученням (або скороченням);

 — абсолютна зміна обсягу позикового капіталу
(негативне значення свідчитиме про скорочення суми ПК, а
додатне — про її нарощення).

Підставляючи вищенаведені математичні перетворення
у формулу визначення рентабельності власного капіталу,
отримуємо її модифікацію:
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%100
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Таблиця 1. Кредиторська заборгованість за видами економічної діяльності

 2004 2005 2006 2007 2008 
        

 «  » 11598  30366 90584  74216  69383 89942 23960723469614417481044130
 «  » 0  -23387 17964  46025  19319 71710 212937247859 714076 572936 
 «  » 186709200511452832459983270746294451 6132226299801088053 847885 
 «  »112547112547174239197178 84967 57915 192968185689 577104 390744 
 « » 13470  17558 21741  39228  18904 30543 57168 54142 352606 360044 
 «  » 0  -2908 10550  8040  9049 11196 24667 23891 112616 119941 

Таблиця 2. Суми податку на прибуток, розраховані за показниками
бухгалтерського та податкового обліків

(на прикладі криворізьких залізорудних підприємств), тис.грн.
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Рис. 2. Динаміка співвідношень між сумою сплаченого
підприємствами ПП та обсягом їх прибутку від звичайної

діяльності до оподаткування
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Дана формула дозволяє визначити
реальний вплив фінансової структури
капіталу на рентабельність власного ка+
піталу з урахуванням українських умов
господарювання підприємства. У випад+
ку її застосування, перевищення рента+
бельності активів, визначеної за показ+
ником операційного прибутку, над се+
редньою розрахунковою ставкою від+
сотка, що сплачуються підприємством за
використання позикового капіталу, є не+
обхідною, але недостатньою умовою
формування прийнятної структури кап+
італу підприємства (рис. 3).

Точка індиферентності описується

наступною системою: .
100

;
rROA
rROA

Достатньою умовою прийнят+
ності структури капіталу виступає
перевищення диференціалом фінан+
сового важеля, вираженого десятко+
вим дробом, співвідношення між су+
мою  та обсягом залученого по+
зикового капіталу. Якщо (ROA — r

> 0), але 
rROA

100 , то для оп+

тимізації  структ ури капі талу
підприємства необхідно збільшувати
частку його позикових коштів. Ана+
логічна ситуація спостерігається при
ROA — r = 0.

Негативний влив на рівень ROE за+
лучені позикові кошти чинять тільки за
умови, що диференціал фінансового ле+
вериджу має негативне значення. В такому випаду можливі
три ситуації:

1) рентабельність власного капіталу залишається додат+
ною величиною. Виконується за умови, що:

;
)(

)(%100

);(%100)(

;%100

;)(%100

;%100)(

trRO

trRO
rtrRORO

rROAtrRO
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2) поріг фінансової рентабельності капіталу (ROE = 0)
спостерігається при виконанні наступної вимо+

ги: )(
)(%100 trRO ;

3) незважаючи на ефективну операційну діяльність
( 0), підприємство отримує чисті збитки (ROE < 0).

ВИСНОВКИ
Оцінка можливості підприємства впливати на фінан+

сову рентабельність шляхом зміни співвідношення між
різними джерелами фінансування його майна, що необ+
хідною умовою формування ефективної структури кап+
італу компанії. Основним інструментом такої оцінки ви+
ступає показник ефекту фінансового важеля, визначе+
ний відповідно до європейського підходу. В той же час
загальноприйняті правила визначення вимагають адап+
тації до українських умов господарювання. Найбільш ак+
туальними аспектами цього питання є проблема визна+
чення адекватної величини короткострокових пасивів із
врахуванням обсягу такого специфічного джерела
фінансування, як кредиторська заборгованість, а також
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Рис. 3. Аналіз можливих ситуацій формування структури
капіталу підприємства

специфіка використання податкового коректора фінан+
сового левериджу за умов відмінності розрахункових
сум прибутку до оподаткування, визначених відповідно
до вимог бухгалтерського та податкового обліків.

Можливими напрямами вирішення кола питань ок+
ресленої проблематики є, по+перше, наведена модифі+
кація класичної формули розрахунку , яка доз+
воляє оцінити реальний вплив структури джерел фінан+
сування компанії на рентабельність її власного капіта+
лу із врахуванням вимог чинного податкового законо+
давства; по+друге, визначення ефекту фінансового ле+
вериджу на двох рівнях (із використанням облікових
даних щодо обсягу зобов'язань підприємства та із вра+
хуванням обсягу тільки реального позикового капіта+
лу, тобто за виключенням сум товарної і нетоварної
кредиторської заборгованості), що дозволить викори+
стовувати ці показники у практиці вітчизняних ком+
паній у якості основного критерію прийнятності струк+
тури джерел фінансування, доцільності використання
позикового капіталу та припустимості умов кредиту+
вання.
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