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В статті розглянуто концептуальні підходи щодо розвитку механізму управління прибутком вітчизняних
підприємств. На основі систематизації значущих тенденцій окреслено коло проблем управління прибутком
підприємства в Україні, що дозволило запропонувати низку напрямів вдосконалення механізму управління
прибутком підприємства в Україні в умовах подолання наслідків системної кризи і реформування національної економіки України на шляху до світового фінансового простору.
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ВСТУП
Пріоритетним завданням розвитку економіки України є забезпечення стабільних темпів економічного
зростання, що неможливо без ефективного функціонування фінансів підприємств.
Фінанси підприємств, як основна ланка фінансової системи держави, відіграють вирішальну роль у розширеному відтворенні та його фінансовому забезпеченні. Прибуток підприємства є основною рушійною
силою ринкової економіки.
Управління прибутком підприємств стало предметом дослідження таких вітчизняних економістів як
Лихолат С.М., Маделик П.Р. [1], Булонська В.І. [2], Павлишенко М.М. [3], Поддєрьогін А.М. [4], Нагайчук В.В. [5], Пігуль Н.Г. [6], Кальмук Н.В., Дуда С.Т. [7], Кобець [8], А.О. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М.,
Михайленко Р.М. [9]. Однак розвиток механізму управління прибутком підприємства в умовах кризових
явищ потребує більш детальної систематизації як факторів впливу на процеси управління прибутком
підприємств в Україні, так і тенденцій розвитку зазначених процесів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в розробці на основі систематизації особливостей і проблем управління прибутком підприємства аргументованої концепції механізму управління прибутком підприємства в Україні,
що сприятиме максимізації позитивного фінансового результату, стабільному та ефективному функціонуванню окремих підприємств та реального сектору економіки країни в цілому.
РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасній західній економічній літературі прибуток розглядається як дохід від використання чинників
виробництва, в тому числі як плата за ризик, невизначеність результатів підприємницької діяльності [1].
В Україні, відповідно до статті 142 Господарського кодексу, прибуток (дохід) суб’єкта господарювання є
показником фінансового результату господарської діяльності, який визначається шляхом зменшення суми
валового доходу суб’єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних
відрахувань.
Значення прибутку підприємств в умовах ринкової економіки полягає в тому, що він виступає як:
 головна мета підприємницької діяльності;
 база економічного розвитку держави;
 критерій ефективності діяльності;
 основне внутрішнє джерело формування фінансових ресурсів;
 головне джерело зростання ринкової вартості підприємства;
 джерело задоволення соціальних потреб суспільства;
 захисний механізм від загрози банкрутства [3].
Проявом сутності прибутку підприємства виступають функції, серед яких виокремлюють:
 оцінювальну функцію, яка пов’язана з тим, що прибуток використовується як основний критерій економічної ефективності виробництва і використання основних виробничих фондів, як дієвий засіб контролю
за раціональним використанням матеріальних і трудових ресурсів;
 стимулюючу функцію, яка полягає в тому, що прибуток є джерелом матеріального заохочення робітників, розширення виробництва і вирішення соціальних проблем на підприємствах;
 госпрозрахункову функцію, яка проявляється в тому, що госпрозрахунок, як основний метод фінансової
діяльності підприємств, передбачає не лише покриття своїх витрат прибутком, але й отримання прибутків для
стимулювання робітників, забезпечення розширення виробництва, модернізації підприємства та інші цілі;
 акумулюючу функцію, яка полягає в тому, що значна частина прибутку підприємства надходить до
бюджетів різних рівнів у формі податку на прибуток.
При формуванні механізму управління прибутком підприємств важливо визначитися з типом стратегічної орієнтації прибутку, оскільки планування прибутку на короткострокову перспективу і безпосереднє його
використання залежить саме від обраної стратегії.
Вирізняють такі стратегічні типи орієнтації підприємств на прибуток: «задовільний прибуток», мінімізація прибутку (стабільний прибуток) і максимізація прибутку.
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Стратегія одержання задовільного прибутку базується на одержанні підприємством такого рівня прибутку, якого вистачить на покриття усіх витрат і розвиток у довгостроковому періоді. Її суть полягає в урахуванні ризику при плануванні. Стратегія забезпечення задовільного прибутку передбачає закріплення конкурентних позицій підприємства на ринку, можливість здійснення інвестиційного і інноваційного розвитку,
матеріальної мотивації персоналу тощо [5].
Стратегія мінімізації прибутку (стабільного прибутку) передбачає максимізацію мінімуму доходів, що
очікуються, поряд з мінімізацією максимуму збитків та при зважанні на дії конкурентів. Зазначена стратегія
набуває все більшого розповсюдження, оскільки передбачає рентабельну діяльність підприємства та його
розвиток, але не вимагає максимізації прибутку [5].
Максимізація прибутку передбачає одержання максимально високого прибутку як за рахунок внутрішніх
резервів, так і за рахунок споживачів. В основу діяльності більшості вітчизняних підприємств закладена
стратегія максимізації прибутку. Використання даної стратегії в короткостроковому періоді не забезпечує
відповідних темпів економічного зростання в довгостроковому періоді. Виникає загроза використання високого прибутку на поточні цілі, внаслідок чого підприємство втрачає важливе джерело фінансування розширеного відтворення, збільшується загроза банкрутства, викликана високим рівнем ризику діяльності.
Отриманий прибуток є об’єктом розподілу між підприємствами та державою. Під розподілом прибутку
варто розуміти спрямування прибутку до бюджету у вигляді податків і визначення чистого прибутку, який
залишається у розпорядженні підприємства. В умовах функціонування ринкової економіки механізм розподілу прибутку набуває важливого значення, оскільки від нього залежить дієвість господарської самостійності
й самофінансування підприємств. Від удосконалення форм і методів розподілу прибутку залежить зацікавленість підприємств та окремих працівників у постійному підвищенні ефективності діяльності та покращенні її кінцевих результатів.
Однією з проблем розподілу прибутку в умовах ринкової економіки є встановлення й дотримання оптимального співвідношення частини прибутку, акумульованого в доходах бюджету, і тієї частини, що залишилися у розпорядженні підприємства. Виділяють два етапи розподілу:
Перший етап — розподіл загального прибутку, тобто прибутку підприємства від звичайної (операційної, фінансової та інвестиційної ) діяльності та надзвичайної діяльності до оподаткування. На цьому етапі
суб’єктами розподілу виступає підприємство і держава. У результаті розподілу кожен суб’єкт отримує
певну частку прибутку. Частина одержаного підприємством прибутку спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків шляхом сплати податку на прибуток підприємства. Істотне значення на даному етапі розподілу має податкова політика держави [9, с. 83].
Щодо основної ставки податку на прибуток підприємств, то згідно зі статтею 151 Податкового кодексу
України з 1 квітня 2011 року набрали чинності нові правила оподаткування податком на прибуток. Передбачене поступове зменшення ставки податку на прибуток підприємств до 16%: з 1 квітня 2011 року по 31
грудня 2011 року ставка податку на прибуток підприємств складатиме 23%; з 1 січня 2012 року по 31 грудня
2012 року — 21%; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року — 19%; з 1 січня 2014 року ставка податку на
прибуток підприємства складатиме 16% [10].
Варто зазначити, що зниження ставки податку на корпоративний прибуток спричинене не розвиненістю
економічних відносин, а відсутністю джерела стягнення податку, зниженням прибутковості більшої частки
вітчизняних підприємств.
Другий етап — розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після
здійснення платежів до бюджету. На даному етапі за
рахунок прибутку можуть створюватися цільові фонПрибуток підприємства
ди фінансування відповідних витрат (рис. 1).
Прибуток, що залишається після сплати податків
Податок на прибуток підприємства
та інших обов’язкових платежів — чистий прибуток, надходить у повне розпорядження підприємства.
Чистий прибуток спрямовується у двох напрямках:
Чистий прибуток
1. За межі підприємства — розподілений прибуток — на виплати власникам та інші цілі;
2. Залишається на підприємстві як джерело
Використання прибутку:
фінансування — нерозподілений прибуток. Він, зде створення резервного фонду;
більшого, спрямовується на формування резервно виплата дивідендів;
го фонду та інвестиційні потреби.
 поповнення статутного фонду;
Чистий прибуток підприємства спрямовують на
 інші напрями використання
формування резервного фонду, виплату дивідендів,
поповнення статутного фонду та інші цілі.
Нерозподілений прибуток
Створення резервного фонду обов’язкове для
господарських товариств. Відповідно до статті 87
Рис. 1. Структурно-логічна схема розподілу і викоГосподарського кодексу України розмір резервного
фонду господарського товариства передбачається ристання прибутку підприємств відповідно до П(С)БО
установчими документами підприємства, але не [9, с. 84]
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може бути меншим ніж п’ятнадцять відсотків розміру статутного капіталу. Також, розмір щорічних відрахувань
до резервного фонду не може бути меншим за п’ять відсотків суми чистого прибутку товариства [11, ст. 87, п. 4].
Управління прибутком підприємства являє собою процес розробки і прийняття рішень за всіма основними аспектами його формування, 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 [6].
Серед особливостей процесу управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин виокремлюють наступні:
 удосконалення планування розподілу фінансових ресурсів підприємств;
 підвищення вимог до організації управління матеріальними ресурсами підприємств;
 посилення ролі функції регулювання у формуванні кредитної політики підприємств;
 проведення ефективного контролю фінансових результатів підприємств [8, с. 13].
Останніми роками в Україні спостерігається низка негативних тенденцій, що ускладнюють процес управління прибутком підприємства, серед яких:
 зменшення обсягу одержаного прибутку підприємствами всіх видів економічної діяльності;
 формування значної частки прибутку у промисловості;
 зниження рівня рентабельності підприємств;
 уповільнення приросту валової доданої вартості;
 уповільнення приросту обсягу реалізованої продукції та основних засобів підприємств.
З кожним роком частка прибуткових підприємств зменшується, в січні-лютому 2011 р. вона становила
57,6% (рис. 2). Хоча в 2010 р. рівень прибуткових підприємств склав 63,2%, за січень-лютень 2011 р. у
порівнянні з 2010 р. було отримано прибутку на 19,8% менше.
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Рис. 2. Питома вага підприємств в Україні, що одержали прибуток від звив січні-березні 2011 р.
чайної діяльності до оподаткування в 2007-2011 рр. [12]
рівень рентабельності
зменшився і склав 4,2% за всіма видами економічної діяльності. Найвищій рівень рентабельності прибутку
спостерігається у торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх технічному обслуговувану та ремонті (7,7%),
діяльності транспорту та зв’язку (7,6%), роздрібній торгівлі; ремонті побутових виробів та предметів особистого вжитку (6,5%).
Найбільший рівень збитковості належить таким видам економічної діяльності: надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (-21,2%), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (-6,6%), освіта (-6,6%).
Основна частина прибутку сформована у промисловості, діяльності транспорту та зв’язку, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (рис. 3).
На підставі систематизації тенденцій і проблем управління прибутком підприємств розроблено концепцію механізму управління прибутком підприємства в Україні.
Концепція (лат. conceptio — розуміння, система) представляє сукупність поглядів, способів розуміння,
тлумачення окремого предмета дослідження, явищ і процесів, провідна ідея їх системної теоретико-методологічної характеристики; провідний задум, що визначає стратегію дій у здійсненні реформ, програм,
планів [14, с. 51].
Авторська концепція містить принципи, мету, ключові завдання, фактори впливу, механізми і напрямки
управління прибутком підприємства в Україні, а також критерії ефективності функціонування зазначеного
механізму.
Принципи, відображені у схемі, є базовими в системі управління прибутком підприємств. Всю сукупність
принципів ефективного управління прибутком підприємства можна розподілити на загальні і специфічні
(рис. 4).
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Таблиця 1
До загальних принРентабельність операційної діяльності підприємств
ципів управління прибутком підприємства
за видами економічної діяльності в Україні за 2010-2011 рр. [13]
належать: принцип на2010 р.
Січень – березень 2011 р.
укової обґрунтованості;
Рівень рен- Результат від
Витрати
Рівень рентакомплексного підходу;
Види економічної діяльності
табельності
операційної
операційної
бельності
(збитковосдіяльності,
діяльності,
(збитковості),
відповідності стратегічті), %
млн. грн.
млн. грн.
%
ним і тактичним цілям
Усього
4,8
25421,3
602688,7
4,2
і завданням підприємства; оптимальності та у тому числі
ефективності; безпе- сільське господарство, мисливс2,6
49,6
1700,6
2,9
рервності; гнучкості та тво, лісове господарство
промисловість
3,8
16942,5
371146,0
4,6
адаптивності.
будівництво
–1,8
–570,8
12215,0
–4,7
До специфічних
принципів належать: торгівля; ремонт автомобілів,
виробів та предметів
інтегрованість із загаль- побутових
особистого вжитку
12,7
3151,4
58287,2
5,4
ною системою фінансо- торгівля автомобілями та мотового управління під- циклами, їх технічне обслуговуприємством; динамізм; вання та ремонт
19,9
275,4
3553,8
7,7
орієнтованість на стра- оптова торгівля посередництво в
тегічні цілі; багатова- оптовій торгівлі
13,8
2388,2
47247,8
5,1
ріантність прийняття роздрібна торгівля; ремонт порішень; адаптивність; бутових виробів та предметів
інформованість.
особистого вжитку
4,5
487,8
7485,6
6,5
3,3
–100,2
2338,3
–4,3
Мета вдосконален- діяльність готелів та ресторанів
10,6
3729,1
49308,5
7,6
ня механізму управлін- діяльність транспорту та зв’язку
2,5
1894,3
37844,8
5,0
ня прибутком під- фінансова діяльність
приємств — забезпе- операції з нерухомим майном,
чення динамічного оренда, інжиніринг та надання
4,8
1316,6
63904,5
2,1
розвитку підприємств послуг підприємцям
6,6
11,1
316,5
–6,6
необхідними і достат- освіта
німи фінансовими ре- охорона здоров’я та надання
6,4
–76,8
1159,2
–6,6
сурсами за умов їх соціальної допомоги
більш ефективного ви- надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у
користання; максимі- сфері культури та спорту
–21,4
–925,9
4372,6
–21,2
зація чистого прибутку
за припустимого рівня
операції з нерухомим
сільське
фінансових ризиків у
майном, оренда,
господарство,
поточному і перспекінжиніринг та надання
мисливство, лісове
тивному періодах.
послуг підприємцям;
господарство; 0,12% охорона здоров’я та
Реалізацію поставнадання соціальної
6,98%
леної мети забезпечує
допомоги; 0,30%
освіта; 0,07%
вирішення ключових
завдань механізму упфінансова діяльність;
равління прибутком
діяльність
1,78%
промисловість;
підприємства:
транспорту та
39,79%
 планування при- зв’язку; 15,65%
бутковості від звичайдіяльність готелів та
ної діяльності підприресторанів; 0,24%
ємства;
 виявлення резерторгівля; ремонт
вів максимізації при- роздрібна торгівля;
автомобілів,
ремонт побутових
бутку за рахунок видів
торгівля
побутових
виробів та
виробів
та
предметів
діяльності;
автомобілями та
предметів особистого
 виявлення резер- особистого вжитку;
мотоциклами, їх
вжитку; 17,54%
0,99%
вів нарощування притехнічне
бутку за рахунок оптиоптова торгівля обслуговування та
мізації витрат;
ремонт; 1,90%
посередництво в
 посилення конкуоптовій торгівлі;
рентоспроможності за
14,64%
рахунок визначення
Рис. 3. Структура прибутку від операційної діяльності підприємств за видами
припустимого рівня
фінансових ризиків; економічної діяльності в Україні в 2010 р. [12]
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ПРИНЦИПИ:
ЗАГАЛЬНІ:
 наукової обґрунтованості;
 комплексного підходу;
 оптимальності та ефективності;
 відповідності цілям і завданням підприємства;
 безперервності;
 гнучкості;
 адаптивності

СПЕЦИФІЧНІ:
 інтегрованість із загальною системою
фінансового управління підприємством;
 динамізм;
 орієнтованість на стратегічні цілі;
 багатоваріантність прийняття рішень;
 інформованість

МЕТА: забезпечення динамічного розвитку підприємства необхідними і достатніми фінансовими ресурсами за умов їх більш ефективного використання; максимізація чистого прибутку за припустимого рівня фінансових ризиків у поточному і перспективному періодах

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ:
Планування
прибутковості
виробничої і
комерційної
діяльності

Виявлення резервів максимізації прибутку
за рахунок видів діяльності

Виявлення резервів нарощування прибутку
за рахунок оптимізації витрат

Визначення
припустимого рівня фінансових ризиків

Підвищення
рівня контролю
за ефективним
використанням
прибутку

Рис. 4. Принципи, мета і завдання управління прибутком підприємства
Фактори впливу
Зовнішні

Внутрішні

Виробничі
Екстенсивні

Позавиробничі
Інтенсивні

 підвищення внутрішнього контролю за
ефективністю використання прибутку.
Фактори впливу на
величину прибутку
підприємства поділяють на зовнішні і
внутрішні. В свою чергу, внутрішні фактори
можна розподілити на
виробничі (екстенсивні та інтенсивні) і
позавиробничі (рис. 5).
До зовнішніх факторів належать:
 економічні умови
господарювання;
 платоспроможний попит споживачів;
 державне регулювання діяльності підприємства;
 податкова політика держави;
 кредитна політика держави;
 розвиток діяльності громадських організацій споживачів
товарів і послуг;
 місткість ринку;
 ціна на сировину,
матеріали та енергетичні ресурси;
 політична стабільність у державі та ін.
Серед внутрішніх

Рис. 5. Фактори впливу на управління прибутком підприємств
екстенсивних факторів впливу на управління прибутком підприємств:
 обсяг продукції, що випускається;  витрати на закупку матеріалів та сировини, для виготовлення продукції;  собівартість виробництва та ін.
До інтенсивних факторів пливу належать:
 технологія виробництва;  якість сировини і матеріалів, з яких виготовляється продукція;
 асортимент продукції, що випускається.
До позавиробничих факторів впливу належать:
 цінова політика підМеханізми і напрямки
приємства;
 комерційна діяльність.
В комплексі механізмів
Управління
Управління
Управління розподілом
управління прибутком
формуванням
використанням
підприємства слід виокремити механізми управління формуванням, розподіВдосконалення метоОптимізація пропоКонтроль за викорис- лом та використанням придів оцінки і плануванрцій між фондами спотанням прибутку.
бутку (рис. 6).
ня прибутку.
живання та накопичення.
Серед напрямків розВиважена дивідендРаціональне викоривитку механізму управлінОптимізація грошона політика.
стання нерозподіленоня прибутком підприємвих потоків.
Вдосконалення сисго прибутку
ства виокремлено такі:
теми страхування фінан оптимізація зовнішсових
ризиків
Цінова політика
ніх і внутрішніх, вхідних і
Рис. 6. Комплекс механізмів і напрямки управління прибутком підприємства вихідних грошових потоків;
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 вдосконалення методів оцінки і планування обсягу прибутку на поточний і перспективний періоди;
 встановлення обґрунтованих пропорцій між частками прибутку, що спрямовуються на споживання та
накопичення;
 виваженість дивідендної політики;
 вдосконалення системи страхування фінансових ризиків;
 якісний фінансовий контроль за виконанням завдань щодо використання та розподілу прибутку;
 раціональне використання нерозподіленого прибутку тощо.
До критеріїв ефективності механізму управління прибутком підприємства вважаємо за потрібне віднести такі, як підвищення зростання прибутку та рентабельності активів; зростання показників фінансової
стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємств; зростання ділової активності підприємств.
ВИСНОВКИ
Головною метою управління прибутком підприємства є визначення шляхів найбільш ефективного його
формування та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення розвитку діяльності підприємства
та зростання його ринкової вартості. Реалізація запропонованих концептуальних підходів щодо розвитку
механізму управління прибутком підприємства в системі управління фінансами підприємств в Україні сприятиме забезпеченню динамічного розвитку підприємств необхідними і достатніми фінансовими ресурсами,
що, в свою чергу, дозволить максимізувати чистий прибуток за припустимого рівня фінансових ризиків у
поточному і перспективному періодах. Серед пріоритетних напрямків розвитку механізму управління прибутком підприємства в Україні є: оптимізація зовнішніх і внутрішніх, вхідних і вихідних грошових потоків;
вдосконалення методів оцінки і планування обсягу прибутку на поточний і перспективний періоди; встановлення обґрунтованих пропорцій між частками прибутку, що спрямовуються на споживання та накопичення;
якісний фінансовий контроль за виконанням завдань щодо використання та розподілу прибутку тощо.
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