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Головною задачею сучасного етапу розвитку економіки є опанування 

підприємцями та керівниками ефективними методами управління підприємством, 

зокрема, прибутком в процесі здійснення підприємницької діяльності, адже маса і норма 

прибутку - потужний важіль динамічного розвитку виробництва [1]. Прибуток забезпечує 

безперервність діяльності, що в нинішніх умовах є одним із пріоритетних напрямків 

стратегічного та оперативного управління. Проблема підвищення прибутковості особливо 

актуальна в умовах економічної нестабільності ринкових відносин в Україні.  

Необхідно зазначити, що прибуток як важлива категорія ринкових відносин 

визначає такі функції: 

 1) характеризує економічний ефект – кінцевий фінансовий результат; 

 2) прибуток відіграє стимулювальну функцію – він водночас є фінансовим 

результатом та основним елементом фінансових ресурсів підприємства; 

3) прибуток – джерело формування бюджетів різних рівнів [2]. 

Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності господарюючих суб'єктів 

формується як із позитивним, так і з негативним значенням, тобто підприємства 

отримують чистий прибуток, якщо їхня діяльність є прибутковою, або чистий збиток, 

якщо підприємства не є прибутковим та рентабельним. 

У процесі формування прибуток підпадає під вплив різних чинників. Оскільки 

сучасній економіці притаманні динамізм, невизначеність, ризик і багатофакторність, то 

вимоги до системи управління підприємством і прибутком значнопосилюються, 

вимагаючи нових підходів до її організації, методів та інструментів. Зміна в динаміці 

прибутку стає сигналом необхідності прийняття управлінських заходів щодо виявлення 

фактора впливу і його усунення у тому разі, якщо він носить негативний.  

Збільшення прибутку є одним з напрямків підвищення продуктивності праці, 

економії трудових витрат на виробництво. Значний вплив на підвищення продуктивності 

праці і, відповідно збілбшення розміру прибутку, має скорочення застосування ручної 

праці, подальше впровадження механізації і автоматизації виробничих процесів. 

Розрахунки спеціалістів показують, що при механізації робіт продуктивність праці 

збільшується у 1,5-2 рази [2]. Основою збільшення прибутку є впровадження у 

виробництво досягнень науково-технічного прогресу. Саме науково-технічний прогрес та 

його ресурсозберігаючий характер забеспечують різкий поворот до інтенсифікації. 

Резервом збільшення розміру прибутку підприємств є підвищення якості 

виробляємої продукції і ліквідація втрат від браку.  

Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових 

відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об’єму продукції, 

зниження собівартості та  ріст прибутку. 
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