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часто з’являються. в загальному тенденції організаційного розвитку 

змушують визначити – найголовнішою ознакою організації 

майбутнього стануть: інформатизація, інтеграція, розвиток 

персоналу, соціалізація, розвиток мереж. усі ці підсистеми тісно 

взаємопов’язані між собою, та в свою чергу кожна з них є 

самостійним окремим предметом дослідження. 
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ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ 

 

У статті розкрито суть та значення прибутку у сучасних умовах 

ринку, розглянуто підходи різних авторів до визначення прибутку. 

Виявлено необхідні умови ефективного управління, вдосконалення 

його формування та використання. Запропоновано шляхи 

підвищення прибутковості підприємства.  
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У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки 

фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є 
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аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності 

підприємства з метою запобігання його банкрутству і для подальшої 

успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і 

тим самим підвищувати авторитет держави [2, с. 61].  

Розмір отриманого прибутку має вагоме значення в діяльності 

підприємства. Він впливає на формування фінансових ресурсів 

підприємства, збільшення його ринкової вартості підприємства, 

ефективність виробничої діяльності, економічний розвиток держави.  

Отже, значна роль прибутку в розвитку підприємства і 

забезпеченні інтересів його власників та персоналу, а також держави 

визначають необхідність дослідження шляхів вдосконалення 

формування та розподілу прибутку.  

Проблеми управління, формування і використання прибутку 

підприємства, його діяльності в різних аспектах досліджували 

науковці України і зарубіжжя.  

Серед них можна назвати Г. Азгальдова, І. Бланка, І. 

Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. Джурана, С. 

Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. Коробова, Л.Лігоненко, А. 

Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М. Мельникову, Л. 

Омелянович, А. Поддєрьогіна, Р. Солоу, А. Садєкова, Р. Сайфуліна, 

О. Стоянову, Н. Ушакову, Н.Чумаченка, А. Шеремета.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад 

визначення прибутку та виявленні шляхів удосконалення 

формування та розподілу прибутку. Для того, щоб досягти мети, 

необхідно розглянути теоретичні та методологічні засади 

визначення прибутку, а також визначити шляхи підвищення 

прибутковості підприємства.  

В умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства 

виступає як безпосередня мета виробництва, що зумовлено 

притаманною капіталу тенденцією до самозростання. Прибуток 

називають об’єктивною економічною категорією товарно-грошових 

відносин, важливим фінансовим синтетичним показником 

діяльності підприємства, а також джерелом фінансових ресурсів 

підприємства, які відіграють вирішальну роль у фінансовому 

забезпеченні підприємницької діяльності.  

Прибуток є грошовою формою чистого доходу суспільства. Як 

економічна категорія, він відображає сукупність еко-номічних 

відносин, пов'язаних з утворенням національного доходу і його 

розподілом. Термін має різне тлумачення у практиці фінансового та 
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економічного аналізу. Його сутність змінювалась, доповнювалась і 

оновлювалась відповідно до тенденцій розвитку економічної теорії.  

Необхідною умовою вдосконалення механізму формування та 

використання прибутку підприємства є розрахунок потреби 

прибутку. Економічне обґрунтування останнього проводиться на 

основі детального планування окремих напрямків використання 

коштів для досягнення стратегічнихцілей діяльності підприємства, а 

також він повинен бути підкріплений реальними можливостями 

підприємства щодо отримання необхідної суми прибутку [1, с. 346]. 

Для вдосконалення формування прибутку підприємства та 

економічного обґрунтування його потреби пропонуємо здійснювати 

планування його розподілу в такому порядку:  

1. Визначення потреби у прибутку за напрямками його 

використання;  

2. Формування цільової структури розподілу прибутку;  

3. Визначення пріоритетності у використанні прибутку за 

окремими напрямками використання;  

4. Балансування потреби у прибутку за напрямками його 

використання з можливостями отримання прибутку при здійсненні 

господарсько-фінансової діяльності підприємства.  

Під час розподілу прибутку необхідно встановити обґрунтовані 

пріоритети розподілу з урахуванням обмеженості ресурсів та 

визначити конкретні цілі, для досягнення яких будуть 

мобілізуватися ресурси підприємства. Стратегічними завданнями 

управління підприємства, огляду на які з необхідно проводити 

розподіл прибутку, є:  

− забезпечення ефективності діяльності за ключовими 

напрямками діяльності;  

− забезпечення додаткового розвитку і отримання максимальної 

вартості підприємства;  

− забезпечення стабільної прибутковості діяльності;  

− створення нових і розвиток існуючих напрямків діяльності для 

забезпечення подальшого розвитку;  

− виконання реальних можливостей і концентрації потужностей, 

з метою створення потенціалу розвитку;  

− розвиток підприємства шляхом ефективного використання 

капіталу;  

− забезпечення реальних гарантій для подальшого розвитку;  

− створення стійкого потенціалу розвитку за різних сценаріїв 

змін.  
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В умовах функціонування ринкової економіки України механізм 

розподілу прибутку має велике значення, адже у ньому 

відображається ефективність господарської діяльності, 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 

кінцевих фінансових результатів.  

Таким чином, на нашу думку, основними шляхами покращення 

цільової структури використання прибутку підприємства є:  

− визначення пріоритетного напрямку використання прибутку – 

капіталізації коштів, що зумовить подальший розвиток підприємства 

та покращення фінансових результатів від його діяльності;  

− розрахунок оптимального розміру резервного фонду та 

скерування коштів на його збільшення;  

− оптимізація коштів, що спрямовуються в інші цільові фонди 

та на інші цілі;  

− забезпечення умов діяльності підприємства за яких прибуток, 

який підлягає розподілу підприємства, не буде використовуватися 

для сплати підприємством штрафних санкцій;  

− складання детального плану використання та розподілу 

прибутку підприємства з визначеними датами та конкретним 

кошторисом;  

− проведення чіткого контролю за виконанням поставлених 

завдань у плані використання та розподілу прибутку;  

− проведення економічної роботи щодо аналізу динаміки та 

чинників отриманих прибутків у базовому періоді, виявлення 

резервів, що сприятимуть максимізації прибутку.  

Одним із резервів росту прибутку є збільшення об'єму реалізації 

продукції. Між прибутком та об'ємом реалізації існує пряма 

залежність, тобто чим більше продукції реалізується, при інших 

рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, і навпаки, 

невиконання плану по реалізації зменшує прибуток.  

Певну роль у процесі реалізації продукції відіграє правильна 

організація оплати праці робітників відділів збуту промислових 

підприємств, збереження наявних довготривалих господарських 

зв'язків. Також необхідно регулярно проводити інвентаризацію 

запасів і обладнання з метою виявлення надлишків.  

Таким чином, з метою підвищення результативності діяльності 

підприємства та його стратегічного розвитку у перспективі виникає 
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потреба у розробці стратегії управління підприємством спрямованої 

на вдосконалення механізму формування та використання прибутку. 

Для того, щоб максимізувати прибуток підприємства необхідно 

виконати комплекс завдань щодо забезпечення зростання обсягів 

діяльності, ефективного управління витратами, підвищення 

ефективності використання матеріально-технічної бази, оптимізації 

складу та структури обігових коштів, підвищення продуктивності 

праці та системи управління підприємства. Розподіл прибутку 

необхідно здійснювати відповідно до спеціально розробленої 

політики, формування якої є складною економічною задачею.  

Така політика повинна відображати основні вимоги загальної 

стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його 

ринкової ціни, формувати необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, 

забезпечувати матеріальні інтереси власників та працівників. У 

процесі формування політики розподілу прибутку необхідно 

враховувати дві протилежні мотивації власників підприємства – 

отримання високих поточних доходів або значне збільшення їх 

розмірів у перспективному періоді.  
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