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Шляхи тА резерви збільШення прибутку підприємствА 
в умовАх економічної кризи

смолінська с.д., мельник н.п.
львівський національний університет імені івана Франка

в статті обґрунтовано шляхи та резерви збільшення прибутку підприємства в умовах економічної кризи. 
розглянуто підходи до поняття «прибуток» у наукових працях дослідників. досліджено основні завдання 
управління прибутком підприємства. Проаналізовано групи резервів збільшення прибутку підприємства 
в умовах економічної кризи та обґрунтовано їх застосування у напрямі покращення діяльності господа-
рюючих суб’єктів.
ключові слова: прибуток підприємства, управління прибутком, резерви, економічна криза.

Постановка проблеми. в умовах товарно-
грошових відносин основним показником, 

що характеризує кінцевий фінансовий результат 
виробничо-господарської діяльності підприєм-
ства, є прибуток, який є безпосередньою метою 
виробництва. Прибуток створює визначені га-
рантії для подальшого існування підприємства, 
оскільки тільки його накопичення у вигляді різ-
них резервних фондів допомагає переборювати 
наслідки ризику, пов’язаного з реалізацією това-
рів на ринку.

Проте в сучасних кризових умовах існуван-
ня прибуток виступає найпроблемнішою фінан-
совою категорією. саме прибуток забезпечує ін-
тереси держави, власників, найманого персоналу 
підприємства, а також є головною рушійною 
силою ринкової економіки, тому пошук шляхів 
та резервів його збільшення є актуальним питан-
ням сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Прoблема управління фoрмуваня прибутку під-
приємства завжди перебувала в центрі уваги 
науковців. спрoбу розкрити сутність прибутку 
рoбили такі клaсики політекoнoмії, як д. Мілль, 
д. рікардо, н. сеніор, а. сміт, ж.-Б. сей, і. Фі-
шер. Також даній прoблемі присвячeна значна 
кількiсть наукових праць сучaсних вчених, а 
саме: і.а. Бланк, а.М. Поддєрьогін, в.П. сав-
чук, а.л. Бадалов, а.а. Мазаракі, а.с. Шере-
мет, л.а. лахтіонова, М.в. Бець, о.в. Павловська, 
р. солоу та інші.

мета статті – визначити економічну сутність 
поняття «прибуткок підприємства» як ключового 
показника ефективності виробництва та досліди-
ти шляхи його зростання.

об’єкт дослідження – процес управління 
формування та використання прибутку на під-
приємстві.

виклад основного матеріалу. найважливі-
шою фінансовою категорією, яка відображає по-
зитивний фінансовий результат господарської 
діяльності підприємства, характеризує ефектив-
ність виробництва і свідчить про обсяг та якість 
виробленої продукції, рівень собівартості є при-
буток. Прибуток відіграє важливу роль у ліквіда-
ції бюджетного дефіциту, стабілізації господар-
ства, подоланні кризових явищ.

Прибуток – це кінцевий результат діяльнос-
ті підприємства, що характеризує абсолютну 
ефективність його роботи. в умовах ринкової 
економіки прибуток є найважливішим фактором 
стимулювання виробничої і підприємницької ді-

яльності підприємства. саме цей показник ство-
рює фінансову основу для розширення діяльнос-
ті, задоволення соціальних і матеріальних потреб 
трудового колективу. Податок на прибуток стає 
також головним джерелом формування надхо-
джень до бюджету (державного, місцевого).

за рахунок прибутку погашають боргові 
зобов’язання підприємства перед банком та ін-
весторами. отже, прибуток є головним узагаль-
неним показником у системі оцінювальних по-
казників ефективності виробничої, комерційної 
і фінансової діяльності підприємства. сума при-
бутку, яку одержує підприємство, зумовлена об-
сягом реалізації продукції, и якістю і конкурен-
тоспроможністю на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, асортиментом, рівнем витрат та інфля-
ційних процесів, що супроводжують становлення 
ринкових відносин.

існують різні підходи науковців до трактуван-
ня поняття «прибуток підприємства». серед ві-
тчизняних та закордонних учених існують певні 
суперечності щодо визначення поняття прибуток.

і.а. Бланк, одним із перших в україні вико-
ристовує поняття співвідношення ризику і до-
ходу, визначає прибуток як мірило фінансового 
здоров’я підприємства, як втілений у грошовій 
формі чистий дохід підприємця на вкладений ка-
пітал, що характеризує його винагороду за ризик 
здійснення підприємницької діяльності та є різ-
ницею між сукупним доходом і сукупними ви-
тратами у процесі здійснення цієї діяльності [2].

Є.Ф. Брігхем вважає прибуток однією з осно-
вних категорій товарного виробництва. це пе-
редусім виробнича категорія, яка характеризує 
відносини, що складаються у процесі суспільного 
виробництва [3].

в.П. савчук характеризує прибуток як осно-
вний критерій ефективності господарювання.

а.М. Поддєрьогін визначає прибуток як час-
тину заново створеної, виробленої та готової до 
розподілу вартості. Таким чином, наголошуєть-
ся на важливості процесу реалізації виробленого 
продукту за кошти [4].

а.с. Шеремет визначає прибуток, як основне 
власне внутрішнє фінансове джерело, яке забез-
печує розвиток підприємства на принципах са-
мофінансування.

Проаналізувавши всі вище зазначені тлума-
чення категорії прибуток, можна зазначити, що 
прибуток у класичному розумінні – це різниця 
між виручкою підприємства від реалізації про-
дукції (товарів, послуг, робіт) та витратами на її 
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виробництво, тобто собівартістю. саме таке ро-
зуміння прибутку закладено в усіх законодавчих 
актах україни, крім законодавства про оподат-
кування прибутку. відповідно до закону украї-
ни «Про оподаткування прибутку підприємства», 
прибутком вважається сума валових доходів, 
тобто доходів від усіх видів діяльності, скори-
гована певним чином для цілей оподаткування, 
зменшена на суму валових витрат підприємства 
і на вартість зносу (амортизації) основних і не-
матеріальних активів [5].

Прибуток виконує дві найважливіші функції:
1) характеризує кінцеві фінансові результати 

діяльності підприємства, розмір його грошових 
нагромаджень;

2) є головним джерелом фінансування витрат 
на виробничий і соціальний розвиток підпри-
ємства (податок на прибуток – найважливіший 
елемент доходів державного бюджету) [6].

одним з найбільш важких завдань підприєм-
ства є оптимальне управління прибутком.

управління прибутком являє собою сис-
тему функцiй, методiв, інструментів, важе-
лів, пов’язaних із фoрмуванням, рoзподілом 
і викoристанням прибутку, що застосовуються 
з метою дoсягнення тaктичних і стратегiчних ці-
лей. управління прибутком включає в себе три 

взаємoпов’язaні пiдсистеми: формування, розпо-
діл та використання.

головними цілями управління прибутком є:
– збільшення доходів підприємства;
– зменшення витрат на виробництво (реалі-

зацію);
– формування та реaлізації ефективної 

пoдаткової полiтики;
– оптимальний розподiл прибутку.
відповідно до головних цілей, система управ-

ління прибутком дає змогу вирішувати наступні 
основні завдання управління формування при-
бутку (рис. 1).

Щоб постійно забезпечувати зростання при-
бутку, потрібно шукати невикористані можли-
вості його збільшення, тобто резерви зростання.

резерви – це запаси, ресурси, кошти, що 
зберігаються і при потребі можуть використо-
вуватися для певної мети. вони виявляються на 
стадіях планування, виробництва та реалізації 
продукції. у процесі виявляння резервів виділя-
ють три етапи:

і. аналітичний – етап виявлення і кількісної 
оцінки резервів;

іі. організаційний – етап розробки комп-
лексу тeхнічних, організацiйних, економічних 
і соціaльних заходів, які повиннi забезпечити 

використaння виявлених резервів;
ііі. функціональний – етап 

реaлізації заходів і контролю їх 
викoнання.

у таблиці 1 наведено основні дже-
рела резервів підвищення прибутко-
вості діяльності підприємства.

отже, основними джерелами ре-
зервів збільшення величини прибутку 
можна назвати збільшення обсягу реа-
лізації виробленої продукції, знижен-
ня її собівартості, підвищення якості 
товарної продукції, реалізації її на 
більш вигідних ринках, пошук нових 
підходів до споживача, оптимізація 
витрат фінансових ресурсів на під-
приємстві. лише вмілe викoристання 
всієї системи резeрвів може забезпе-
чити достатні тeмпи зрoтання прибут-
ку на підприємстві.

висновки і пропозиції. Та-
ким чином, прибуток – це кінцeвий 
рeзультат діяльності будь-якого 

Таблиця 1
основні групи резервів збільшення прибутку підприємства в умовах економічної кризи

Група резервів перелік резервів

резерви збільшення 
обсягу товарообороту

- здійснення ефективної маркетингової політики у сфері збуту товарів;
- удосконалення вивчення та прогнозування споживчого попиту;
- застосування дієвих та ефективних рекламних заходів;
- підвищення якості товарної продукції;
- постійне оновлення та доповнення асортименту товарів.

резерви зростання рів-
ня доходу від реаліза-
ції товарів

- пошук вигідних ринків збуту;
- скорочення кількості посередників при закупівлі та реалізації продукції;
- застосування нетрадиційних форм та каналів збуту товарів (біржі, аукціони, яр-
марки, електронна торгівля та інші сучасні види збуту товарів);
- використання ноу-хау в діяльності підприємства;
- розвиток власного виробництва;

резерви удосконалення 
використання прибутку

- зниження собівартості товарної продукції;
- здійснення ефективної податкової політики на підприємстві, перехід на спроще-
ну систему оподаткування, дотримання податкової дисципліни з метою уникнення 
економічних санкцій.

 
 
 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання управління прибутком

Забезпечення виготовлення 
конкурентоздатної 
продукції, яка відповідає 
всім нормам сертифікації та 
стандартизації;

Отримання максимального 
розміру прибутку від 
діяльності підприємства;

Формування довгострокової 
(на перспективу) стратегії 
підприємства;

Забезпечення прискореного 
оновлення асортименту 
продукції;

Забезпечення ліквідності та 
платоспроможності 
підприємства;

Забезпечення здійснення 
ефективної цінової політики;

Забезпечення постійного 
зростання ринкової вартості 
підприємства; 

Збільшення інвестиційної 
привабливості підприємства;

рис. 1. основні завдання управління прибутком підприємства
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підприємства, який характеризує абсoлютну 
ефeктивність його рoботи. для його нарощен-
ня підприємства повинні активно шукати всі 
можливі шляхи вдосконалення виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності власної 
продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках, 
залучати всі виявлені резерви в процес вироб-

ничої діяльності, раціонально використовувати 
матеріальні, фінансові та людські ресурси. важ-
ливим джерелом підвищення прибутку є раціо-
нальне використання його резервів шляхом під-
вищення товарообороту, зростання рівня доходу 
від реалізації товарів та удосконалення вико-
ристання загалом.
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пути и резервЫ увеличения прибЫли предприятия  
в условиях ЭкономическоГо кризисА

Аннотация
в статье обоснованы пути и резервы увеличения прибыли предприятия в условиях экономического 
кризиса. рассмотрены подходы к понятию «прибыль» в научных трудах исследователей. исследованы 
основные задачи управления прибылью предприятия. Проанализированы группы резервов увеличе-
ния прибыли предприятия в условиях экономического кризиса и обосновано их применение в направ-
лении улучшения деятельности хозяйствующих субъектов.
ключевые слова: прибыль предприятия, управление прибылью, резервы, экономический кризис.
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wAys ANd reserVes for improVemeNt of eNterprise iNcome  
iN the coNditioNs of ecoNomic crisis

summary
the article substantiates the ways and the reserves for increasing the company’s profit in the conditions 
of the economic crisis. Approaches to the concept of «profit» in the research papers of researchers are 
considered. the main tasks of enterprise profit management are investigated. the groups of stocks of 
increase of profit of an enterprise in the conditions of an economic crisis are analyzed and their application 
in the direction of improvement of activity of economic entities is substantiated.
Keywords: profit of enterprise, profit management, reserves, economic crisis.


