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9. УРАХУВАННЯ ЧАСУ 
ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРИ 
ПРОГРАМУВАННІ ПРИБУТКУ 

 
 

9.1. ПРОГРАМУВАННЯ ПРИБУТКУ – ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 

 
Під програмуванням прибутку розуміється комплексне прийняття 

рішення стосовно виробничої діяльності в умовах багатокритеріальності, 
яка забезпечує головну мету підприємця – максимальне збагачення в 
часі [18; 56]. Тому головним критерієм функціонування економічної 
господарської системи є прибуток і час його отримання (у статистичному 
сенсі). Найбільш чітко це простежується у фінансових справах: усі 
кладуть гроші в банк під найвищі річні відсотки. 

У дослідженні операцій ресурси повинні розглядатись як ті ж 
самі гроші: вони повинні принести найбільший річний прибуток (або 
найбільший прибуток в одиницю часу). 
Для ведення бізнесу, перш за все, необхідне бажання підприємця та 

ресурси. Розраховуючи лише на власні ресурси, підприємець суттєво 
зменшує ризики, але в той же час зменшує і можливості бізнесу: 
підприємцю вигідно користуватись позиками для прискорення власного 
максимального збагачення в часі. Максимальне збагачення в часі є 
найліпшою рекламою підприємства, яка забезпечує зростання вартості 
його акцій на ринку паперів і приваблює інвесторів. 
Припустимо, що підприємець керується у своїй виробничій діяльності 

такими критеріями: 
– прибуток; 
– інтенсивність зростання в часі прибутку; 
– відношення прибутку до собівартості одиниці продукції; 
– інтенсивність зростання в часі відношення прибутку до 

собівартості одиниці продукції. 
Кожний із вказаних напрямів (хоча вони в загальному плані є 

суперечливими і взаємно несумісними й далеко не складають повного 
переліку) має право на застосування в багатогранній, суперечливій і 
складній господарчій діяльності. Серед цих чотирьох конкуруючих між 
собою критеріїв можна виділити «переможця» – за прибутком, який 
він дає підприємцю в часі при заданих обмежених ресурсах. Треба 
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також підкреслити, що рекомендації цих «конкурентів» (навіть усіх 
чотирьох) в окремих випадках можуть співпасти. 
При дослідженні операцій до ресурсів треба ставитись дбайливо і 

ставити вимоги як до грошей: ресурси повинні максимально збагачувати 
власника в часі. Бо ресурси – це ті ж самі гроші, лише вони мають 
вигляд матеріалів та людської праці. 
Відомо, що виробництво товарів відбувається циклічно в часі. Час є 

надзвичайно важливою і невід’ємною частиною оцінки виробничої 
діяльності. Прибуток без вказівки часу на його отримання – безглуздя. 
Таким чином, прибуток та час, за який він отриманий, – це дві 
найважливіші складові, які потрібно враховувати у виробничій діяльності й 
отже – у дослідженні операцій. 
Ми багато і справедливо говоримо про підвищення продуктивності 

праці. Але, якщо розглядати будь-яке виробництво як «виробництво 
грошей», «виробництво прибутку», то чи не доцільно збільшити 
«продуктивність праці» в отриманні грошей саме за рахунок випуску 
товарів, які приносять найбільший прибуток у часі? 
При цьому під інтенсивністю зростання прибутку ІT (інтенсифікацією 

збагачення в часі) розуміємо відношення величини прибутку P до часу 
виробничого циклу Т, за який цей прибуток отриманий при різних 
критеріях 

ІТ = P/Т. 
Тут під виробничим циклом Т розуміємо підсумковий час – на 

накопичення ресурсів, виробництво і продаж товару. Чим більший 
прибуток ми отримаємо за одиницю часу (чим більше значення має 
інтенсивність зростання прибутку ІТ), тим ліпше йде господарча діяльність. 
Таким чином, у багатокритеріальній і суперечливій виробничій 

діяльності різні критерії можна оцінити з точки зору головного 
напряму – інтенсивності зростання прибутку. Хоча це й не означає 
обов’язковість застосування критерію інтенсивності зростання прибутку в 
усіх випадках, але цей критерій є важливим чинником у виробництві 
товарів, і тому безсумнівною є необхідність його практичного застосування. 
В основі дослідження операції повинне знаходитись розраховане 

скорочення циклу «накопичення ресурсів – виробництво – продаж». 
Тому виробництво товарів не повинне відриватись від урахування процесів 
накопичення ресурсів, продажу та попиту: хоча на практиці ці процеси 
часто штучно роз’єднані, але насправді вони складають єдине ціле. 

Для скорочення часу на виробництво та зменшення собівартості 
продукції на сучасних підприємствах використовуються: автоматизація, 
розділ робіт на паралельні процеси, застосування роботів, конвеєрні 
виробництва, спеціалізація та об’єднання у випуску й продажу товарів. 


