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ПРИБУТКОВІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ.
За сучасних умов змінюються не лише технології розроблення та
прийняття управлінських рішень, а й самі критерії їх оцінки, тобто основа
економічних розрахунків. Це вимагає значних теоретичних досліджень і
розроблення практичних аналітичних інструментів досягнення високих
показників менеджменту, адаптованих до української економіки.
Незважаючи на значний доробок науковців з розгляду проблеми
ефективності, на цей час не існує єдиного підходу до визначення поняття
"ефективність" та немає єдиної методики оцінки різних видів ефективності. Це і
визначає актуальність пошуку підходів до визначення методів оцінки
ефективності та необхідність вдосконалення управління прибутковістю, як
основи ефективної діяльності підприємства. А. Лоулорол вважає, що
ефективність є всезагальним економічним показником, який інтегрує у собі
вплив усієї різноманітності чинників і перебіг усіх бізнес-процесів.
Метою публікації є узагальнення відомих підходів до визначення поняття
ефективності, вивчення можливості використання прибутку як фінансовоекономічного індикатора, сформованого на базі існуючої практики обліку, для
прийняття стратегічних управлінських рішень.
Термін "ефективність" невід'ємно пов'язаний із поняттям "ефект". Таким
результатом виробництва є продукт праці, товар в речовій і не речовій формі.
Надлишок виробленої продукції над спожитою становить додатковий продукт,
що створюється затратами додаткової праці, і може бути використана як
матеріальна основа подальшого розвитку виробництва.
Економічна ефективність передбачає збільшення ефекту при досягнутих за
попередній період (базових) витратах виробництва. Ефектом у такому випадку
виступає сума отриманого прибутку. Останнім часом значного поширення
набула фінансова концепція аналізу ефективності діяльності й розвитку
компаній.
Переходячи безпосередньо до аналізу прибутковості, необхідно вказати на
широку різноманітність технологій синтезу аналітичних індикаторів. Однак
найбільш показовими та відомими вважаємо такі технології дослідження
ефективності діяльності через прибутковість. Недостовірні дані звітності про
фінансові результати (прибуток) або інші сторони діяльності суб'єктів
господарювання мають негативний вплив на прийняття рішень на всіх рівнях
управління, в тому числі державному, та призводять до тінізації економіки.
Найбільш актуальними, на нашу думку, є заходи, пов'язані з
удосконаленням податкового законодавства, підвищенням добробуту громадян
країни та детінізацією економіки. Не варто також забувати про каральні та

контрольні заходи, які мають значний вплив при одночасному зниженні
бюрократизації та підвищенні чесності службовців

