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ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НА РОЗДРІБНИХ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
У статті розглянуто процеси формування доходів. Визначено дохід як ресурс, що виникає

в процесі діяльності підприємства протягом певного періоду з метою потенційного розвитку в
умовах самофінансування та покриття ризиків, пов’язаних зі здійсненням цієї діяльності. Вста-
новлено, що для роздрібних фармацевтичних підприємств основним джерелом доходів є торго-
вельна діяльність, а саме – виручка від реалізації. Для формування доходів запропоновано ней-
ронну мережу, яка є багатошаровим персептроном з кількома внутрішніми шарами, а її вхідні,
проміжні й вихідні параметри, незалежно від своєї природи, розглядають як лінгвістичні дані, що
задані на своїх універсальних множинах, і оцінюють за допомогою нечітких термів.
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І. Вступ
Проведена економічна реформа, перехід

до ринкових механізмів функціонування еко-
номіки України, органічне залучення її до про-
цесів світового господарювання вимагають
докорінного перегляду всієї сукупності економі-
чних важелів, що використовують у системі
керування. Перехід від переважно прямих ад-
міністративних методів впливу до непрямих,
заснованих на ринкових механізмах і взаємо-
зв’язках, потребує поглибленого теоретичного
осмислення широкого кола мікро- й макроеко-
номічних проблем, зокрема мотиваційний ас-
пект господарської діяльності економічних
суб’єктів, об’єктивні закономірності формуван-
ня й використання доходів цих суб’єктів..1

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення основного

джерела доходу на роздрібному підприємст-
ві з торгівлі фармацевтичними товарами.

ІІІ. Результати
Із доходами підприємств пов’язане вирі-

шення важливих соціальних, економічних,
політичних, етичних проблем суспільства як
на мікро-, так і на макрорівнях. Усе це ро-
бить господарські поняття особливо актуа-
льними. Їх розглядали такі науковці: О. М. За-
ліська, О. В. Посилкіна, Н. Н. Ряузов, А. В. Си-
дорова, А. А. Чухно та ін.

Особливо гостро ця проблема постає пе-
ред підприємствами роздрібної торгівлі фар-
мацевтичними товарами, половина з яких
наразі є збитковими або перебувають на ме-
жі банкрутства. Тому пошук шляхів виходу з
цієї ситуації є надзвичайно важливим.

Дохід роздрібних фармацевтичних під-
приємств – це загальна сума виручки від
реалізації та інших позареалізаційних дохо-
дів, отриманих у процесі діяльності підпри-
ємства протягом певного періоду з метою

                                                     
© Саєнко О. М., 2015

потенційного розвитку в умовах повного са-
мофінансування та покриття ризиків, пов’я-
заних зі здійсненням цієї діяльності (рис. 1).

У класифікації доходів найбільш доціль-
но з практичного погляду виходити з визна-
чення доходів відповідно до нормативно-
законодавчих актів України, за якими визна-
чають виплати податків. З метою оподатку-
вання прибутку підприємства, згідно із Зако-
ном України “Про податок на прибуток”, у
сукупності валового доходу платника подат-
ку виділяють такі групи доходів (варто вра-
ховувати, що поняття валового доходу та
доходу підприємства є ідентичними):
– доходи від реалізації товарів (робіт, послуг);
– доходи від операцій із цінними паперами,

валютними коштовностями та борговими
зобов’язаннями;

– доходи від операцій з основними фонда-
ми, нематеріальними активами та капі-
тальний дохід, пов’язаний з видобутком
корисних копалин;

– доходи у вигляді безповоротної фінансо-
вої допомоги та безкоштовно наданих
товарів;

– доходи від врегулювання сумнівної або
безнадійної заборгованості;

– доходи від здійснення операцій лізингу
(оренди);

– доходи у вигляді пасивного прибутку, отри-
мані за межами митної території України (з
урахуванням сплаченого податку).
Розглядають різні підходи до класифікації

доходів, запропоновані українськими й зару-
біжними авторами. Але багато з них не вра-
ховують особливостей українського законо-
давства й інших сучасних умов господарю-
вання. Класичний підхід до класифікації дохо-
дів базується на нових національних стандар-
тах бухгалтерського обліку. Згідно з Положен-
ням (стандартом) бухгалтерського обліку (15
“Дохід”) [1], розкриття інформації про доходи
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відбувається в бухгалтерському обліку та фі-
нансовій звітності. Відповідно до цих поло-
жень, дохід класифікують за певними ознака-
ми (характер, сфера діяльності підприємства
тощо). За характером діяльності підприємства

дохід мають поділяти на отриманий від зви-
чайної діяльності та від надзвичайних подій.
Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку
основну діяльність підприємства та інші опе-
рації, які забезпечують її здійснення.

Підлягають отриманню, але не
були отриманіОтримані у звітному

періоді
Отримані, але не підлягали
отриманню в звітному періоді

Визнання

Доходи звітного періоду
Доходи майбутніх періодів

Формування звіту про фінансовий
результат

Баланс

Доходи

Рис. 1. Види доходів

Головною ознакою, за якою можна дифе-
ренціювати доходи підприємства, є вид дія-
льності, в результаті якої вони формуються,
і/або джерело їх надходження. За цією озна-
кою доходи поділяють, згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку, на до-
ходи від операційної, інвестиційної, фінансо-
вої, надзвичайної та іншої діяльності [2; 3].

Для торговельних підприємств, основною
діяльністю яких є операційна діяльність, під
час аналізу доходів виникає необхідність
детального вивчення її впливів, тому що
операційна діяльність є визначальною ме-
тою створення підприємства й забезпечує
основну частину його доходу. Так, для роз-
дрібних фармацевтичних підприємств – це
придбання та реалізація товарів з метою
отримання прибутку [4; 5].

У окремих працях висвітлено основні ка-
тегорії та методи управління фінансами в
умовах ринкової економіки. Методичний, ін-
формаційний інструментарій, питання орга-
нізації фінансових служб, планування, кон-
тролю й аналізу фінансової діяльності, полі-
тика управління різними видами активів і
інвестицій, джерелами їх фінансування, ан-
тикризове фінансове управління та інші пи-
тання розглянуто на прикладі хіміко-фар-
мацевтичного виробництва з урахуванням
багатьох його особливостей [5, c. 345].

До формування доходів роздрібних фар-
мацевтичних підприємств застосовують ме-
тодичні підходи, наповнюють кожну із чоти-
рьох основних груп, а саме: методи екстра-
поляції, експертних оцінок, статистичні ме-
тоди й методи моделювання. Їх достатньо
описано в методичних довідниках та інших
джерелах [6; 7], тому ми їх докладно не роз-
глядатимемо. Особливе місце посідають
методи впорядкування статистичних відо-
мостей, що є функціональними за змістом
використання. Їх безліч. Застосування ме-
тоду має на меті виявлення закономірнос-
тей розвитку досліджуваного об’єкта або
процесу на деякій ретроспективній ділянці. І

якщо модель побудована правильно й адек-
ватно відображає зв’язки й властивості реа-
льного об’єкта, то вона може бути засобом
для екстраполяції, тобто для перенесення
деяких висновків про поведінку моделі на
об’єкт, що рухається в майбутньому. У ро-
боті це сприймають як етап формалізації й
прогнозування поведінки об’єкта на основі
екстраполяції закономірностей і перенесен-
ня тенденцій на об’єкт дослідження, що ви-
являються на моделі. З іншого боку, безпо-
середньо клас методів, заснованих на екст-
раполяції, – це використання теоретичних
або емпіричних моделей для знаходження
змінних поза відрізком спостереження за
даними про залежності між змінними всере-
дині досліджуваного відрізка. Тобто засто-
сування екстраполяції завжди передбачає
використання певних проміжних моделей,
тобто моделювання є основою для екстра-
поляції. Отже, між названими групами мето-
дів дослідження є внутрішні зв’язки й пере-
тинання, але основою їх використання є мо-
дель аналізу й синтезу досліджуваного про-
цесу, явища. Клас фактографічних методів,
приміром, поєднує такі підкласи, як статис-
тичні методи, методи аналогій, що випере-
джають методи, тощо. Для формування до-
ходів роздрібних фармацевтичних підпри-
ємств така група методів доступна, але нау-
кова їх корисність незначна, бо методи ана-
логій у ній відсутні та не є інформативними.

Статистичні методи поєднують сукуп-
ність методів обробки кількісної інформації
про об’єкт прогнозування за принципом ви-
явлення її математичних закономірностей,
розвитку, математичних зв’язків і характе-
ристик, щоб отримати найпростішу прогноз-
ну модель за принципом подоби. На ньому
ґрунтується безліч методів порівняння,
спрямованих на виявлення подібності в за-
кономірностях розвитку різних організацій-
них і економічних процесів. До цього класу
належать також і широко розповсюджені ме-
тоди математичних та історичних аналогій,
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які в дослідженні використані в процесі співс-
тавлення розвитку роздрібних фармацевтич-
них підприємств на окремих історичних ета-
пах. Практично методи математичних анало-
гій як аналог для об’єкта прогнозування ви-
користовують об’єкти іншої фізичної приро-
ди, які запозичені з суміжної галузі науки або
техніки і мають математичне описання про-
цесу розвитку, що збігається із сутністю
об’єкта прогнозування. Водночас методи іс-
торичних аналогій, на відміну від попередніх,
розглядають як аналог, процеси однакової
фізичної природи, які передували розвитку
об’єкта прогнозування в часі. Це дає змогу
розповсюджувати саме статистичні методи
для оцінювання явищ, що відбуваються в
роздрібних фармацевтичних підприємствах.

По суті всі математичні методи повинні
бути випереджальними й “заглядати в май-
бутнє”. Вони мають бути засновані на певних
принципах спеціальної обробки науково-
технічної інформації, що реалізують у про-
гнозах її властивість випереджати розвиток
науково-технічного прогресу. До них нале-
жать методи дослідження динаміки науково-
технічної інформації, що використовують по-
будову кількісно-якісних динамічних рядів на
базі різних видів науково-технічної інформа-
ції, аналізу й прогнозування на їх основі роз-
витку відповідного об’єкта. Розвиток роздріб-
них фармацевтичних підприємств або зазда-
легідь відомий, або не відбувається. Якщо
зарахувати методи дослідження й оцінюван-
ня рівня розроблювальної техніки до спеціа-
льних методів аналізу кількісної та якісної
науково-технічної інформації для визначення
характеристик рівня якості існуючої й проек-
тованої техніки, то це значно звужує межі
використання відповідних методів у роздріб-
ному фармацевтичному підприємстві.

Експертні методи, про які повсюдно го-
ворять, і які поступово витісняють усі інші
через простоту отримання даних про розви-
ток подій, поділяють на два підкласи: прямі
й зі зворотним зв’язком. Підклас прямих
експертних оцінок будують за принципом
отримання й обробки незалежної узагаль-
неної думки колективу експертів або одного
з них за відсутності впливів на думку кожно-
го експерта міркувань іншого експерта й ко-
лективу; підклас експертних оцінок зі зворо-
тним зв’язком втілює принцип зворотнього
зв’язку шляхом впливу на оцінку експертної
групи або одного експерта думкою, отрима-
ною раніше від цієї групи або від одного з
експертів. Експертні методи в прогнозуванні
застосовують переважно в таких випадках:
коли відсутня доволі представницька й до-
стовірна статистика, що характеризує об’єкт;
коли виявляють велику невизначеність у
середовищі функціонування об’єкта; при
середньо- й довгостроковому прогнозуванні
розвитку об’єктів, що зазнали значний вплив
нових відкриттів в умовах дефіциту часу або

неординарного розвитку екстремальної си-
туації. Така перевага дає змогу ефективно
застосовувати експертні методи й при фор-
муванні доходів роздрібних фармацевтичних
підприємств для загального оцінювання будь-
якого досліджуваного явища чи процесу.

Повноцінного поширення набувають ін-
формаційно-довідкові системи для вирішен-
ня проблем поточного планування, розподі-
лу ресурсів і управління. Однак схема до-
слідження зберігається й у цьому разі.

IV. Висновки
Формалізувати досліджуваний процес фор-

мування доходів роздрібних фармацевтичних
підприємств можливо за умови дотримання
низки вимог методичного характеру [8–12]. До
їх переліку, крім зрілості економіки й належного
матеріального рівня населення, належать не-
гаразди, протиріччя та ускладнення, що вини-
кають на стадії виробництва, насичення ринку
товарами масового споживання, зростання
споживчого попиту й поширення науково-
технічного прогресу, змін у системі поділу пра-
ці й реформування штучних умов утримання
державою відносно оптимального функціону-
вання ринку послуг, переформатації структур-
ної та регіональної збалансованості попиту й
пропозиції, а за цим – і процеси, що тим чи ін-
шим чином сприяють більш-менш інтенсивно-
му формуванню ринку фінансових і матеріа-
льних ресурсів, які активізують середовище
інтелектуальної праці, тощо. Це поєднує
окремі групи математичних методів опису
явища чи процесу, що є традиційними, і фак-
торіальний засіб їх відтворення за елементами
моделі, що є нейронечіткою мережею [13]. Та-
ка нейронна мережа є багатошаровим персеп-
троном з кількома внутрішніми шарами, а її
вхідні, проміжні й вихідні параметри, незалеж-
но від своєї природи, розглядають як лінгвісти-
чні дані, що задані на своїх універсальних
множинах і підлягають оцінюванню за допомо-
гою нечітких термів.
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Саенко О. Н. Процесс формирования доходов на розничных фармацевтических пред-
приятиях

В статье рассмотрены процессы формирования доходов. Определен доход как ресурс, кото-
рый возникает в процессе деятельности предприятия на протяжении определенного периода с
целью потенциального развития в условиях самофинансирования и покрытия рисков, связанных с
осуществлением этой деятельности. Установлено, что для розничных фармацевтических пред-
приятий основным источником доходов является торговая деятельность, а именно – выручка от
реализации. Для формирования доходов предложена нейронная сеть, которая является многос-
лойным персептроном с несколькими внутренними слоями, а ее входные, промежуточные и выход-
ные параметры, независимо от своей природы, рассматривают как лингвистические данные, ко-
торые заданы на своих универсальных множествах, и оценивают с помощью нечетких термов.

Ключевые слова: доход, нейронная сеть, выручка от реализации, многослойный персеп-
трон, самофинансирование.

Saienko O. The Formation of Revenues in the Retail Pharmaceutical Enterprises
In the article the processes of income. Indicated that held economic reform and transition to market

mechanisms of economy of Ukraine, the organic inclusion in global economic processes require
radical revision of the entire set of economic tools used in the management system. Investigated that
the most appropriate classification of income from a practical point of view out of the definition of
income in accordance with normative legislative acts of Ukraine, which are determined by taxes.
Noted considered different approaches to the classification of income offered by domestic and foreign
authors. But the problem is that many of them do not take into account the peculiarities of Ukrainian
legislation and other modern economic conditions.

Income defined as a resource that occurs in the process of now during a period with a view to the
potential development of the company in terms of self-financing and cover risks associated with this
activity. We consider statistical methods that combine a set of methods for processing quantitative
information about the object detection prediction on the basis of mathematical laws contained in it,
development of mathematical relationships and characteristics to obtain a simple predictive model on the
basis of similarity. It’s revealed that essentially all mathematical methods should be leading position and
look to the future. Such outstrip forecasting methods based on certain principles of special treatment of
scientific and technical information in the exercise of its property ahead forecasts of the development of
scientific and technological progress. Found that expert methods referred to everywhere and they gradually
displace all others because of the ease of obtaining data on the development of the events are divided into
two subclasses: direct and feedback. It was established that retailers trade with pharmaceutical products
are the main source of income from commercial activities, such as sales revenue.

To generate income proposed neural network that is multilayered perceptron with several internal
layers, and its input, intermediate and output parameters, regardless of their nature are regarded as
linguistic data, given their universal set and evaluated using fuzzy terms.

Key words: income, neural network, revenue, multilayer perceptron, self-financing.


