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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ВАЖІЛЬ  
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

FACTOR ANALYSIS AS ANALYTICAL LEVER  
OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE A PROFIT

АНОТАЦІЯ
Доведено, що більшість показників собівартості продукції 

підприємства, які є висхідними у визначенні очікуваного при-
бутку підприємства, розраховувані багатьма фахівцями ви-
робничих і управлінських ланок, не є достатньо керованими 
через відсутність внутрішнього формалізованого їх обліку за 
короткі проміжки часу. Результати місячної звітності й аналізу 
витрат можуть ураховуватися тільки в майбутньому періоді. 
Водночас низка основних фінансових показників діяльності 
підприємства чітко обліковується і безпосередньо пов’язана 
з бізнес-процесами і процесами менеджменту, що дає змогу 
їх використовувати як оперативні чинники впливу на форму-
вання прибутку у фінансовому менеджменті підприємства. У 
статті висвітлено результати факторного аналізу прибутку під-
приємства. Здійснено оцінку впливу на формування прибутку 
обігових коштів, запасів товарно-матеріальних цінностей, дебі-
торської заборгованості, власних джерел коштів, короткостро-
кової кредиторської заборгованості і реалізованої продукції в 
загальній сумі коштів підприємства (у валюті балансу). Запро-
поновано напрями підвищення ефективності використання фі-
нансових ресурсів.

Ключові слова: прибуток, обігові кошти, власні кошти, де-
біторська заборгованість, кредиторська заборгованість, реалі-
зована продукція.

АННОТАЦИЯ 
Доказано, что большинство показателей себестоимости 

продукции предприятия, которые восходят в определении 
ожидаемой прибыли предприятия, просчитываемые многими 
специалистами производственных и управленческих звеньев, 
не являются достаточно управляемыми из-за отсутствия их 
внутреннего формализованного учета за короткие промежут-
ки времени. Результаты месячной отчетности и анализа рас-
ходов могут учитываться только в будущем периоде. В то же 
время ряд основных финансовых показателей деятельности 
предприятия четко учитывается и непосредственно связан с 

бизнес-процессами и процессами менеджмента, что позволя-
ет их использовать в качестве оперативных факторов влия-
ния на формирование прибыли в финансовом менеджменте 
предприятия. В статье отражены результаты факторного ана-
лиза прибыли предприятия. Осуществлена оценка влияния 
на формирование прибыли оборотных средств, запасов то-
варно-материальных ценностей, дебиторской задолженности, 
собственных источников средств, краткосрочной кредиторской 
задолженности и реализованной продукции в общей сумме 
средств предприятия (в валюте баланса). Предложены на-
правления повышения эффективности использования финан-
совых ресурсов.

Ключевые слова: прибыль, оборотные средства, соб-
ственные средства, дебиторская задолженность, кредитор-
ская задолженность, реализованная продукция.

ANNOTATION
One of the most important economic indicators that character-

izes the efficiency of enterprises in market conditions is profit, as 
the main source of growth of the market value of the enterprise, 
meeting the social needs of society, as well as the main safeguard 
that protects the enterprise from bankruptcy. It is proved that the 
more productive profits at the enterprise, which are represented at 
the achievement of the trusted enterprise, the subordinate trusted 
employees, the manufactured and administrative connections, are 
not sufficiently sure that they exist in their own forms, for which 
there are short persons who exist. The results of the monthly ac-
counting and analysis of charges can be taken into account only in 
a future period. At the same time row of basic financial performance 
of enterprise indicators clearly taken into account and directly re-
lated to the business processes and management processes, that 
allows them to use as operative factors of influence on forming 
of profit in the financial management of enterprise. Undertaken 
studies allowed, drawing on the results of analysis of factors that 
influence on the financial state, to build the multivariable model of 
profit of enterprise the method of plural correlation. The analysis 
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of financial results and present resources of enterprise allowed to 
define plenitude and quality of receipt of results of menage; to es-
timate influence on forming of profit of turnover means, supplies of 
commodity and material values, account receivable, own sources 
of money, floating creditor debt and realized products in the lump 
sum of facilities of enterprise (in currency of balance); to define 
possible backlogs of his increase. For the increase of efficiency 
of the use of financial resources it offers obligatory to do planning 
of influence of factors of financial indexes on the level of profit, 
including providing of the best use of turnover means, own inven-
tories; a decline of debtor and creditor debt, gain in specific weight 
of the personal funds is in the lump sum of facilities of enterprise. 
The developed and described methodology of factor analysis of 
profits can be used by enterprises to identify within the production 
reserves, forecasting and planning profits, which will increase the 
share of profit of the enterprise in the total amount of the enter-
prise’s funds up to 10 percent.

Key words: profit, turnover means, personal funds, account 
receivable, account payable, realized products.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Одним із найважливіших 
економічних показників, який характеризує 
ефективність роботи підприємств у ринкових 
умовах, є прибуток. Він є головним джерелом 
зростання ринкової вартості підприємства, най-
важливішим джерелом задоволення соціальних 
потреб суспільства, а також основним захисним 
механізмом, що охороняє підприємство від за-
грози банкрутства. У сучасних умовах отриман-
ня максимального прибутку є головною метою 
виробничого підприємства. 

У величині прибутку знаходять відображен-
ня всі аспекти діяльності суб’єкта господарю-
вання: техніка і технологія, якість продукції, 
організація виробництва та управління, галузе-
ві та інші специфічні особливості. 

Дослідження як самих чинників, так і ступе-
ня їхнього впливу на величину досліджуваного 
показника зазвичай виконується за допомогою 
факторного економічного аналізу. У працях, 
присвячених факторному аналізу прибутку, 
значне місце займають математична формалі-
зація аналітичних задач, побудова детермінова-
них факторних моделей цього показника. Фак-
торний аналіз прибутку є необхідною умовою 
ефективного управління доходами і витратами 
підприємства, збільшення його розміру і під-
вищення рентабельності. І хоча в економічній 
літературі в останні часи активно розгляда-
ються питання факторного аналізу прибутку, 
але у цьому напрямі ще залишається низка 
нерозв’язаних аспектів. Пошуки резервів для 
збільшення прибутковості підприємства ста-
новлять головне завдання менеджменту під-
приємства. Грамотне й ефективне управління 
формуванням прибутку передбачає оволодіння 
фахівцями з менеджменту фінансів підприєм-
ства знаннями з управління витратами, недопу-
щення нераціонального використання показни-
ків фінансової діяльності, основних механізмів 
формування прибутку на основі застосування 
сучасних методів аналізу та планування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-

ми і на які спираються автори. Процеси глоба-
лізації вітчизняної економіки зумовлюють не-
обхідність удосконалення методів, пов’язаних 
із розрахунками показників ефективності ді-
яльності суб’єктів господарювання відповідно 
до законів ринку, забезпечення задоволення 
інтересів працівників, підприємств та держави. 
Розвитку теорії і практики формування та ви-
користання прибутку підприємства присвяти-
ли праці такі вітчизняні вчені, як: М. Білик, 
І. Бланк, Г. Кірейцев, В. Мец, А. Поддєрьогін, 
Р. Сайфулін, Г. Савицька [1; 4; 7; 9–11]. Осо-
бливості управління прибутком підприємства 
за допомогою застосування факторного аналізу 
розглянуто в роботах таких авторів, як Ю. Ган-
жа, В. Рязанцева, Ю. Масленко, Е. Зінченко, 
Ю. Воробйов, В. Ковальов та ін. [2; 3; 6]. Вони 
зробили значний внесок у розроблення теоре-
тико-методологічних основ визначення сутнос-
ті прибутку, процесів його формування та ви-
користання, класифікації факторів, методики 
проведення факторного аналізу. 

Але сучасні питання оцінювання впливу 
факторів на процес формування прибутку на 
підприємстві потребують подальшого вивчення 
та вдосконалення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є комплексний аналіз 
фінансових чинників та вимірювання їхнього 
впливу на величину прибутку, висвітлення ре-
зультатів факторного аналізу формування при-
бутку підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», прибуток ви-
значається як «сума, на яку доходи перевищу-
ють пов’язані з ними витрати» [5]. На форму-
вання величини прибутку впливають чинники, 
аналіз яких проводиться, щоб визначити пози-
тивний чи негативний їх вплив, відшукати не-
використані резерви.

На забезпечення підвищення прибутковості 
підприємства впливає низка чинників, у тому 
числі: собівартість продукції й управління ви-
тратами, зростання обсягів виробництва про-
дукції, ефективне використання матеріаль-
но-технічних ресурсів, оптимізація складу і 
структури обігових коштів та ін. Планування 
їх величини й управління ними здійснюється 
працівниками різних підрозділів підприємства, 
а отримання своєчасної інформації для оціню-
вання впливу кожного з чинників для прийнят-
тя необхідних заходів має певні труднощі. Це 
зумовлюється тим, що не для кожного чинни-
ка можна облікувати показники, а деякі з них 
можуть не мати конкретної адресності свого 
формування. Так, система показників поточних 
витрат, що являє собою міру процесів їх вико-
ристання, містить приблизно 80 найменувань. 
У їхньому складі нараховуються окремі й уза-
гальнюючі показники, починаючи від норми 
витрат ресурсів і закінчуючи показниками за-
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гальних витрат (собівартість валової і реалізо-
ваної продукції тощо), та їх ефективність (рен-
табельність витрат, рентабельність продукції). 
У практиці управління всі відомі показники 
системи собівартості повністю не використову-
ються, оскільки вони не дають змоги зосередити 
увагу на головній меті діяльності підприємства 
чи на вирішенні конкретної проблеми в умовах 
ринку. Деякі показники використовують тіль-
ки один раз, наприклад показник технологічної 
собівартості процесу виробництва, який роз-
раховується під час запровадження нової тех-
нології. Є показники безадресні, чи неактивні, 
наприклад витрати краски чи лаку на одиницю 
продукції. Тому аналіз показників поточних 
витрат, які безпосередньо впливають на рівень 
прибутку, у кожний конкретний період часу до-
статньо складний. Водночас процес управління 
формуванням прибутку не може бути призупи-
нений, тому доцільно управління прибутком 
здійснювати за часткою фінансових показників 
більш гнучких і керованих, які можуть бути 
важливими чинниками впливу на прибуток, 
оскільки вони мають формалізований вигляд і 
здатні чинити дієвий вплив.

У пошуках резервів збільшення прибутку ве-
лике значення має багатофакторний регресив-
ний аналіз цього показника. З метою вдоскона-
лення планування та прогнозування прибутку, 
а також для прогнозування більш стійкого 
фінансового стану підприємства, визначення 
оптимальних фінансових показників можна ви-
користовувати розроблені моделі фінансових 
показників із використанням багатофакторного 
регресивного аналізу.

Проведені дослідження дали змогу, вико-
ристовуючи результати аналізу чинників, які 
впливають на фінансовий стан, побудувати ба-
гатофакторну модель прибутку підприємства 
методом множинної кореляції. Цей метод дає 
змогу отримати математичну модель за факто-
рами і на цій основі помітно підвищити якість 
та оперативність аналітичної й планової робо-
ти на базі широкого використання сучасних 
ІТ-технологій. При цьому використовувалися 
стандартні статистичні функції та елементи 
факторного й регресійного аналізу MS Excel.

На прибуток впливає багато чинників, з 
яких вибрані такі: обсяг обігових коштів, за-
паси товарно-матеріальних цінностей, дебітор-
ська заборгованість, власні джерела коштів, 
короткострокова дебіторська заборгованість. 
За функцію У прийнятий балансовий (чистий) 
прибуток підприємства.

Значення факторів і функція для включення 
в статистичну сукупність накопичені в місяч-
ному розрізі. У досліджуваний період істотних 
змін в економіці підприємства не відбувалося, 
тому дані, покладені в основу дослідження, є 
зіставними і можуть бути використані в коре-
ляційному аналізі. За фактори вибрано питому 
вагу обігових коштів – X1, запасів товарно-ма-
теріальних цінностей – Х2, дебіторської забор-

гованості – X3, власних джерел коштів – Х4, 
короткострокової кредиторської заборгованос-
ті – Х5 і реалізованої продукції – Х6 у загальній 
сумі коштів підприємства (у валюті балансу). 
За функцію У прийнято питому вагу балансово-
го (чистого) прибутку підприємства в загальній 
сумі коштів підприємства.

У результаті математичної обробки отрима-
но математичну модель із шістьома факторами 
впливу такого виду:

У = -29,7 + 0,453X1 – 0,29X2 – 0,266Х3+  
+ 0,309Х4 – 0,021Х5+ 0,687X6.

Коефіцієнт детермінації становив R2 = 0,875.
Перевірка моделі, яка виконана в MS Excel 

шляхом підстановки кількісних значень факто-
рів, виявила достовірність і практичну її засто-
совність, тому що відхилення розрахункових 
результатів від середніх фактичних незначне, 
не перевищує 0,5–3%.

Аналіз моделі підтверджує, що отриманий 
математичний напрям дії досліджених факто-
рів відповідає її економічній інтерпретації, а 
саме:

– зростання дебіторської заборгованості при-
зводить до зменшення прибутку підприємства. 
Це пов’язано з несвоєчасністю розрахунків по-
купців, що призводить до відволікання коштів 
із господарського обігу, примушуючи підприєм-
ство знаходити додаткові кредити чи зменшува-
ти обсяги випуску продукції;

– збільшення запасів товарно-матеріальних 
цінностей впливає двояко: у певних оптималь-
них межах збільшується, тоді як диспропорція 
в запасах призводить до її зменшення. У на-
шому випадку прибуток зменшується, тому що 
недостатнє забезпечення матеріальними ресур-
сами (немає власних обігових коштів) приму-
шує підприємство знизити обсяг продукції, яка 
випускається, що, своєю чергою, призводить до 
зменшення величини прибутку, який отримує 
підприємство;

– зі збільшенням обсягу власного капіталу 
прибуток зростає. Чим більше коштів належить 
підприємству, тим більше в нього можливостей 
для збільшення випуску продукції, а також для 
отримання додаткового прибутку;

– зі збільшенням оборотних активів прибу-
ток зростає. Категоричність такого припущен-
ня може бути поставлена під сумнів першими 
двома припущеннями, однак, як свідчить прак-
тика, таке твердження може мати й деякі під-
стави. Збільшення дебіторської заборгованості 
відбувається переважно за рахунок зменшення 
обсягу готової продукції, яка підлягає реаліза-
ції, тобто саме момент реалізації визначається 
під час урахування дебіторської заборгованості. 
Таким чином, у складі оборотних коштів збе-
рігається деяка збалансованість (за винятком 
обсягу прибутку). Таке ж збалансування збе-
рігається і під час руху матеріальних ресурсів 
за передавання їх у виробництво (за винятком 
витрат живої праці). Не виключаючи прирос-
ту оборотних коштів за рахунок прибутку і ви-
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трат живої праці, а також вимушене нарощу-
вання матеріальних запасів, припущення того, 
що прибуток зі збільшенням оборотних активів 
зросте, можна прийняти;

– зростання короткострокових зобов’язань 
призводить до зменшення прибутку. Однак 
якщо врахувати, що користуватися кредитом 
підприємству не вигідно, то результат може 
бути іншим, а саме збільшення прибутку, що 
ми й отримали в нашому дослідженні;

– збільшення обсягу реалізованої продукції 
зумовлює зростання прибутку.

Для зіставлення впливу рівнозначних фак-
торів, включених у модель, на рівень прибутку 
вводиться коефіцієнт еластичності, який розра-
ховується за формулою:

K
A X
YÅË
i ij

i

=
×

,                    (1)

де Аі – коефіцієнт регресії за і-м фактором;
X ij – середнє значення і-го фактора за j-й період;
Уі – середнє значення прибутку (функції) за 

j-й період;
І – індекс фактора.
Коефіцієнт еластичності характеризує в про-

центах зміну прибутку за зміни на один процент 
середнього значення і-го фактора і фіксованих 
значеннях решти аргументів, які включені в 
модель за j-й період.

Сукупний вплив факторів на зміну величини 
прибутку в абсолютних одиницях виміру за змі-
ни одного фактора і фіксування значень решти 

факторів на їх середньому рівні ∆Yi
n

n I=

∑  виража-
ється рівнянням чистої регресії, отриманими з 
рівняння множинної регресії.

Зміна прибутку за зміни фактору на одини-
цю прийнятого виміру виражається величиною 
∆Уі. Економічну інтерпретацію математичної 
моделі прибутку наведено в табл. 1. Наведені 
дані свідчать, що найбільш помітний вплив на 
збільшення прибутку чинять фактори: збіль-

шення питомої ваги власних обігових коштів та 
реалізованої продукції у валюті балансу, зни-
ження дебіторської заборгованості у валюті ба-
лансу, збільшення кредиторської заборгованос-
ті у валюті балансу.

Аналіз даних, які включаються до статис-
тичної сукупності, виявляє значне їх коливан-
ня. При цьому середні значення факторів не 
збігаються з найбільш імовірними їх значення-
ми, за яких досягається високий прибуток, що 
свідчить про наявність на підприємстві невико-
ристаних резервів.

Величина резерву зростання прибутку ∆R 
може бути визначена за формулою:

∆ ∆R Y X Xi i ib i= × −( ) , ∆ ∆R Y X Xo i ib i= × −( )∑ , (2)

де ∆R – підвищення (зростання) прибутку за 
досягнення найбільш імовірного значення і-го 
фактора, %;

∆Ro – загальний резерв зростання прибутку 
за всіма факторами, %;

∆У – збільшення прибутку за покращення 
фактора на одиницю відповідного виміру, %;

∆Xib – найбільш імовірне значення і-го фак-
тора в планованому періоді;

∆Xi – середнє значення і-го фактора в базис-
ному періоді.

Наведемо розрахунок резерву прибутку 
(табл. 2).

Розроблена та описана методика факторного 
аналізу прибутку може бути використана на під-
приємствах для виявлення внутрішньовироб-
ничих резервів, прогнозування та планування 
прибутку. Як показали розрахунки, викорис-
тання фінансових резервів дасть змогу забезпе-
чити збільшення питомої ваги прибутку аналі-
зованого підприємства в загальній сумі коштів 
підприємства на 9,24%, або на 42 541 тис грн.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Ана-
ліз фінансових результатів і наявних ресурсів 
підприємства дав змогу визначити повноту та 

Таблиця 1
Економічна інтерпретація математичної моделі прибутку

Показники, які описують  
групу факторів КЕЛ ∆Yi

n

n I=

∑ ∆Уі

Питома вага обігових коштів  
у загальній сумі коштів підприємства 
(валюта балансу)

6,65 4,46-0,031X1 +0,453

Питома вага запасів матеріальних 
цінностей у загальній сумі коштів 
підприємства (валюта балансу)

-0,154 11,03-0,539X2 -0,29

Питома вага дебіторської 
заборгованості в загальній сумі коштів 
підприємства (валюта балансу)

-2,1037 24,55-0,795Х3 -0,266

Питома вага власних коштів у 
загальній сумі коштів підприємства 
(валюта балансу)

+5,097 -3,625+0,094X4 +0309

Питома вага кредиторської 
заборгованості в загальній сумі коштів 
підприємства (валюта балансу)

-0,186 -4,785 +0,021

Питома вага реалізованої продукції  
в загальній сумі коштів підприємства 
(валюта балансу)

+2,6 – +0,087
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якість отримання підсумків господарювання, 
оцінити динаміку абсолютних та відносних 
показників, з’ясувати спрямованість, ступінь 
впливу чинників на зміну прибутку та рента-
бельності, визначити можливі резерви його 
зростання. Для підвищення ефективності ви-
користання фінансових ресурсів повинно стати 
обов’язковим плануванням впливу чинників 
фінансових показників на рівень прибутку, у 
тому числі забезпечення кращого використання 
обігових коштів, власних матеріальних запасів; 
зниження дебіторської та кредиторської забор-
гованості, збільшення питомої ваги власних ко-
штів у загальній сумі коштів підприємства.
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Таблиця 2
Резерви зростання прибутку на підприємстві  

за досягнення найбільш імовірних значень факторів

Показник ∆Уі

Значення
X Xib i− ∆Ri, %

X i X
ів

Зниження питомої ваги обігових коштів 
(валюта балансу) 0,453 43,12 48,9 5,78 2,62

Зниження питомої ваги матеріальних 
цінностей (валюта балансу) 0,29 15,24 13,26 2,0 0,58

Зниження питомої ваги дебіторської 
заборгованості (валюта балансу) 0,266 23,22 17,0 6,22 1,6

Збільшення питомої ваги власних 
коштів (валюта балансу) 0,309 48,4 55,7 7,3 2,25

Збільшення питомої ваги кредиторської 
заборгованості (валюта балансу) 0,021 26,06 23,5 6,44 0,13

Збільшення питомої ваги реалізованої 
продукції (валюта балансу) 0,687 11,96 14,9 3,0 2,06

Питома вага прибутку (валюта балансу) 2,96 12,2 ∆Ri = 9,24


