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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Зміст будь-якої підприємницької діяльності полягає у досягненні економічного ефекту у вигляді прибутку. Нині 

в Україні в умовах реформування економіки спостерігається тенденція до значного зниження рівня рентабельності 

виробництва, що означає збитковість багатьох підприємств. У зв'язку з цим управління підприємством вимагає 

вдосконалення методів оцінки і прогнозування прибутку.  

Прибуток є постійно відтворюваним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, і чим вище 

рівень прибутку підприємства, тим менш його потреба у залученні фінансових коштів із зовнішніх джерел і вище 

рівень самофінансування його розвитку.  

Управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття ефективних управлінських рішень за всіма 

основними аспектами його формування та розподілу і використання на підприємстві з метою максимізації 

добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах. Головною метою управління 

прибутком є визначення шляхів найбільш ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані 

на забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості. 

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певній послідовності і забезпечувати реалізацію 

головної мети і основних задач цього управління. З цією метою нами запропонована наступна структурно-логічна 

схема здійснення процесу управління прибутком підприємства (рис.1). 

Політика управління формуванням прибутку підприємства повинна бути спрямована на максимізацію розміру 

позитивного фінансового результату через виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів його 

діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, 

оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення продуктивності праці та системи управління суб’єктом 

господарювання. 

Необхідно зазначити, що принципи управління прибутком залежать від багатьох факторів, головними із яких є 

особливості галузевої приналежності, спеціалізація підприємства, його організаційна форма і форма власності, цілі 

стратегічного розвитку й етапи реалізації стратегії і т.д. Це зумовлює поряд з використанням загальноприйнятих 

принципів управління прибутком необхідність розробки особливих принципів для кожного конкретного 

підприємства індивідуально, ґрунтуючись на системному підході і комплексному аналізі його діяльності. 

Дослідження принципів управління дозволяє застосовувати обмірковані, аргументовані дії і рішення при розробці 

інструментів управління прибутком. 

Для забезпечення чіткої дії механізму управління прибутком підприємства необхідно проаналізувати чинники 

впливу на прибуток підприємства. 

Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних чинників, що впливають на результати 

діяльності підприємства по-різному: одні – позитивно, інші – негативно. Серед зовнішніх чинників можна виділити 

такі: економічні умови господарювання, місткість ринку, платоспроможний попит споживачів, державне 

регулювання діяльності підприємств та інше. Особливе значення має рівень, динаміка і коливання 

платоспроможного попиту, тому що він визначає стабільність одержання прибутку. 

Поряд із перерахованим вище, варто звернути увагу на такі серйозні макроекономічні чинники як податкова і 

кредитна політика держави, розвиток діяльності громадських організацій споживачів товарів і послуг, а також 

політична стабільність у державі. 

Зовнішні і внутрішні чинники тісно пов'язані між собою. Внутрішні чинники прямо залежать від організації 

роботи самого підприємства. Вони можуть впливати на формування прибутку підприємства як безпосередньо, так і 

опосередковано. До них належать такі чинники як: обсяг продукції, що випускається; собівартість виробництва; ціна 

продукції, що реалізується; асортимент продукції, що випускається тощо. 

Отже, прибуток підприємства є важливою економічною категорією, так як він є кінцевою метою діяльності 

будь-якого підприємства. Тому дуже важливо під час стратегічного планування врахувати всі чинники і аспекти 

подальшого розвитку для повного і обґрунтованого визначення величини прибутку і забезпечення його певного 

рівня. Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із загальною системою управління 

підприємством, так як прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або 

опосередковано впливає на рівень прибутку, який в свою чергу є основним джерелом фінансування розвитку 

підприємства та зростання доходів його власників і працівників. 

 


