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ВСТУП
Управлінська діяльність у сучасних умовах виступає

одним з найважливіших чинників функціонування
підприємств, а перебудова внутрішньофірмового управ)
ління є серцевиною реорганізації всього господарсько)
го механізму підприємств. Динамічна зміна технологій,
боротьба за споживача і якість продукції, зростання
конкуренції примушує підприємство по)новому розгля)
нути весь комплекс питань маркетингового управління
підприємством: маркетинг, фінанси, персонал і ін.

Період невизначеності в економіці — хороший сти)
мул пригадати фундаментальні основи ведення бізнесу,
де безпосередньою метою будь)якої підприємницької
діяльності є отримання прибутку.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Далеко не на всіх промислових підприємствах за)

довільно поставлений процес прогнозування і аналі)
зу прибутковості. Правильна постановка процесів уп)
равління прибутковістю дозволяє управляти витрата)
ми, доходами і виручкою, а також значно підвищува)
ти потенціал бізнесу. Менеджери повинні виробляти
управлінські рішення, базуючись на прибутковості за)
мовників, продуктів і послуг, каналів збуту, регіонів
або партнерів. Необхідно чітко уявляти, що служить
основним і ефективним джерелом доходу. Аналіз при)
бутковості еволюціонував від простого складання
звіту менеджером з управлінського обліку до необх)
ідного розуміння шляхів розвитку і оптимізації бізне)
су.

З огляду на те, що зростання прибутку за рахунок
зростання виручки обмежене кризовим станом сучас)
ної економіки, перед підприємствами встала задача
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збільшити прибуток, наприклад, за рахунок підвищен)
ня оборотності активів, прибутковості продаж, скоро)
чення витрат і ін. Важливо розуміти, що забезпечення
зростання прибутковості — це інтегральна задача для
всіх служб і підрозділів підприємства, а не тільки для
фінансистів. Більшість підприємств ухвалює уп)
равлінські рішення на підставі мікро) і макроекономіч)
них чинників, які сьогодні відійшли на другий план, по)
ступившись місцем показнику прибутковості. Підпри)
ємства, які зможуть розвинути більш детальне бачення
драйверів прибутковості, мають більше шансів ухвали)
ти вірні рішення за часів невизначеності для ухвалення
перспективних бізнес)рішень у рамках стратегічного
плану розвитку.

Інструментом для планування і вимірювання при)
бутковості є спеціальні звіти, що формуються на фак)
тичних бухгалтерських даних і моделях, закладених до
бюджету. Виходячи з вхідних даних з продаж, цін, вит)
рат, за допомогою моделі можна визначити прибуток
на майбутній період. Якщо підприємство не задоволь)
няє рівень прибутку, розрахований згідно моделі, то
йому необхідно більш ретельно аналізувати можливості
скорочення витратної частини бюджету.

Для аналізу прибутковості підприємству необхідно
використовувати чинник і маржинальний аналіз як для
продажу в цілому, так і для окремих продуктів. Голов)
ний принцип формування показників прибутковості —
маржинальний аналіз поточних продаж у розрізі вироб)
ничих підрозділів. Вони можуть бути також викорис)
тані керівництвом на вищому рівні для ухвалення стра)
тегічних рішень. Проте, на наш погляд, набагато інфор)
мативні дані в динаміці протягом певного періоду, тоб)
то аналіз історичної прибутковості.
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Основні можливості для поліпшення процесів прак)
тики і аналізу прибутковості ми бачимо у напрямі
підвищення точності прогнозів і підсумкових резуль)
татів аналізу. Наприклад, скорочення часу на проведен)
ня звітної документації завдяки поліпшенню технічно)
го оснащення і програмного забезпечення і зміна пері)
одичності підсумкових звітів. Залучену співробітників
в процес аналізу прибутковості і здатність використо)
вувати ці дані в своїй роботі можна удосконалювати до
безкінечності, і значущість результатів важко переоці)
нити. Від цього прямо залежить гнучкість організації як
структури і відповідно її успішність на ринку.

Результати аналізу приймаються за основу в роз)
робці довгострокової стратегії. Але у галузі машино)
будування довгострокові плани схильні до ризиків зов)
нішнього середовища — як державного регулювання,
так і змін у вартості енергоресурсів і сировини. Тому для
ухвалення стратегічних рішень одних лише показників
прибутковості недостатньо. Також в умовах кризової
економіки доступність фінансових ресурсів обмежена,
у зв'язку з чим, необхідна більше уваги уділяти аналізу

грошових потоків і показникам ліквід)
ності підприємства.

Підприємству необхідно працювати
над створенням системного бізнесу, який
повинен постійно удосконалюватися. На
прибутковість компанії, на наш погляд,
можна впливати через наступні драйве)
ри:

Підвищення оборотності активів:
— підвищення оборотності запасів:

сировини, матеріалів, товарно)матеріаль)
них цінностей, незавершеного виробниц)
тва, готової продукції;

— підвищення оборотності дебі)
торської заборгованості.

Підвищення прибутковості продаж:
— створення конкурентної переваги,

а також збільшення рентабельності про)
даж за рахунок підвищення цін;

— роботи щодо оптимізації витрат.
Упровадження процесу безперервного

вдосконалення:
— моніторинг і робота над порушеннями

в потоці виробництва і системі розподілу;
— розширення кількості пріоритетних і

базових категорій товарів, збільшення їх про)
даж, а також зростання продаж високомар)
жинальних продуктів.

Аналіз прибутковості входить до складу
так званого управління ефективністю і є клю)
чем до розкриття потенціалу збільшення при)
бутку, підвищуючи ефективність підприєм)
ства в цілому (рис. 1). Аналіз рентабельності
допомагає функціям підприємства (марке)

тингу, виробництву) в контексті їх щоденної стратегії і
тактичних бізнес)рішень відповідати на питання з різних
областей, націлених на максимізацію прибутку.

Аналіз прибутковості вбудований у формалізовані
бізнес)процеси. Як приклад можна привести модель
управління відносинами з клієнтами на основі показни)
ка прибутковості. В результаті аналізу необхідно знай)
ти відповіді на наступні питання.

1. Хто найбільш прибуткові клієнти?
2. З ким необхідно попрацювати над підвищенням

прибутковості?
3. Яким чином сегментувати клієнтів, виходячи з

прибутковості?
4. Які дії можна вчинити, щоб добитися змін?
Відповівши на перше питання, підприємство зможе

сегментувати своїх клієнтів щодо прибутковості для ух)
валення управлінських рішень. Для цього потрібна
інформація, яка допоможе здійснити вимірний зсув від
традиційного продукту до обліку по клієнтах (рис. 2).

Наступним етапом може бути аналіз інформації для
визначення виручки і алокації витрат (включаючи облік

витрат по видах діяльності). Тоді прихо)
дить розуміння, яким чином необхідно
сегментувати клієнтів. Відомо, що в серед)
ньому 20% з них приносять 80% виручки.
Але, провівши сегментацію за прибутко)
вістю, часто спрацьовує принцип "80—
140%", тобто 80% клієнтів приносять
140% прибутку, що залишилися 20% з них
фактично є резервом прибутковості. Чер)
говий етап полягає в тому, щоб прийняти
відповідні дії у відношенні як прибутко)
вих, так і неприбуткових клієнтів (рис.3).
Яким чином можна підвищити прибут)
ковість неприбуткових клієнтів? Прид)
бання нових клієнтів — дорогий процес,
тому необхідно набудувати клієнтські
програми так, щоб повернути неприбут)
кових клієнтів в зону прибутковості.

Аналіз прибутковості — це крос)

Рис. 1. Аналіз прибутковості — частина управління ефективністю

Рис. 2. Сегментація клієнтів за прибутковістю

Рис. 3. Крива сегментації клієнтів по прибутковості
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функціональна дисципліна, тобто на підприємстві не
тільки фінансова, але і інші функції повинні брати
участь в аналізі і використанні даних прибутковості
(табл.1).

Департамент продаж, проаналізувавши клієнтів за
їх прибутковістю, відповідним чином будує свою робо)
ту відповідно до пріоритетності задач і спрямованості
зусиль. На виробництві може скластись ситуація, коли
виробничі потужності або логістика вибудовується так,
щоб, в першу чергу, виконувати замовлення по самих
прибуткових продуктах або послугах.

Застосовуючи подібні бізнес)практики і інстру)
менти для аналізу прибутковості, підприємство
може використовувати обмежені ресурси для самих
прибуткових варіантів. Цей трансформаційний зсув
вимушує підприємство вийти за рамки простого об)
ліку витрат і сфокусуватися на підході, який допо)
магає бізнесу. Це допомагає інтеграції з вже існу)
юч им и про цес ам и упра вління ефе кт ивніс тю
підприємства, такими як планування і прогнозуван)
ня, стратегічний менеджмент, маркетинг, консолі)
дація і контроль і ін.

У сучасних умовах необхідно виробити нове сприй)
няття значущості інвестиційної політики. Відповідність
між находженням і витратою інвестиційних ресурсів у
промисловості повинна служити одним з найважливі)
ших критеріїв раціональності того або іншого варіанта
інвестиційної політики розвитку промислового потен)
ціалу.

Будь)яке фінансове планування повинне здійсню)
ватися, виходячи з чітко сформульованих цілей, які за)
даються стратегією компанії. Визначення оптимально)
го розміру робочого капіталу дозволяє перевіряти до)
сяжність цільових показників в ході розробки фінан)
сової стратегії підприємства. Обсяг робочого капіта)
лу надзвичайно важливий для ефективного фінансо)

вого менеджменту. Останні декілька років світове ви)
дання для фінансових директорів "CFO.com" прово)
дить підрахунки робочого капіталу в розрізі крупних
компаній і галузей. Робочий капітал (WC) є різницею
складових балансу підприємства:

Робочий капітал = Поточні активи — Поточні зо)
бов'язання.

Чим менше період обороту робочого капіталу, тим
краще.

Побачити зв'язок між інвестиціями, джерелами
фінансування і робочим капіталом ми можемо, змінив)
ши традиційний формат представлення балансу підприє)
мства (на прикладі промислового підприємства). Тради)
ційний вид балансу виглядає у наступної рівності: Нео)
боротні активи + Поточні активи = Власний капітал +
Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання
(табл. 2).

Якщо перенести поточні зобов'язання в іншу части)
ну рівності, одержимо: Необоротні активи + Робочий
капітал = Власний капітал + Довгострокові зобов'язан)
ня (Інвестиції і Робочий капітал = Джерела фінансуван)
ня) (табл. 3).

Спочатку ми можемо визначити поточний показник
оборотності робочого капіталу: WCT = Продажі за пе)
ріод / Середнє значення робочого капіталу за період. В
нашому випадку річна виручка від продажу склала 4,5
млн грн. Таким чином, WCT = 4500 тис. грн. / ((450 тис.
грн. + 700 тис. грн.) / 2) = 7,8.

Відповідь на питання, чи влаштовує підприємство
такий показник оборотності робочого капіталу, за)
лежить в першу чергу від стратегії підприємства.
Відповідь буде негативною, якщо стратегія припус)
кає підвищення ефективності операцій, наприклад,
у зв'язку з різким загостренням конкурентної бо)
ротьби, і позитивною, якщо підприємство влаштовує
існуючий рівень ефективності і воно планує зосере)

дитися на екстенсивному зростанні при збере)
женні існуючої ефективності. Робочий капітал
даного підприємства генерує недостатній вне)
сок в підвищення його вартості. З цифр балан)
су можна побачити, що більше половини дже)
рел фінансування витрачаються на робочий ка)
пітал, тоді як ці засоби могли бути витрачені на
модернізацію основних фондів, вкладення в не)
матеріальні активи, інвестиції і ін. Визначення
цільового значення робочого капіталу — ух)
валення стратегічного рішення з урахуванням
вищезгаданих чинників.

Як додатковий орієнтир можна співвіднести
одержаний показник робочого капіталу з розмі)
ром власного капіталу підприємства, оскільки

Таблиця 1. Аналіз прибутковості — задача для всіх служб підприємства
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  01.01.10 ( .)  01.01.11 ( .)
  500000 550000 

  250000 100000
  550000 600000 

 50000 200000 
   850000 900000 
  1350000 1450000 

  100000 100000 
  800000 1100000 

   900000 1200000 
  '  50000 50000 

 '  400000 200000 
 '    1350000 1450000 

Таблиця 2. Традиційна форма балансу
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показник власного капіталу містить в собі накопиче)
ний нерозподілений прибуток минулих років, який є
характеристикою прибутковості підприємства і існу)
ючих взаємостосунків підприємства і його акціонерів,
тобто визначає, наскільки змінився капітал за рахунок
виплати дивідендів.

Знаючи поточне значення оборотності робочого
капіталу, його цільове значення (у випадку, якщо серед
стратегічних цілей підприємства — збільшення ефектив)
ності операційної діяльності), можна визначити цільо)
вий розмір робочого капіталу. В даному випадку пла)
новане збільшення продажу наступного року повинне
скласти 20% — 5,4 млн грн. При збереженні поточного
значення показника оборотності робочого капіталу в 7,8
необхідний рівень робочого капіталу складе:

5400 тис. грн. / 7,8 = 692 тис. грн.
Існуючий рівень оборотності не влаштовує підпри)

ємство, і цей показник передбачається довести до 10,
збільшивши на 30%. Тоді цільове значення робочого
капіталу складе: 5400 тис. грн. / 10 = 540 тис. грн.

Підприємство також планує інвестувати до 500 тис.
грн. в модернізацію і придбання нових необоротних ак)
тивів для того, щоб досягти запланованих показників
продаж і підвищити свою прибутковість до 10%. При)
буток за минулий рік склав 300 тис. грн. (різниця між
показниками нерозподіленого прибутку на початок і
кінець року). За обсягом продаж 5,4 млн грн. і прибут)
ковістю 10% прибуток складе 540 тис. грн.

Показник джерел фінансування на кінець наступ)
ного року складе: 1790 тис. грн. = 50 тис. грн.(боргове
фінансування)+ 1200 тис. грн.(власний капітал)+ 540 тис.
грн.(приріст власного капіталу за рахунок прибутку).

Необоротні активи на кінець наступного року скла)
дуть: 900 тис. грн. = 550 тис. грн. — 150 тис. грн.(амор)
тизація)+ 500 тис. грн.(нові інвестиції).

На робочий капітал залишається: 890 тис. грн. = 1790
тис. грн. — 900 тис. грн.

Порівнюючи цей показник з цільовим значенням,
розрахованим вище, можна зробити висновок: є ре)
зерв або для дивідендів, або для подальших інвес)
тицій. Ми вважаємо, що викладений вище підхід до
визначення оптимального розміру робочого капіта)
лу може використовуватися в ході розробки фінан)
сової стратегії промислового підприємства для пе)
ревірки допустимості гіпотез і досяжності цільових
показників.

ВИСНОВКИ
Гнучкість в управлінні, здатність і уміння швидко пе)

ребудовуватися, не упустити нові можливості, що
відкриваються ринком, в даний час стають важливіши)
ми, ніж пряма економія управлінських витрат. Прагнен)
ня до нововведень сталі основоположними ідеями нової
філософії управління. Стрижнем нової філософії уп)
равління стало визнання соціальної відповідальності, що
лежить на керівниках, а кожна фірма, незалежно від її
розміру, повинна мати певну мету, яка реабілітує її існу)
вання в суспільстві.
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  01.01.10 ( .)  01.01.11 ( .) 
  500000 550000 

  250000 100000 
  550000 600000 

 50000 200000 
   (850000) (900000)

 '  (400000) (200000) 
  450000 700000 

     950000 1250000 
  100000 100000

  800000 1100000 
   900000 1200000 

  '  50000 50000 
   950000 1250000 

Таблиця 3. Модифікована форма балансу


