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Можливості аналізу розвитку підприємства
на базі показника якості прибутку
У статті розглянуто питання вимірювання якості прибутку підприємства. Розроблено
систему показників і критеріїв оцінки якості прибутку. Запропоновано методику аналізу
розвитку підприємства на базі оцінки якості прибутку підприємства.
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Постановка проблеми
Прибуток є ключовим чинником в розвитку мікро- і макросередовища. Роль і
значимість прибутку в ринковій економіці величезна, її неможливо переоцінити.
Прибуток пов'язаний прямо або опосередковано зі всіма сферами суспільного
виробництва, суттєво впливає на рівень життя населення країни.
Прибуток – це головна мета діяльності будь-якої підприємницької структури. Вся
історія функціонування підприємств – це боротьба за прибуток.
Прибуток є фундаментом економічного розвитку країни.
Прибуток формує економічний стан країни та її національний дохід, забезпечує
зростання суспільних соціальних стандартів тощо.
Прибуток є ключовим відтворювальним фінансовим ресурсом.
Таким чином, роль і місце прибутку в діяльності підприємств і розвитку держави,
нагальна і постійна потреба в ньому всіх учасників ринку, стійке прагнення
підприємницьких структур до його збільшення роблять прибуток пріоритетною
категорією ринкової моделі господарювання.
Саме тому питання, пов'язані з оцінкою і плануванням прибутку, сприяють
зростанню конкурентоспроможності підприємства в умовах ринку і є вельми
актуальними. При цьому слід акцентувати увагу на показниках оцінки якості прибутку
підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Питання, пов'язані з оцінкою якості прибутку підприємства на даний момент є
недостатньо висвітленими в економічній літературі. Певні аспекти якості прибутку
підприємства відображені в роботах [1; 2; 3; 4]. Однак відповідних пропозицій щодо її
вимірювання практично немає, що пов'язано зі складністю і багатогранністю даної
категорії. Нами у попередніх дослідженнях висвітлено методичні підходи до
вимірювання якості прибутку підприємства.
Постановка завдання
Метою даного дослідження є удосконалення методу вимірювання показника якості
прибутку підприємства та його взаємозв'язок з методикою оцінки розвитку
підприємства з позиції якості його прибутку.
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Виклад основного матеріалу дослідження
Якість розвитку підприємства є основою його діяльності. Економічним критерієм
якісного розвитку підприємства є зростання його економічної ефективності. Саме на
базі даного критерію (економічного критерію якісного розвитку підприємства)
розглянемо метод вимірювання якості прибутку підприємства:

Rt , ( t 1)  Rt  R( t 1) ,

(1)

де Rt , ( t 1) – приріст рентабельності підприємства у періоді t у порівнянні з
періодом (t-1);

Rt

R( t 1)

– рентабельність підприємства в періоді t;

– рентабельність

підприємства в періоді (t-1).
Перетворимо формулу (1) і на її основі отримаємо показник вимірювання якості
прибутку підприємства:

Rt  R( t 1) 

П ( t 1)
Пt

Вt
В ( t 1)

де Пt – прибуток підприємства в періоді t;
(t-1);

Вt

П ( t 1)

,

(2)

– прибуток підприємства в періоді

– витрати підприємства в періоді t у вигляді застосованих ресурсів;

В( t 1)

– витрати підприємства в періоді (t-1) у вигляді застосованих ресурсів.
Показник якості прибутку підприємства можна розрахувати за наступною
формулою:

Пяпп t ,( t 1)  Rt ,( t 1)  Вt

(3)

де Пяппt – показник якості прибутку підприємства в періоді t.
У показнику якості прибутку підприємства, що представлений формулою (3),
ключовою складовою є величина Rt ,( t 1) , яка характеризує сукупний вплив всіх
якісних змін в діяльності підприємства і тим самим визначає величину якості прибутку
підприємства. Величина В t в показнику Пяпп t ,( t 1) показує ту базу витрат, на
основі якої і сформовано умови отримання такої величини якості прибутку
підприємства.
Показник якості прибутку підприємства (формула (3)) дозволяє визначити головний
критерій розвитку підприємства з позиції якості його прибутку.
1. Критерій якості прибутку підприємства:

Rt ,( t 1)  Вt  0 .
2.
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Критерій оптимальності по якості прибутку підприємства:

Механізм регулювання економіки, 2011, № 2

(4)

Розділ 3 Економіка підприємства та організація виробництва

Rt ,( t 1) i  Вt .і  max .
3.

(5)

Критерій зростання якості прибутку підприємства:

Rt , ( t 1)  Вt  R( t 1),( t  2 )  В( t 1) ,

(6)

де Rt ,( t 1) i - зростання рентабельності підприємства в періодах t і (t-1) при і- му
варіанті його розвитку; Вt .і – витрати підприємства у вигляді застосованих ресурсів
при і-му варіанті розвитку підприємства.
Критерій оптимальності розвитку підприємства за величиною якості прибутку (5)
має певні уточнення щодо його розрахунку.
1. При рівності витрат за варіантами розвитку підприємства ( Вt .1  Вt .2 ):
1.1.

Варіант розвитку підприємства № 1 – Вt .1 ; Rt ,( t 1)1 ;

1.2.

Варіант розвитку підприємства №2 – Вt .2 ; Rt ,( t 1) 2

критерій (5) приймає вигляд:

Rt ,( t 1) i  max .

(7)

2. Для умов, коли ж все-таки варіанти розвитку підприємства, що порівнюються між
собою, відрізняються за величиною витрат, критерій оптимальності (формула (5)) буде
визначатися наступним чином.
2.1.
Витрати за конкуруючими варіантами приводяться до співставного
вигляду.
2.2.
Для цього визначається різниця між величинами витрат за
конкуруючими варіантами розвитку підприємства:

Вt1, t 2  Вt .1  Вt .2 ,
при
2.3.

Відсутня

величина

(8)

Вt .1  Вt .2
витрат

( Вt1,t 2 )

для

варіанту

№2

є

альтернативною можливістю для підприємства в межах загальних інвестицій (рівних
для двох варіантів) отримати додатковий максимально можливий дохід (в результаті
впровадження даної величини інвестицій ( Вt 1,t 2 ) в інший об'єкт).
2.4.
Тоді для варіанту №2 розвитку підприємства потрібно розрахувати
середньозважений показник рентабельності підприємства:

Rср. зв .t 2 

Rt 2  Bt 2  Rt 2.ал  Bt1, t 2
 100%,
( Bt 2  Bt1, t 2 )

(9)

де Rср. зв .t 2  - середньозважена величина рентабельності підприємства для періоду t
для варіанта розвитку підприємства №2;
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Rt 2.ал – показник рентабельності, визначений для альтернативних витрат в
періоді t для варіанта розвитку підприємства №2;
( Bt 2  Bt1,t 2 ) – загальна величина витрат підприємства в періоді t для варіанта
розвитку підприємства № 2.
2.5. Для варіанту №2 розвитку підприємства визначається величина зростання
рентабельності підприємства:

Rt ,( t 1) 2  Rср. зв .t 2  R( t 1) 2 ,

(10)

де Rt ,( t 1) 2 – величина зростання рентабельності підприємства в періоді t для
варіанту розвитку підприємства №2.
2.6.
Розраховуються показники якості прибутку підприємства для варіантів
розвитку підприємства, що порівнюються:

Пяпп t , ( t 1)1  Rt , ( t 1)1  Вt1 ,

(11)

Пяпп t ,( t 1) 2  Rt ,( t 1) 2  ( Вt 2  Bt1,t 2 ) .

(12)

2.7.
Визначається оптимальний варіант розвитку підприємства за його
критеріальним показником якості прибутку підприємства:

Пяпп ( Пяппt , ( t 1)1 , Пяппt , ( t 1) 2 )  max

,

(13)

Дуже важливо оцінювати якість прибутку підприємства не тільки по всьому капіталу
підприємства, але і по його власному капіталу:

Rвк .t ,( t 1)  Rвк .t  Rвк ( t 1)

(14)

де Rвк ,t ,( t 1) – приріст рентабельності власного капіталу підприємства;

Rвк .t , Rвк ,( t 1)

– рентабельність власного капіталу відповідно для періодів t і t-1.

Тоді величина якості прибутку визначиться:

Пяпп вк .t ,( t 1)  Rвк .t ,( t 1) 2  ВК t ,

(15)

де ВКt – середня величина власного капіталу підприємства для періоду t.
Показник (15) дозволяє оцінити якість розвитку підприємства через призму
визначення якості формування і використання власного капіталу, а отже, і відобразити
певні економічні інтереси власника (власників) підприємства.
У формулах (14) і (15), на відміну від попередніх формул, представлених у даній
роботі, величина прибутку повинна бути представлена або чистим прибутком, або
прибутком розвитку підприємства. Під терміном «прибуток розвитку підприємства»
мається на увазі величина чистого прибутку за вирахуванням величини вартості
власного капіталу.
На базі показника Пяпп визначаються такі важливі показники, як питома вага
якісних і традиційних чинників у формуванні прибутку підприємства.
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ПВ як.ч.п  ( Пяпп t ,( t 1) / ПП t ) 100 %,
ПВ тр.ч.п  (100  ПВ як.ч.п ),

(16)
(17)

де ПВяк.ч.п – питома вага якісних (інноваційних) чинників у величині прибутку
підприємства, %; ПП t , – величина прибутку підприємства в періоді t; ПВ тр.ч.п –
питома вага традиційних (неінноваційних) чинників у величині прибутку підприємства,
%.
Висновки і перспективи подальших розвідок
Таким чином, представлені методичні підходи дозволяють більш ґрунтовно
визначати шляхи управління прибутком підприємства.
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Возможности анализа развития предприятия на основе показателя качества прибыли
В статье рассмотрен вопрос измерения качества прибыли предприятия. Разработана
система показателей и критериев оценки качества прибыли. Предложена методика анализа
развития предприятия на базе оценки качества прибыли предприятия.
Ключевые слова: качество прибыли, анализ развития предприятия, оценка качества прибыли.
O.A. Zinchenko
Possibilities of analysis of development of enterprise arrived on the basis of index of quality
The question of measuring of quality of income of enterprise is considered in the article. The system
of indexes and criteria of estimation of quality is developed arrived. The method of analysis of
development of enterprise is offered on the base of estimation of quality of income of enterprise.
Keywords: quality arrived, analysis of development of enterprise, estimation of quality arrived.
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