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У статті розглядається економічна катего-
рія «прибуток», що займає одне з провідних 
місць в системі соціально-економічних від-
носин на всіх стадіях процесу розширеного 
відтворення та представляє собою ключо-
вий елемент економічного механізму управ-
ління суб'єктом господарювання. Управління 
прибутком підприємств має забезпечити 
як достатній рівень їх конкурентоспромож-
ності в процесі задоволення інтересів власни-
ків, так і можливість соціально орієнтованого 
розподілу фінансових результатів діяльності 
підприємства в інтересах суспільства. 
У статті розглянуті основні завдання, що 
стоять перед системою управління фінансо-
вими результатами підприємства. У статті 
визначено наступні підсистеми, що скла-
дають в цілому систему управління фінан-
совими результатами підприємства: орга-
нізаційного забезпечення, інформаційного 
забезпечення, аналізу, планування та прогно-
зування, контролю, внутрішнього аудиту.
ключові слова: прибуток, фінансові 
результати, система управління, чинники, 
завдання управління, підприємство.

В статье рассматривается экономиче-
ская категория «прибыль», занимающая 

одно из ведущих мест в системе соци-
ально-экономических отношений на всех 
стадиях процесса расширенного вос-
производства и представляющая собой 
ключевой элемент экономического меха-
низма управления субъектом хозяйство-
вания. Управление прибылью предприятий 
должно обеспечить как достаточный 
уровень их конкурентоспособности в про-
цессе удовлетворения интересов соб-
ственников, так и возможность соци-
ально ориентированного распределения 
финансовых результатов деятельности 
предприятия в интересах общества. 
В статье рассмотрены основные задачи, 
стоящие перед системой управления 
финансовыми результатами предпри-
ятия. В статье определены следующие 
подсистемы, составляющие в целом 
систему управления финансовыми резуль-
татами предприятия: организационного 
обеспечения, информационного обеспече-
ния, анализа, планирования и прогнозиро-
вания, контроля, внутреннего аудита.
ключевые слова: прибыль, финансовые 
результаты, система управления, фак-
торы, задачи управления, предприятие.

The article discusses the economic category of "profit", which occupies one of the leading places in the system of socio-economic relations at all stages 
of the process of expanded reproduction and represents a key element of the economic mechanism of managing a business entity. The management of 
enterprises' profits should ensure both a sufficient level of their competitiveness in the process of satisfying the interests of the owners, and the possibility of 
a socially oriented distribution of the financial results of the enterprise in the interests of society. The purpose of the article is to study the processes of man-
aging the profits of enterprises in modern conditions and identify ways to improve the efficiency of managing profits of enterprises. The article discusses the 
main tasks facing the system of managing the financial results of an enterprise: maximizing the amount of profit corresponding to the resource potential of 
the enterprise and the market situation; achievement of optimal proportions between the profitability of the enterprise and the acceptable level of risk; main-
taining a high level of quality financial results of the company; ensuring the maximization of the required level of return on invested capital for the owners of 
the enterprise, taking into account the time interval; the formation of the necessary amount of financial resources at the expense of profit in accordance with 
the objectives of the development of the enterprise in future periods; ensuring continuous growth of the market value of the assets of the company; improv-
ing the effectiveness of staff participation in the formation and distribution of financial results of the company The article identifies the following subsystems 
that make up the overall system for managing the financial results of an enterprise: organizational support, information support, analysis, planning and 
forecasting, control, and internal audit. The main functions of the system for managing the financial results of an enterprise are defined: financial analysis, 
financial forecasting, financial resource planning, operational finance regulation, control and audit of their condition, and accounting for financial resources.
Key words: profit, financial results, management system, factors, management objectives, enterprise.

основні ЗавданнЯ уПравліннЯ ПриБутком на ПідПриЄмстві
THE MAIN OBJECTIVES OF ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT

Постановка проблеми. Прибуток займає одне 
з провідних місць в системі соціально-економічних 
відносин на всіх стадіях процесу розширеного від-
творення та є ключовим елементом економічного 
механізму управління суб’єкта господарювання. 
Управління прибутком підприємств має забезпе-
чити як достатній рівень їх конкурентоспромож-
ності в процесі задоволення інтересів власників, 
так і можливість соціально орієнтованого розпо-
ділу фінансових результатів діяльності в інтер-
есах суспільства.

Визнаючи теоретичне та практичне значення 
раніше виконаних досліджень в галузі управління 
прибутком, слід зазначити, що в даний час від-
сутнє достатнє наукове обґрунтування процесу 
управління прибутком, що враховує особливості 
реалізації функцій управління на всіх рівнях фор-
мування і використання фінансових результатів. 
Особливо важливе дослідження теоретичних кон-

цепцій прибутку зважаючи на різноманіття підхо-
дів до їх трактування, а також різних варіантів реа-
лізації на практиці. Подальшої розробки потребує 
комплексна система оцінки прибутку, що базується 
на даних управлінського, бухгалтерського і подат-
кового обліку. Крім того, особливості функціону-
вання підприємств, які одночасно використовують 
різні системи оподаткування, не мають адекват-
ного модельного уявлення, що дозволяє визна-
чати економічні наслідки прийнятих управлінських 
рішень в частині задоволення потреб власників, 
забезпечення фінансової стійкості та підвищення 
суспільного добробуту.

На даному етапі розвитку економіки ефективна 
система управління фінансовими результатами 
набуває найважливішого значення в діяльності 
підприємств. Основний результуючий показник 
діяльності підприємства – прибуток, який дозво-
ляє дати об’єктивну оцінку ефективності діяль-
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ності підприємства та є базою для розрахунку 
інших показників (вартості підприємства, вартості 
капіталу бренду, фінансової стійкості, інвестицій-
ної привабливості тощо). В умовах ринкової еконо-
міки та загострення конкурентної боротьби на всіх 
ринках для забезпечення ефективної діяльності 
підприємств актуальним є створення комплек-
сної системи управління фінансами, фінансовими 
результатами. Доцільно зазначити, що в багатьох 
випадках в результаті проблем в системі управ-
ління фінансами та фінансовими результатами 
виникають труднощі, пов’язані з аналізом, пла-
нуванням, прогнозуванням та оцінкою реальної 
ситуації, що має місце в діяльності підприємства.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням в сфері управління при-
бутком підприємства присвячені праці таких 
авторів: Бланка І.О. [1], Ван Хорна Дж. К., Вахо-
вича Джона М. [2], Кірейцева Г.Г. [3], Кова-
льова В.В. [4], Косарєвої І.П. [7], Костирко Р.О. [5], 
Малюги Н.М. [6], Поддєрьогіна А.М. [8], Сав-
чука В.П. [9], Семенець А.О., Тюріної Д.М. [10] 
Чемчикаленка Р.А. [7; 11] та інших. Позитивно 
оцінюючи результати, отримані вченими з теми 
дослідження, необхідно відзначити, що є питання 
методологічного та практичного характеру, які на 
сьогодні не вирішені. Є необхідність у комплек-
сному дослідженні факторів та резервів підви-
щення ефективності роботи системи управління 
прибутком підприємства.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження процесів управління прибутком підпри-
ємств в сучасних умовах і виявлення напрямків 
підвищення ефективності управління прибутком 
підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною метою управління фінансовими 
результатами підприємства є підвищення еко-
номічних вигод власників підприємства на цей 
час та на перспективу. Основна мета діяль-
ності підприємства повинна забезпечити баланс 
інтересів власників, держави і трудового колек-
тиву. Для досягнення поставленої мети система 
управління фінансовими результатами вирішує 
наступні завдання [1; 9; 10; 11].

1. Максимізація величини прибутку, що від-
повідає ресурсному потенціалу підприємства та 
кон’юнктурі ринку. Дане завдання виконується за 
допомогою оптимізації ресурсів підприємства та 
забезпечення високої ефективності використання. 
Оптимізаційна задача вирішується в умовах дію-
чих обмежень – максимально ефективно можли-
вий рівень використання ресурсів; кон’юнктура 
ринків (товарного, фінансового, ресурсного тощо), 
що склалася на даний момент часу.

2. Досягнення оптимальних пропорцій між 
прибутковістю роботи підприємства та припусти-
мим рівнем ризику. Між рівнем прибутку та рівнем 

ризику існує сильний прямий зв’язок, тобто під час 
збільшення одного показника відбувається про-
порційне збільшення іншого показника. На основі 
результатів дослідження ставлення керівництва 
підприємства до господарських операцій з підви-
щеним ризиком визначає їх припустимий рівень, 
формує різні види поведінкових стратегій – агре-
сивну, помірну, консервативну в здійсненні тих чи 
інших видів діяльності, або конкретних господар-
ських операцій підприємства. Виходячи з заданого 
рівня ризику, в процесі управління фінансовими 
результатами підприємства повинен бути максимі-
зований відповідний йому рівень прибутку.

3. Підтримка високого рівня якості фінансових 
результатів підприємства. У процесі формування 
фінансових результатів підприємства необхідно 
виявити і реалізувати резерви їх збільшення за 
рахунок поточної та інвестиційної діяльності, які 
є основою перспективного розвитку підприєм-
ства. В рамках операційної діяльності підприєм-
ства необхідно приділити особливу увагу забез-
печенню збільшення фінансових результатів за 
допомогою збільшення обсягу випуску продукції 
та розширення асортименту на користь найбільш 
перспективних видів продукції.

4. Забезпечення максимізації необхідного рівня 
прибутку на вкладений капітал для власників під-
приємства з урахуванням тимчасового інтервалу. 
Рівень прибутку на інвестований капітал не пови-
нен бути нижче середньої норми прибутковості на 
фінансовому ринку, і повинен компенсувати від-
повідний підприємницький ризик, обумовлений 
відповідним ринком, на якому функціонує підпри-
ємство, а також втрати, що виникають внаслідок 
інфляції та інших ринкових процесів.

5. Формування необхідної величини фінансо-
вих ресурсів за рахунок прибутку відповідно до 
завдань розвитку підприємства в майбутніх пері-
одах. Оскільки фінансовий результат представляє 
собою основне внутрішнє джерело формування 
фінансових ресурсів підприємства, їх величина, 
тобто розмір прибутку, визначає потенційну мож-
ливість створення фондів виробничого розви-
тку, резервного та інших спеціальних фондів, які 
забезпечують майбутній розвиток підприємства. 
При цьому в самофінансуванні розвитку підприєм-
ства головна роль повинна відводитися прибутку.

6. Забезпечення безперервного зростання 
ринкової вартості активів підприємства. Дане 
завдання спрямоване на благополучну ринкову 
перспективу підприємства, його власників та тру-
дового колективу. Ринкова вартість підприємства 
визначається пріоритетами розподілу прибутку 
поточного періоду. Кожне окремо взяте підпри-
ємство на підставі умов та завдань своєї роботи 
самостійно має визначити систему критеріїв 
і показників розподілу прибутку на капіталізовану 
та споживану її частини.
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7. Підвищення ефективності участі персоналу 
у формуванні та розподілі фінансових результатів 
підприємства. Мотиваційні програми участі найма-
них працівників у розподілі прибутку, спрямовані 
на дотримання інтересів власників підприємства, 
найманого персоналу, повинні, одночасно моти-
вувати персонал на збільшення трудового внеску 
у формування фінансових результатів, та забез-
печити необхідний рівень соціального захисту всіх 
працівників підприємства.

Розглянуті завдання управління фінан-
совими результатами підприємства тісно 
взаємопов’язані між собою, але при цьому деякі 
з них мають різноспрямований характер: мак-
симізація рівня прибутку при мінімізації рівня 
ризику; забезпечення рівня задоволення інтер-
есів власників та персоналу підприємства: роз-
поділ прибутку між фондами споживання та 
накопичення і т. п. Виходячи з вище зазначеного 
в системі управління фінансами і фінансовими 
результатами конкретні завдання повинні опти-
мізуватися між собою.

У загальному вигляді, на нашу думку, система 
управління фінансовими результатами підприєм-
ства включає наступні підсистеми: організаційного 
забезпечення, інформаційного забезпечення, ана-
лізу, планування та прогнозування, контролю, вну-
трішнього аудиту. Об’єктами управління в системі 
управління фінансовими результатами виступають 
прибуток, чинники, які його формують та фінансові 
відносини; суб’єктами управління – особи, які при-
ймають рішення в галузі управління фінансовими 
результатами. Система управління фінансовими 
результатами підприємства включає в себе також 
сукупність функцій і методів управління фінансо-
вими результатами.

У набір функцій системи управління фінан-
совими результатами підприємства входять: 
фінансовий аналіз, фінансове прогнозування, 
планування фінансових ресурсів, оперативне 
регулювання фінансів, контроль та аудит їх стану, 
облік фінансових ресурсів.

До основних методів управління фінансовими 
результатами діяльності підприємства відно-
сяться: планування та розподіл прибутку; управ-
ління на основі організації центрів відповідаль-
ності; факторний аналіз прибутку.

Таким чином, система управління фінансовими 
результатами підприємства представляє собою 
компонент загальної системи управління підпри-
ємством – складний механізм, що дозволяє забез-
печити ефективність роботи підприємства шляхом 
виконання численного набору функцій управління, 
основними з яких є планування, організація, моти-
вація та контроль.

Система управління фінансовими результатами 
підприємства підпадає під вплив внутрішніх і зовніш-
ніх факторів [10; 11]: організація підприємства (влас-

ник, менеджмент, висококваліфікований персонал) 
та державні органи (нормативно-правова, регу-
лююча і контрольна системи). Елементи системи 
управління фінансовими результатами та фактори, 
які впливають на неї, тісно переплітаються, допо-
внюючи, а часто і дублюючи одне одного.

Різниця понять «показник» та «фактор» умовна, 
тому що практично кожен показник може розгляда-
тися як фактор іншого показника і навпаки. Класи-
фікація факторів, що впливають на ефективність 
системи управління фінансовими результатами 
підприємства можна представити таким чином:

– за залежністю від людини (об’єктивні; 
суб’єктивні);

– за ступенем поширеності (загальні; специ-
фічні);

– за часом дії (постійні; змінні);
– за характером дії (інтенсивні; екстенсивні);
– за ієрархією (першого порядку; другого 

порядку і т. д.).
В економіці розрізняють два поняття резервів:
– резерви – запаси резервів (сировини, матері-

алів, обладнання), які необхідні для безперебійної 
роботи;

– резерви – можливості підвищення ефектив-
ності виробництва і управління.

Інструментом пошуку другого виду резервів 
є аналіз ефективності діяльності підприємства. 
Класифікація резервів підвищення ефективності 
роботи системи управління фінансовими резуль-
татами підприємства:

– за просторовою ознакою (внутрішньогоспо-
дарські, галузеві, регіональні, загальнодержавні);

– за ознакою часу (невикористані, поточні, пер-
спективні);

– за характером впливу на результати вироб-
ництва (екстенсивні, інтенсивні);

– за способами виявлення (явні, приховані).
висновки з проведеного дослідження. 

Таким чином, класифікація факторів та резервів 
підвищення ефективності роботи системи управ-
ління фінансовими результатами підприємства 
дозволяє більш глибоко зрозуміти сутність сис-
теми управління фінансовими результатами і роз-
робляти заходи щодо вдосконалення системи 
управління фінансовими результатами комплек-
сно і цілеспрямовано.
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THE MAIN OBJECTIVES OF ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT

Profit occupies one of the leading places in the system of socio-economic relations at all stages of the 
process of expanded reproduction and is a key element of the economic mechanism of management of a busi-
ness entity. The management of enterprises' profits should ensure both a sufficient level of their competitive-
ness in the process of satisfying the interests of owners, and the possibility of a socially oriented distribution of 
financial results in the interests of society.

Thе purpose of the article is to study the processes of managing the profits of enterprises in modern condi-
tions and identify ways to improve the efficiency of managing profits of enterprises.

The article discusses the economic category of "profit", which occupies one of the leading places in the 
system of socio-economic relations at all stages of the process of expanded reproduction and represents a 
key element of the economic mechanism of managing a business entity. The management of enterprises' 
profits should ensure both a sufficient level of their competitiveness in the process of satisfying the interests of 
the owners, and the possibility of a socially oriented distribution of the financial results of the enterprise in the 
interests of society. The article discusses the main tasks facing the system of managing the financial results 
of an enterprise: maximizing the amount of profit corresponding to the resource potential of the enterprise 
and the market situation; achievement of optimal proportions between the profitability of the enterprise and 
the acceptable level of risk; maintaining a high level of quality financial results of the company; ensuring the 
maximization of the required level of return on invested capital for the owners of the enterprise, taking into 
account the time interval; the formation of the necessary amount of financial resources at the expense of profit 
in accordance with the objectives of the development of the enterprise in future periods; ensuring continuous 
growth of the market value of the assets of the company; improving the effectiveness of staff participation in 
the formation and distribution of financial results of the company The article identifies the following subsystems 
that make up the overall system for managing the financial results of an enterprise: organizational support, 
information support, analysis, planning and forecasting, control, and internal audit. The main functions of the 
system for managing the financial results of an enterprise are defined: financial analysis, financial forecasting, 
financial resource planning, operational finance regulation, control and audit of their condition, and accounting 
for financial resources.

The article can be used in the practice of enterprises in the development of a profit management system 
and the development of measures to improve its efficiency, as well as in the system of training and advanced 
training of personnel.

The article defines the main tasks facing the system of management of financial results of enterprises in 
modern conditions, justified the composition of the subsystems included in the system of management of 
financial results; defined control system functions.


