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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економічній теорії (мікроекономіці) існує багато

визначень, що треба розуміти під "нормальним" і "еко-
номічним" прибутком. Головним недоліком їх те, що ці
показники досліджуються з якісних, а не кількісних по-
зицій. Тобто розкривається їхній сутнісний зміст, але як
їх можна кількісно визначати на практиці (на конкрет-
ному підприємстві) не обгрунтовується. Без сумніву,
якісний аналіз має передувати кількісному. Проте відо-
мо і те, що будь-яка кількісна наука, яка свої теоретичні
положення формулює виключно тільки з якісних позицій
та не переходить до кількісного практичного застосу-
вання, залишається абстрактно-теоретичною і відірва-
ною від практики. Тому в статті виконується досліджен-
ня кількісних залежностей, які існують між нормальним
і економічним прибутком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Існує значна кількість публікацій, у яких роз'ясню-
ють сутність нормального, економічного і бухгалтерсь-
кого прибутку. Але практично всіх їх об'єднує те, що
вони по-різному перефразовують класичні положення
ринкової економіки, які були сформульовані на почат-
ку ХХ ст. в західних економічних школах (Європи і Аме-
рики). Без сумніву, що класику треба знати, але її го-
ловним недоліком є те, що більшість економічних явищ
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У статті розглядається метод дослідження діяльності підприємства із застосуванням запро-

понованих економічних категорій; був запропонований метод визначення "економічної потуж-

ності" підприємства і "економічного прибутку"; розглянуті теоретичні зв'язки і залежності, які

виникають між нормальним, економічним і бухгалтерським прибутком.

In the article the method of research of activity of enterprise with the use of the offered economic

categories is examined; the method of determination of "economic power" of enterprise and

"economic earnings" is offered; are considered theoretical communication and dependence, which

arise up between a normal, economic and book-keeping income.

в ній розглядається на абстрактно-теоретичному рівні,
який не доведений до застосування на реальних підприє-
мствах.

Ось як ці показники визначаються в досить вдалій
за обсягом і змістом з позицій класичної мікроеконом-
іки публікації [1]:

економічний прибуток (EP) — це різниця між за-
гальним виторгом (TR) і загальними витратами вироб-
ництва фірми (TC):

EP = TR — TC = TR — (EC + IC) (1),
де ЕС — явні (бухгалтерські) витрати виробництва;

ІС — неявні витрати виробництва [1, с. 198];
"бухгалтерський прибуток — це різниця між загаль-

ним виторгом і явними (бухгалтерськими) витратами
виробництва:

АсР = ТR — EC (2),
де АсР — бухгалтерський прибуток" [1, с. 198].
"Нормальний прибуток — це той мінімальний при-

буток, який повинен заробити підприємець для того,
щоб у нього був стимул залишитися у певному бізнесі;
це плата підприємцю за те, що він не допускає відпливу
його капіталу з певної галузі в іншу" [1, с. 200].

Найбільша складність, яка виникає при дослідженні
цих прибутків, в обгрунтуванні значення "неявних витрат".
Ось як Косік А.Ф. і Гронтковська Г.Е. пояснюють сутність
цього поняття: "Внутрішніми витратами економісти-тео-
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головною причиною такого стану, що в традиційній

економічній теорії дослідження не вийшла за межі аб-
страктно-теоретичного розгляду економічних явищ і не
наблизилась до прикладного кількісного аналізу, є, на
нашу думку, те, що в ній застосовують застарілий якіс-
ний категорійний апарат, яким можна користуватись
тільки для ілюстрації окремих теоретичних положень із
застосуванням, як правило, порядкових шкал вимірю-
вання, які дають можливість встановити перевагу одно-
го рішення (вибору) над іншим, а для прикладного кіль-
кісного аналізу необхідно застосовувати кількісні шка-
ли вимірювання, які показують, наскільки зміниться
досліджувана величина при зміні іншого причинно-ут-
ворювального елемента, тобто перейти до розгляду функ-
ціональних залежностей, які базуються на використанні
кількісного економічного категорійного апарату.

Основні положення запропонованого нами кіль-
кісного економічного категорійного апарату наведено
в монографіях [3; 4]. Формування категорійного апара-
ту здійснюється у такій послідовності.

Апріорно задаються три первинні категорії:
К — "вартість" у грошових одиницях виміру (г);
N "кількість продукції" у натуральних одиницях ви-

міру (н);
Т "час" з основною одиницею виміру — рік (р).
 Аксіоматично задаються всі вторинні категорії, які

можна звести до первинних. Найважливішими вторин-
ними категоріями є такі:

П "продуктивність у грошових одиницях виміру", яка
визначається за виразом:

     (3),

П — "продуктивність у натуральних одиницях виміру";

      (4).

У традиційній економіці застосовують два поняття:
"запас" і "потік". Запас трактують як абсолютне значен-
ня показника, а потік — як зміну запасу за одиницю часу.
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Рис. 1. Фактичні витрати і витрати за даними традиційних

методів обліку [5, с. 24]

ретики вважають витрати на власні ресур-
си підприємця. Ці витрати називають ще
неявними або імпліцитними. Згідно з тео-
рією, підприємець, започаткувавши влас-
ну справу, утримується від задоволення
певних особистих потреб і жертвує дохо-
дами, які міг би отримати у разі викорис-
тання своїх фінансових ресурсів, підприє-
мницького хисту у інший спосіб, в інших
сферах. Отже, всі ці жертви потрібно
відшкодувати у вигляді певних грошових
сум, які й становлять внутрішні неявні вит-
рати виробництва… Тому неявні витрати
виробництва деякі економісти називають
нормальним прибутком" [2, с. 135 136].
Таке пояснення, на нашу думку, є також
досить вдалим з позицій традиційної
мікроекономіки, але воно зовсім не роз'-
яснює, як його можна застосовувати на ре-
альному підприємстві, як цьому показни-
ку надати кількісне значення.

Основними недоліками традиційної класифікації
витрат і прибутків, на нашу думку, є такі:

— відбувається змішування якісних (умовно-кіль-
кісних) і кількісних понять — альтернативні витрати по-
рівнюються з явними;

— витрати розглядають як надто агреговані — явні
та неявні, — що для економістів недопустимо (треба
хоча б виділити "постійні" та "змінні" витрати і показа-
ти, як вони узгоджуються з цими явними та неявними,
можливо, і в неявних є якась постійна складова, що не
залежить від обсягу виробництва);

— не розкривають сутність і причини утворення при-
бутку, а дають тільки "кілька версій, котрі пояснюють
природу економічного прибутку", що для будь-якої
теорії явно замало;

— існує суперечність між теорією і практикою, оскіль-
ки "трактування витрат економістами-теоретиками при-
звело до суперечності між практикою бухгалтерського
обліку і мікроекономічною теорією".

Все це свідчить, що використовувати таку "теорію"
для виконання кількісного аналізу просто недопустимо.
Те, що було прийнятно для наукової думки суспільних
наук у ХІХ ст. і початку ХХ ст., застосовувати у ХХІ ст.,
на нашу думку, без попереднього критичного аналізу
недоцільно. Такими методами можна пояснювати тільки
якісно-психологічний аспект економічних явищ, і то з
певними застереженнями.

ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ
Метою статті є дослідження і моделювання функцій

попиту і пропозиції із застосуванням сучасного форма-
лізованого категорійного апарату, які дають змогу дос-
ліджувати всі види прибутку, що утворюються на реаль-
ному підприємстві. Для досягнення поставленої мети в
статті вирішуються такі основні завдання:

— особливості застосування кількісного категорій-
ного апарату;

— методи моделювання і дослідження різних видів
прибутку;

— обгрунтування кількісного значення нормально-
го (нормативного) прибутку.
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Запропонований нами категорійний апарат узгод-
жується із цими поняттями у такий спосіб:

як "запас" розглядаємо дві первинні категорії:
вартість К і кількість продукції N;

як "потік" — дві вторинні категорії: продук-
тивність вартісна П і продуктивність натуральна П.

"Ціна" (Ц) є особливою вторинною економічною
категорією, оскільки вона є з'єднувальною ланкою між
іншими категоріями, а точніше, "просторами" різних
категорій і вимірів.

Основними ознаками ціни є:
— по-перше, вираз "ціна" може вживатись як кіль-

кісна категорія і як поняття (якісна категорія), як понят-
тя — це переважно перетворена форма вартості;

— по-друге, зміст ціни як кількісної категорії —
вартість одиниці продукції, внаслідок цього вона може
визначатись за такими виразами:

         (5);

         (6),

тобто через "запас" і через "потік";
— по-третє, ціна як категорія є з'єднувальною лан-

кою між просторами натуральних і грошових вимірів
(спрощено це можна пояснити так: знаючи будь-який на-
туральний показник N чи П і ціну, можна завжди визна-
чити їх вартісний еквівалент К чи П);

— по-четверте, головною відмінністю ціни як кіль-
кісної категорії від традиційного її значення є те, що
вираз "ціна" може стосуватись не тільки окремого то-
вару, а й складових елементів його вартості (наприклад,
"ціна собівартості", "ціна умовно-постійних витрат" тощо).

Окрім категорійного апарату, для виконання теоре-
тичного дослідження, необхідно сформувати відповідні
економічні простори, призначення яких показувати, де
саме ці кількісні категорії можна досліджувати.

Існує три базових тривимірних просторів:
— "натуральний" з координатами NПТ;
— "вартісний" з координатами КПТ;
— "ціновий" мішаний вартісно-натуральний простір

з координатами ППТ.
Неврахування цих елементів (кількісного катего-

рійного апарату і відповідних просторів) призводить до
виникнення неточностей і помилок, навіть у досвідче-
них економістів-дослідників.

Наведемо такий приклад. У своїй чудовій праці
"Ефективне ціноутворення" Джон Л. Дейлі робить такі
типові неточності й навіть помилки, які значно перешко-
джають розумінню сутності досліджуваного ним мето-
ду АВС (Activity-Based Costing) — методу обліку вит-
рат за видами діяльності [5]. Він дає таку інтерпретацію

сутності цього методу (рис. 1).
Якщо розглядати тільки такі залежності (а в роботі

вони тільки і наводяться), то зовсім незрозуміло, чому
фактичні витрати на одиницю виробу змінюються кри-
волінійно, а за традиційним підрахунком вони є сталою
величиною; що показує середній обсяг продажів у на-
туральному виразі (яка сутність цього показника); вісь
іксів (абсцис) треба розглядати як запас чи як потік —
обсяг продажу за одиницю часу. Існують і інші питання,
які стосуються сутності цієї методики, але про які ав-
тор, мабуть, і не здогадується, оскільки майже не звер-
тає на них увагу.

Головною причиною цих непорозумінь, на нашу дум-
ку, є те, що в економічній теорії не проводять чіткої
різниці між тим, який простір досліджується — первин-
ний чи вторинний1. Починати дослідження необхідно з
первинного простору — як це робив В.К. Дмитрієв ще у
1904 р., коли досліджував модель ціноутворення за
Курно, оскільки він більш наочний і в ньому видно ос-
новні причини утворення тих чи інших економічних по-
казників та залежностей. Джон Л. Дейлі — як це вико-
нують в теперішній мікроекономіці після А. Маршалла
(1890 р.) — досліджує вторинний ціновий простір, що в
більшості випадків значно ускладнює розуміння запро-
понованих показників і залежностей2.

Окрім кількісних проблем, пов'язаних з категорій-
ним апаратом, існують якісні. По-перше, традиційно
функції попиту (D) і пропозиції (S) розглядаються вик-
лючно у вторинному просторі, а в первинному ці залеж-
ності вже називають сукупним виторгом (TR) і сукупни-
ми витратами (TS). Тому ні графічно, ні аналітично вста-
новити, який існує зв'язок між "попитом" D, "виторгом"
TR, "пропозицією" S та "витратами" TS, використовую-
чи цей категорійний апарат, практично неможливо.

По-друге, "функція попиту" розглядається одно-
бічно з позицій менеджменту (маркетингу) — яка
кількість споживачів хоче і в змозі купити конкретний
товар при відповідному рівні цін. Без сумніву, це є дуже
важлива інформація, яка необхідна для аналізу діяль-
ності будь-якого підприємства. Тому дослідження цьо-
го питання — зовнішні зв'язки підприємства із спожи-
вачами — є одним із головних завдань для менеджера
(маркетолога).

Проте існує інший підхід з позицій економіки (еко-
номіста). Економіст на підприємстві практично зовніш-
німи зв'язками не займається. Його головним завдан-
ням є прорахувати всі можливі ситуації, які можуть ви-
никнути на підприємстві3. Тому "функція попиту" з по-
зицій економіки (економіста) формулюється так: що
споживач продукції сплачуватиме її виробнику (за відпо-
відним рівнем цін), коли обсяги виробництва змінюва-
тимуться від нуля і теоретично до нескінченності. Тоб-

________________________________
1 Більш детально це нами описано в [4].
2 А. Маршалл був чудовим математиком, але в економічних дослідженнях він навмисно її уникав, "щоб не лякати звичайного

читача", за що його справедливо критикував Дж.М. Кейнс. Тому графічно він пояснював тільки ті економічні моделі, які були очевид-
ними без математичної інтерпретації (функції попиту і пропозиції тощо). Сучасні більш складні моделі й залежності без математично-
го аналізу досліджувати, на нашу думку, практично неможливо. Але ж застосовувати математику, користуючись традиційним катего-
рійним апаратом, також неможливо, тобто утворюється замкнене порочне коло. Тому цю публікацію можна розглядати як приклад
застосування сучасного кількісного економічного категорійного апарату — як можна розірвати це порочне коло.

3  Іншими словами, це можна пояснити так: є льотчик і конструктор літака. Об'єкт дослідження у них той самий — літак. Але
предмет дослідження різний. Для льотчика (менеджера) важливі умови кожного конкретного польоту, а конструктора літака
(економіста) ці конкретні умови практично не цікавлять, оскільки він має передбачити всі можливі навантаження, які можуть ви-
никнути при будь-якому польоті.
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то економіста практично
не цікавить, купуватимуть
цей товар споживачі і
скільки чи ні, оскільки це
не його проблема — це пи-
тання до менеджерів.

Можна прийти до вис-
новку, що "функція попи-
ту" D з позицій економіки
збігається із значенням
"сукупного виторгу" TS.

Починати дослідження зручно з ринку досконалої
конкуренції з двох причин: він є найбільш масовий і от-
римані моделі найбільш прості. Важливість досліджен-
ня цього ринку полягає ще й в тому, що більшість з от-
риманих залежностей можна з незначними застережен-
нями переносити і на інші ринки — олігополії та моно-
польний.

Головною властивістю ринку досконалої конку-
ренції є те, що окремий виробник продукції не може
впливати на її ціну, тобто з позицій економіки вона є
сталою4. Оскільки в запропонованому нами методу мож-
на додавати (і віднімати) тільки однакові категорії, ос-
кільки тільки у них є однакові одиниці виміру, то можна
записати такий вираз для визначення ціни продукції
Цпрод (ціни попиту ЦD):

Ц
прод

 = ЦD = Ц
с
 + Ц

пр
 = Ц

упв
 + Ц

узв
 + Ц

пр
   (7),

де Ц
с
 — "ціна" собівартості, тобто собівартість у

складі ціни продукції;
 Ц

пр
 — "ціна" прибутку з тим самим поясненням;

 Ц
упв

 — "ціна" умовно-постійних витрат;
 Ц

узв
 — "ціна" умовно-змінних витрат.

Коли врахувати, що прибуток в ціні продукції най-
частіше визначається через "рентабельність продукції"
(норму прибутку), то вираз (7) можна записати так:

Ц
D
 = Ц

упв
 + Ц

узв
 . (1 + Н

пн
)    (8),

де Н
пн

 норма прибутку нормального (нормативно-
го) в частках одиниць5.

Виникає логічне питання, як значення цієї ціни мож-
на використати для визначення "функції попиту".

Для продовження дослідження абстрактний еко-
номіст має розмірковувати приблизно так:

— по-перше, коли обсяги виготовленої продукції
дорівнюють нулю (виробництво продукції по будь-яким
причинам не здійснюється), то споживач продукції нам
нічого не платитиме — математично це означатиме, що
графік функції має проходити через початок коорди-
нат;

— по-друге, оскільки розглядається ринок доско-
налої конкуренції, то всі функції (попиту і пропозицій)
змінюються лінійно — це випливає з того, що ціни не
змінюються.

На підставі цієї інформації можна побудувати мате-
матичну модель — лінійну залежність, яка проходить
через початок координат у = a...х, де a — тангенс кута
нахилу прямої (рис. 2).

Необхідно цю залежність перетворити в економіч-
ну. Для цього треба дати відповідь на такі питання:

— по-перше, що має знаходитись на осях коорди-
нат — запаси К і N чи потоки П і П;

— по-друге, який економічний показник відповідає
значенню a — тангенсу кута нахилу прямої.

Відповідь на перше питання дав ще В.К. Дмитрієв.
Він першим відмітив, що у такому разі треба відкладати
обсяги за одиницю часу (потоки) — відповідним недо-
ліком його досліджень є те, що він не наважився запо-
чаткувати новий категорійний апарат, а користувався
традиційним (з окремими удосконаленнями), який зап-
ропонував ще О. Курно (1838 р.) і яким дотепер знач-
ною мірою користуються в мікроекономіці6. Тому на
осях координат слід відкладати продуктивності нату-
ральну П і вартісну П (рис. 3).

Щоб отримати відповідь на друге питання, необхід-
но усю відому інформацію додатково проаналізувати.

Припустимо, що підприємство працює з продуктив-
ністю П

і
; тоді цій продуктивності відповідатиме річний

обсяг реалізованої продукції обсягом П
і
, оскільки лінія

D визначає обсяг виторгу. Тому, згідно запропоновано-
му категорійному апарату, відношення вартісної продук-
тивності до натуральної — вираз (6), що відповідає тан-
генсу кута нахилу лінії D, має відповідати категорії ціна.
Позначимо цю ціну як ціну попиту Ц

D
. Тоді аналітичний

вираз функції попиту на ринку досконалої конкуренції
можна записати:

П
D
 = Ц

D
 . П  (9),

де ціна попиту Ц
D
 відповідає складовим елементам

виразу (7).
Для визначення функцій пропозиції собівартісної і

вартісної можна скористатись подібними міркуваннями.
Тільки тепер, коли випуск продукції відсутній, на під-
приємстві все одно утворюватимуться витрати, які еко-
номісти називають постійними (ми вживаємо термін
"умовно-постійні"). Тобто початок графіка пропозиції
собівартісної проходитиме не через початок координат,
а буде зміщений на величину цих умовно-постійних вит-
рат — лінія S

c
 (рис. 4). Тангенс кута нахилу цієї лінії

________________________________
4 Будь-які інші зовнішні чинники (інфляція, зміна вартості ресурсів тощо) у такому разі не беруться до уваги, тобто будується

первинна абстрактно-теоретична модель.
5 Тепер ми розглядаємо "адитивну схему ціноутворення", у якій значення прибутку визначається від величини умовно-змінних

витрат, а в традиційній "мультиплікативній схемі ціноутворення" він визначається від собівартості (більш детально це описано в [4,
с. 162—165]).

6 Існують окремі випадки, коли на осях координат можна відкладати запаси К і N.

Рис. 2. Графік лінійної

залежності

Рис. 3. Графічне зображення функції попиту
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відповідає економічному показнику "ціна умовно-
змінних витрат" Ц

узв
. Тому аналітичний вираз "функції

пропозиції собівартісної" матиме такий вигляд лінія S
c

(рис. 4):
 = П

упв
 + Ц

узв
 . П   (10),

де П
упв

 — річна величина умовно-постійних витрат
(можна вживати терміни "продуктивність" або "потік"
УПВ), яка відповідає конкретному підприємству.

Оскільки "вартість" відрізняється від "собівартості"
на величину прибутку, то для визначення функції про-
позиції вартісної можна скористатись виразом (8), з
якого видно, що прибуток можна визначати через зна-
чення умовно змінних витрат і норму прибутку. Тому
аналітичний вираз "функція пропозиції вартісної" мати-
ме такий вигляд — лінія Sв (рис. 4)

 = П
упв

 + Ц
узв

 . (1 + Нпн) . П  (11).
Коли отримані залежності — функції попиту і про-

позицій — дослідити в одній площині, то можна вста-
новити дві характерні точки А і Б (рис. 5). Першу (т. А) в
традиційних дослідженнях називають "точкою беззбит-
ковості", а другу (т. Б) ми назвали "точкою економічної
потужності підприємства".

Координати точки беззбитковості відповідають кри-
терію рівності попиту і пропозиції собівартісної. Тому,
коли прирівняти вирази (9) і (10), отримаємо:

                     (12).

Координати точки економічної потужності підприєм-
ства відповідають критерію рівності попиту і пропозиції
вартісної. Тому, коли виконати подібні процедури при-
рівняти вирази (9) і (11), отримаємо:

(13).

У традиційних дослідженнях визначають значення
точки беззбитковості, а про існування точки економіч-
ної потужності навіть не здогадуються; хоча її економі-
чний зміст значно важливіший і в теоретичному, і прак-
тичному планах, оскільки підприємця ніколи не заціка-
вить будь-який проект, у якому отримуватимуть нульо-
вий прибуток.

Потужність підприємства традиційно також розгля-

дають виключно з позицій менеджменту — як макси-
мальний річний обсяг виготовленої продукції. Без сум-
ніву, це є також важливий показник, однак для власни-
ка або інвестора він практично ні про що не свідчить,
оскільки їх цікавлять два головних показники — сума
витрат і який вони матимуть результат (прибуток). А про
це нічого не свідчить ні точка беззбитковості, ні по-
тужність підприємства з позицій менеджменту.

"Економічна потужність підприємства" показує, при
якій продуктивності на підприємстві отримуватимуть
нормальний (нормативний) прибуток7.

"Нормальний (нормативний) прибуток" — це таке
значення річного прибутку, яке відповідає рентабель-
ності (у загальному випадку нормі прибутку), що закла-
дають в ціну.

Значення річної величини нормального прибутку
для різної продуктивності виготовлення продукції мож-
на визначати за виразом:

          (14).

Цією формулою можна користатись як при дослі-
дженні функції попиту (штрихована зона рис. 3), так і
при дослідженні функції пропозиції вартісної (штрихо-
вана зона рис. 4).

Важливим є те, що від точки економічної потужності
підприємства починає утворюватись економічний при-
буток (рис. 5).

"Економічний прибуток" — це частина бухгалтерсь-
кого прибутку, яка перевищує нормальне (нормативне)
його значення. Спрощено це можна сказати так: якщо в
ціну ми закладаємо 20% рентабельності, а фактично
отримуємо 25%, то 5% — становитиме економічний
прибуток.

У сучасній економічній теорії дослідники часто ко-
ристуються поняттям "економічний прибуток", але його
сутнісного змісту (причин утворення) та методу кількіс-
ного визначення вони так і не надали.

З цього приводу ми стверджуємо:
— по-перше, причиною утворення економічного

прибутку є існування умовно-постійних витрат;
— по-друге, величина економічного прибутку зале-

жить від двох значень умовно-постійних витрат загаль-
ної суми умовно-постійних витрат, які є на підприємстві

________________________________
7 Терміни "нормальний" і "нормативний" ми вживаємо як слова синоніми.

Рис. 4. Графічне зображення функцій

пропозиції собівартісної і вартісної
Рис. 5. Графічне визначення точок

беззбитковості й економічної потужності
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Пупв, і суми цих витрат, які сплачуватиме споживач про-
дукції, тобто за виразом:

 (15),

де  річна величина (продуктивність) економіч-

ного прибутку.
Зміну значень економічного прибутку можна пока-

зати такими графічними залежностями (рис. 6). З яких
видно, що до точки економічної потужності П

п
, значення

економічного прибутку від'ємне, а після неї — додатне.
Причині виникнення економічного прибутку відпо-

відає вертикальна штриховка. З якої видно, що до точ-
ки економічної потужності підприємства відбувається
такий процес: фактичні умовно-постійні витрати на
підприємстві становлять сталу величину П

упв
, яку спожи-

вач не в змозі компенсувати, сплачуючи ціну продукції,
в складі якої передбачена сума на компенсацію цих вит-
рат величиною Ц

упв
. А після точки економічної потуж-

ності підприємства все відбувається навпаки — суми,
які компенсує споживач продукції, перевищують фак-
тичне значення умовно-постійних витрат. Внаслідок цьо-
го утворюється надприбуток.

Проте, в моделі діяльності підприємства економіч-
ний прибуток відповідає горизонтальній штриховці, тоб-
то є зміщеним відносно причин його утворення, що ус-
кладнює його моделювання і дослідження. Однак пло-
ща заштрихованих фігур (вертикальною і горизонталь-
ною штриховками) є однаковою і значення економіч-
ного прибутку при будь-якій продуктивності є однако-
вою в моделях причин виникнення (вертикальна штри-
ховка) і кінцевій (горизонтальна штриховка).

Знаючи річну величину нормального (нормативно-
го) і економічного прибутків, можна визначити значен-
ня бухгалтерського прибутку за виразом:

 (16),

який збігається із класичними визначеннями цих
прибутків в мікроекономіці.

Можна зробити такі попередні висновки з викона-
ного дослідження:

— в запропонованому методі дослідження "прибу-
ток" не є кількісною категорією, а є якісним "поняттям",
яке характеризує окремі економічні явища, що дає змо-
гу говорити про прибуток навіть коли він має від'ємне
значення в традиційній економіці, враховуючи її кате-
горійний апарат, цього робити не можна, оскільки
"від'ємний прибуток" це є вже "витрати";

— розглянуті функції попиту і пропозицій в системі
координат потоків ПП утворюють "первинний ціновий
простір", який в традиційних дослідженнях називають
"маргінальним аналізом" [6, с. 414] або системою DC
(Direct Costing) [7, с. 184—190];

— якщо порівняти рис. 3 — 6, то видно, що зміст і
величина нормального, економічного та бухгалтерсько-
го прибутків змінюються за складними залежностями
при зміні обсягів виготовленої продукції, кількісне зна-
чення яких можна встановлювати тільки при застосу-
ванні обгрунтованих математичних виразів (просто
віднімати витрати від реалізації ні про що не свідчити-
ме);

— більш важливе значення для виконання еконо-
мічного аналізу діяльності підприємства відіграє "точ-
ка економічної потужності", а не "точка беззбитковості",
як вважають в традиційній економіці, оскільки від неї
визначається значення найбільш важливого виду при-
бутку — економічного.

Щоб перейти від системи DC до системи АВС (за
традиційними назвами) необхідно здійснити перехід (за
запропонованим нами методом) від первинного ціново-
го простору до вторинного з координатами ЦП.

Якщо відомо функції попиту і пропозицій в первин-
ному ціновому просторі (продуктивностей), то здійсни-
ти такий перехід в економічному плані досить просто
— необхідно у них — вирази (9), (10) і (11) — виділити
на натуральну і-ту продуктивність П

і
, що дає змогу,

згідно виразу (6), перейти від "продуктивностей" до
"цін"8.

Коли виконати таке ділення, то отримаємо:
 (17);

 (18);

  (19).
________________________________

8  Більш складно пояснити математичний зміст таких операцій, оскільки у такому разі визначається, як ми назвали, "середнє
ортовекторне" значення показника, яким економісти користуються, але без теоретичного обґрунтування, а математики й інші
дослідники природничих наук про існування такої величини навіть не здогадуються, оскільки таке значення середньої величини в
інших науках практично не застосовується (більш детально це описано в [4, с. 84—87]).

Рис. 6. Графічне зображення зміни величини

економічного прибутку

Рис. 7. Графічне зображення залежностей

вторинного цінового простору
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Графіки цих залежностей
показано на рис. 7. Коли їх по-
рівняти із залежностями, які дос-
ліджував Джон Л. Дейлі (рис. 1),
то можна прийти до таких вис-
новків:

— на осі х (абсцис) треба
відкладати продуктивність —
обсяг виготовленої продукції за
одиницю часу, що Джон Л. Дейлі
не виконує, а на осі у традиційні
вирази "собівартість (прибуток,
змінні витрати тощо) одиниці
продукції" відповідають кількіс-
ній категорії "ціна";

запропоновані ним за-
лежності "фактичні витрати на
одиницю продукції" відповіда-
ють "функції пропозиції собівар-
тісної" S

с
, а от "витрати на оди-

ницю виробу при традиційних методах обліку" більш
складно пояснити — найбільше це відповідає "витра-
там в складі ціни попиту", але ця залежність не є акту-
альною для цієї площини, оскільки не відтворює жод-
них сутнісних зв'язків, які виникають при зміні продук-
тивності (обсягів) виготовленої продукції — ні точки
беззбитковості, ні економічної потужності тощо; більш
доцільно, на наш погляд, розглядати "ціну попиту" Ц

D
,

оскільки це дає можливість визначати і точку беззбит-
ковості, і економічну потужність, і різні види прибутку;

— загалом можна відмітити, що модель, яку запро-
понував Джон Л. Дейлі, не містить значних (сутнісних)
помилок; її недоліком є те, що вона не відтворює будь-
яких сутнісних зв'язків, які виникають у такому процесі,
тобто вона є простою ілюстрацією можливих підходів
до моделювання і дослідження витрат виробництва на
підприємстві, але вона є непридатною до практичного
застосування.

Для обгрунтування можливостей застосування зап-
ропонованого нами методу для дослідження реальних
підприємств розглянемо абстрактний приклад, але по-
казники якого відповідають реальним значенням.

Приклад 1. Необхідно визна-
чити функції попиту та пропо-
зицій в первинному і вторинно-
му цінових просторах за такими
вихідними даними.

А. Показники по підприєм-
ству загалом:

— річна величина умовно-
постійних витрат П

упв
 450 г/р.

Б. Показники калькуляції ви-
готовленої продукції:

— умовно-змінні витрати
Ц

узв
 = 25 г/н;
— умовно-постійні витрати

Ц
упв

 = 5 г/н;
— собівартість продукції Ц

с

= 30 г/н;
— нормальний прибуток

(40% від УЗВ) Н
пн

 = 0,4; Ц
пн

 = 10
г/н;

— ціна продукції Ц
прод

 = 40 г/н.
Розв'язання.
1. Визначаємо числові вирази функцій попиту і про-

позицій для первинного цінового простору у відповід-
ності до виразів (9), (11):

П
D
 = 40 . П (20);

= 450 + 25 . П (21);

 = 450 + 25 . (1 + 0,4) . П (22).

2. Розраховуємо значення отриманих функцій для
різного обсягу (продуктивності) виготовленої продукції
(табл. 1).

3. Розраховуємо значення координат точок без-
збитковості й економічної потужності, використовую-
чи вирази (12) і (13):

           (23);

    (24).

4. Визначаємо числові вирази функцій попиту і про-
позицій для вторинного цінового простору у відповід-

Таблиця 1. Значення функцій попиту і пропозицій для первинного

цінового простору

Таблиця 2. Значення функцій попиту і пропозицій для вторинного

цінового простору
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ності до виразів (17), (19):
Ц

прод
 = 40           (25);

          (26);

          (27).

4. Розраховуємо значення отриманих функцій для
різного обсягу (продуктивності) виготовленої продукції
для вторинного цінового простору (табл. 2).

5. Будуємо графіки отриманих залежностей для пер-
винного і вторинного цінових просторів на підставі роз-
рахованих таблиць (рис. 8).

 Приклад 2. Необхідно визначити значення при-
бутків нормального, економічного і бухгалтерського за
вихідними даними прикладу 1.

Розв'язання.
1. Визначаємо числовий вираз функцій для визна-

чення значень прибутків нормального і економічного,
використовуючи вирази (14) і (15):

                         (14),

            (15).

2. Значення цих прибутків при різній
продуктивності виготовлення продукції
і величині бухгалтерського прибутку (як
суму двох попередніх) визначатимемо у
табличній формі (табл. 3).

Розглянуті приклади показують, що
запропонований нами метод досліджен-
ня діяльності підприємства можна зас-
тосовувати в практичній діяльності.

Проте існують окремі питання, які
можуть ставити під сумнів необхідність
виконання таких розрахунків. Серед
головних з них можуть бути навіть такі:
а навіщо загалом виконувати такі роз-
рахунки, що вони дають для прийняття
управлінських рішень? Без надання
чіткої відповіді на них виконане дослі-
дження буде незавершеним. Для цьо-
го розглянемо два випадки.

Випадок 1. Припустимо, що підпри-
ємство, яке розглядається в прикладах,
тільки планують будувати.

З дослідження, яке виконав економіст,
у відповідності до прикладів 1 і 2 немож-
ливо приймати будь-які рішення (!?). Але
ці моделі цього і не передбачають. Вико-
нане дослідження однобічно розкриває
діяльність підприємства — з позицій еко-
номіки, а для прийняття будь-якого управ-
лінського рішення необхідно виконувати
комплексне дослідження. Тому до інфор-
мації, якою володіє економіст, необхідно
долучити іншу, яка розглядає діяльність
підприємства з інших позицій.

Припустимо, що для цього ми залучи-
ли менеджера-технолога, який розрахував

значення потужності підприємства з позицій менеджменту —
як максимум виготовленої продукції. І коли ця потужність ста-
новитиме, наприклад, 110 натуральних виробів за рік, тобто
перевищуватиме економічну потужність підприємства, яка
становить 90 н/рік, а тому на ньому утворюватиметься еко-
номічний прибуток, то є всі підстави позитивно розглянути
такий проект9.

Однак може існувати й інший випадок, коли потужність
підприємства з позицій менеджменту буде меншою від
економічної. У такому разі проект треба зразу відхиляти.

Випадок 2. Розглянуте нами підприємство є діючим.
З відділу маркетингу надійшла інформація, що на на-
ступний квартал планується збут кількістю 20 н виробів.
Як це вплине на діяльність підприємства.

Економіст має виконати такі розрахунки:
— привести квартальну продуктивність до річної

розмірності 20 . 4 = 80 н/р;
— порівняти з економічною потужністю підприєм-

ства 80 н/р < 90 н/р.
Висновок: при такій продуктивності збуту на

підприємстві отримуватимуть прибуток, який є меншим
від нормального; тому відділу маркетингу необхідно
вжити заходів для збільшення обсягів збуту.

 ________________________________
9 Із таких міркувань не можна приймати остаточного рішення, оскільки це є тільки перший етап (фільтр) для його прийняття,

але інші етапи виходять за межі теми, розглянутої у статті.

Рис. 8. Графічне зображення залежностей первинного (а)

і вторинного (б) цінових просторів
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З виконаного дослідження можна зробити такі вис-

новки:
— запропонований категорійний апарат і простори

утворюють метод дослідження, який удосконалює існу-
ючі системи економічного аналізу діяльності підприєм-
ства — DC і АВС методи;

— здійснювати дослідження діяльності підприєм-
ства необхідно із первинного цінового простору, ос-
кільки вторинний простір є допоміжний;

— координата точки "економічної потужності під-
приємства" є більш важливим показником, ніж "точки
беззбитковості", оскільки від неї починає утворюватись
економічний прибуток — один із найважливіших показ-
ників економічного аналізу;

— причиною утворення "економічного прибутку" є
існування умовно-постійних витрат на підприємстві;

— запропонований метод дослідження відтворює
діяльність підприємства однобічно з позицій економі-
ки, тому для прийняття конкретних управлінських рі-
шень його необхідно доповнювати додатковою інфор-
мацією (дослідженнями), які виконуватимуться з по-
зицій менеджменту або маркетингу;

— запропонований метод дослідження дає змогу мо-
делювати і планувати всі види прибутків з використанням
комп'ютерної техніки, що є важливим як для навчального
процесу, так і для практичного застосуванні на вироб-
ництві.

Таблиця 3. Значення прибутків при різній продуктивності

виготовлення продукції
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ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Запропонований метод анал-
ізу діяльності підприємства знач-
но розширює можливості й
точність визначення багатьох еко-
номічних показників, що дає змо-
гу перейти від абстрактно-теоре-
тичних до конкретно-прикладних
методів дослідження. Проте для
реалізації такого переходу необ-
хідно виконати ще багато додат-
кових досліджень. А саме: моделі
ціноутворення мають враховува-
ти специфіку окремих галузей і
навіть окремих підприємств; зап-
ропонувати моделі з визначення
нормального прибутку не тільки
від умовно-змінних витрат, як

здійснюється в статті, а й від інших показників; найголов-
ніше запропонувати метод визначення теоретично обгрун-
тованого значення нормального (нормативного) прибут-
ку для будь-якого окремого підприємства.
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