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ACTUAL ASPECTS OF COMPANY’S PROFIT MANAGEMENT SYSTEM FORMATION 
 
У статті визначено сутність понять «управління прибутком підприємства» та «система 
управління прибутком підприємства». Авторами наведено основні складові елементи системи 
управління прибутком підприємства, серед яких виділяють наступні: мету, об’єкт, суб’єкт 
принципи, механізм та політику. Мета функціонування системи управління прибутком 
полягає, на думку авторів, у визначенні організаційно-економічних заходів щодо управління 
прибутком. Об’єктом виступає сукупність фінансових відносин, які виникають у процесі 
діяльності субˊєкта господарювання з приводу трансформації доходу від усіх видів діяльності 
в прибуток підприємства. Суб’єктом системи управління прибутком визначено спеціальну 
група осіб, яка за допомогою різних форм і методів управління забезпечує цілеспрямоване 
функціонування об’єкта. На основі вивчення фахових літературних джерел сформульовано 
принципи формування системи управління прибутком, а саме: інтеграції із загальною 
системою управління підприємством, безперервності, системності, комплексності, 
динамічності управління, варіативності підходів до розробки окремих управлінських рішень, 
орієнтації на стратегічні цілі розвитку підприємства. Під механізмом системи управління 
прибутком автори розуміють систему функцій, методів, інструментів, важелів, пов’язаних із 
формуванням, розподілом та використанням прибутку, що здійснюється з метою досягнення 
тактичних та стратегічних цілей підприємства. Політику, як складову системи управління 
прибутком підприємства, поділено на політику управління формуванням прибутку 
підприємства та політику управління розподілом прибутку підприємства. 
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The modern economy is focused on the development of methods, algorithms and whole systems that 
will promote the increase of the level of economic efficiency of production and will direct the 
enterprises to establish stable positions in the market. 
The concepts “company’s profit management” and “company’s profit management system” are 
defined in the article.  The authors outline the main components of the company's profit management 
system, among which are the following: the purpose, object, subject, principles, mechanism and 
policy. According to the authors, the purpose of the profit management system is a determining of 
organizational and economic measures for managing profits. The object is a set of financial relations 
that arise in the course of the business entity's activity concerning the transformation of income from 
all activities into the company’s profit. The subject of the profit management system is defined as a 
special group of persons which, through various forms and methods of management, ensures the 
purposeful functioning of the object. On the basis of the study of literature sources, the principles of 
the formation of a profit management system are determined: integration with the general system of 
enterprise management, continuity, systemicity, complexity, management dynamism, variability of 
approaches to the development of individual management decisions, orientation to the strategic goals 
of enterprise development. The authors said that the mechanism of profit management system is a set 
of functions, methods, tools, which is connected with the formation, distribution and use of profits. 
They are used to achieve the tactical and strategic goals of the company. The policy, as a component 
of the company's profit management system, is divided into the policy of managing the formation of 
company's profit and the policy of managing the distribution of company's profit. 
 
Ключові слова: управління прибутком підприємства; прибуток;система управління прибутком 
підприємства. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. 

Ключовим фактором, що забезпечує стійкий розвиток функціонування підприємства, є його здатність 
генерувати прибуток. Адже саме прибуток є основною метою господарської діяльності, критерієм оцінки її 
ефективності та  визначальним фактором, що впливає на фінансову стійкість підприємства та уникнення ним 
загрози банкрутства. Динамічність бізнес-середовища функціонування підприємств і нестабільність сучасних 
ринкових відносин, складність внутрішніх бізнес-процесів і обмеженість альтернативного прогнозування розвитку 
в умовах невизначеності зумовлюють актуальність проблематики побудови системи управління прибутком 
підприємств як однієї з основоположних компонент теорії і практики ефективної діяльності кожного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. 
Теоретичні аспекти формування системи управління прибутком відображені в роботах зарубіжних та 

вітчизняних вчених-економістів. Теоретичним та практичних аспектам дослідження даного питання присвячено 
праці вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: І. Бланк, М. Білик, Г. Семенов, А. Бугай, Л. Шваб, В. Блонська, 
В. Худа, Л. Денисенко, Р. Скалюк, Т. Білик, М. Патарідзе-Вишинська, Л. Сковородкина, М. Кармінська-Бєлоброва, 
С. Ногіна та ін. Проте окремі аспекти проблеми побудови системи управління прибутком підприємства 
потребують подальшого дослідження та теоретичного обґрунтування. Слід зазначити, що на сьогоднішній в повній 
мірі не визначено основні елементи системи управління прибутком підприємства, їх значення в діяльності 
підприємства, що і обумовило актуальність проведення досліджень. 

Формулювання цілей статті. 
Метою дослідження є визначення сутності поняття «система управління прибутком підприємства» та 

обґрунтування її основних складових елементів.  Для досягнення поставленої мети у статті були вирішені наступні 
завдання: визначено сутність та складові елементи системи управління прибутком підприємства; досліджено 
основні принципи функціонування системи управління прибутком; визначено функції системи управління 
прибутком підприємства та завдання, що вирішуються в процесі її формування.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. 

На сьогоднішньому етапі розвитку ринкових перетворень в Україні, поступовий перехід до нових форм 
господарювання зумовив актуальність вивчення та аналізу основних аспектів формування системи управління 
прибутком підприємств, як одних з головних чинників ефективного функціонування кожного підприємства. 



З метою розроблення теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування системи 
управління прибутком підприємства, необхідно чітко обґрунтувати та з’ясувати сутність поняття «управління 
прибутком підприємства».  В таблиці 1 наведені основні підходи щодо визначення даного поняття.  
 

Таблиця 1. 
Підходи до тлумачення терміну «управління прибутком підприємства» 

№ 
п/п Автор Поняття 

1. І. О. Бланк 

Управління прибутком - це процес розробки та прийняття ефективних управ-
лінських рішень за всіма основними аспектами його формування та 
розподілу, і використання на підприємстві з метою максимізації добробуту 
власників підприємства в поточному та перспективному періодах [2] 

2. Л. В. Сковородкіна 

Управління прибутком – це процес розроблення і прийняття рішень з питань 
формування, розподілу і використання прибутку на підприємстві з метою 
забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному та 
перспективному періодах [7] 

3. М.В. Кармінська-
Бєлоброва 

Управління прибутком являє собою цілеспрямований, систематичний процес 
підготовки, оцінки, відбору та реалізації альтернативних управлінських 
рішень з усіх питань його формування, розподілу та використання на 
конкретному підприємстві [8] 

4. С. Ногіна 
Управління прибутком являє собою процес вироблення і прийняття 
управлінських рішень по всіх основних аспектах його формування, 
розподілу, використання і планування на підприємстві [9] 

5. Р. В. Скалюк 

Управління прибутком підприємства – комплексний процес розробки та 
реалізації обґрунтованих управлінських рішень у розрізі процесів 
формування, розподілу, використання прибутку, спрямованих на 
забезпечення стійкого підвищення прибутковості, ринкової вартості та 
досягнення довгострокового економічного розвитку підприємства, що сприяє 
успішній реалізації його головної мети [6] 

6. В. В. Худа 

Управління прибутком являє собою цілеспрямований, систематичний процес 
підготовки, оцінки, відбору та реалізації альтернативних управлінських 
рішень з усіх питань його формування, розподілу та використання на 
конкретному торговельному підприємстві [10] 

7. В. І. Блонська 

Управління прибутком підприємства потрібно розуміти як побудову системи 
управління, що враховує тактичні та стратегічні аспекти управління та 
спрямована на підвищення кінцевих результатів діяльності суб’єкта 
господарювання, яка розглядається як сукупність взаємопов’язаних 
елементів, кожен із яких виконує певну роботу, спільна дія яких забезпечує 
досягнення кінцевої мети [11] 

 
Досліджуючи сутність поняття «управління прибутком підприємства» як економічної категорії, можна 

дійти висновку, що більшість вчених дотримуються єдиної позиції та розглядають категорію як процес прийняття 
управлінських рішень, що спрямовані на максимізацію добробуту власників та підвищення кінцевих результатів 
діяльності підприємства. Варто зазначити, що ряд економістів дотримуються думки, що процес управління 
прибутком безпосередньо пов'язаний з формуванням, розподілом та використанням чистого фінансового 
результату на підприємстві. 

За результатами дослідження, критичного аналізу та узагальнення поглядів зарубіжних та вітчизняних 
економістів щодо сутності управління прибутком підприємства, можна запропонувати власне трактування цього 
поняття: управління прибутком підприємства – це систематичний та безперервний процес, що пов'язаний із 
розробкою, прийняттям та реалізацією управлінських рішень з приводу визначення шляхів найбільш ефективного 
його формування,  оптимального розподілу та використання, що спрямовані на забезпечення стійкого 
економічного розвитку підприємства, підвищення рівня рентабельності фінансово-господарської діяльності та 
зростання ринкової вартості суб’єкта господарювання. 

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. На нашу думку, метою управління прибутком є забезпечення збільшення добробуту власників 
підприємств на поточний момент та у перспективі. Ця мета повинна забезпечувати одночасно гармонізацію 
інтересів власників з інтересами держави і персоналу підприємства  [12].  

Враховуючи теоретичні узагальнення та висновки, напрацьовані як зарубіжною, так і вітчизняною 
економічною наукою, можна дійти висновку, що ефективне управління прибутком підприємства неможливе без 
дієвої системи управління прибутком підприємства, що являє собою сукупність конкретних методик, технологій, 
способів та прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень стосовно формування затрат та доходів 



підприємства, а також форм їх виконання з метою забезпечення прийнятного рівня рентабельності фінансово-
господарської діяльності конкретного підприємства [13]. 

Система управління прибутком формується у межах підприємства, регламентуючи ті чи інші управлінські 
рішення. Аналізуючи підходи авторів до визначення поняття «система управління прибутком» варто зазначити, що 
більшість науковців розглядає її як сукупність взаємопов’язаних елементів, використання яких дозволяє 
максимізувати прибуток підприємства як в короткостроковий період, так і в довгостроковій перспективі. 

Так,  В. Л. Вороніна систему управління прибутком трактує як комплексну, інтегровану в загальну 
концепцію управління підприємством систему, орієнтовану на виконання тактичних і стратегічних завдань, у якій 
передбачається можливість моделювання альтернативних варіантів їх виконання на основі виявлення та аналізу 
чинників, що впливають на обсяг прибутку, з метою досягнення певного рівня конкурентоспроможності й іміджу 
підприємства з урахуванням його потенційних можливостей і обмежень зовнішнього середовища [15]. 

Михайлова М. С. вважає, що система управління прибутком підприємства являє собою набір 
взаємопов'язаних елементів. Ця система має певну структуру, в якій виділяють шість основних блоків: механізм 
управління; мета, принципи і завдання управління; організаційне забезпечення; інформаційне забезпечення; 
контроль за виконанням плану по прибутку; методи аналізу прибутку [16].  

Відповідно до теорії Ю. С. Цал-Цалко, система управління прибутком підприємства є сукупністю 
конкретних методик, технологій, способів та прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень стосовно 
формування затрат та доходів підприємства, а також форм їх виконання з метою забезпечення прийнятного рівня 
рентабельності фінансово-господарської діяльності конкретного підприємства [13]. 

Дослідження ролі і значення управління прибутком в розвитку підприємства дозволяє сформулювати 
власне визначення поняття: система управління прибутком підприємства – це сукупність відокремлених, але 
взаємопов’язаних між собою елементів, спільна дія яких спрямована на максимізацію прибутку, зростання 
рентабельності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, забезпечення стабільності його 
функціонування з урахуванням зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Основні елементи системи управління прибутком підприємства представлено на рисунку 1.  
Слід зазначити, що до складу основних функцій системи управління прибутком належать наступні:  
− розроблення цілеспрямованої комплексної політики управління прибутком; 
− формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують обґрунтування альтернативних 

варіантів управлінських рішень щодо формування, розподілу та використання прибутку підприємства; 
− проведення аналізу формування, розподілу і використання прибутку;  
− здійснення планування процесу формування, розподілу і використання прибутку; 
− розроблення ефективної стимулюючої системи щодо формування прибутку та його ефективного 

використання; 
− здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих рішень у галузі формування і використання 

прибутку [13]. 
На основі вивчення фахових літературних джерел сформульовано принципи формування системи 

управління прибутком, а саме:  
1. Принцип інтеграції із загальною системою управління підприємством. Передбачає узгодженість цілей 

системи управління прибутком і стратегічних цілей розвитку підприємства, адже процес управління прибутком 
охоплює всі аспекти діяльності підприємства та є результатом його фінансово-господарської діяльності. Аналіз 
теорії та практики управління підприємствами показав, що  управління прибутком відображає не тільки моменти 
його формування у частині пошуку додаткових резервів збільшення прибутку, але і спосіб його використання та 
розподілу. 

2. Принцип безперервності, що пояснюється необхідністю постійного функціонування системи управління 
прибутком, оскільки діяльність підприємств має безперервний характер.  

3. Принцип системності, який обумовлений тим, що метою розроблення управлінських рішень з питань 
управління прибутком підприємства є досягнення найбільшого економічного ефекту при існуючих ресурсних 
обмеженнях.  

4. Принцип комплексності. Він забезпечує високу результативність формування та використання прибутку 
підприємством загалом.  

5. Принцип динамічності управління, що вимагає швидке пристосування системи управління прибутком 
до постійних змін зовнішнього й внутрішнього середовища.  

6. Принцип варіативності підходів до розробки окремих управлінських рішень. Полягає в розробленні та 
аналізі альтернативних сценаріїв розвитку господарської діяльності підприємства та прийняття на їх основі 
управлінських рішень стосовно управління прибутком.  

7. Принцип орієнтації на стратегічні цілі розвитку підприємства [14].  
Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що ефективна система 

управління прибутком сприяє забезпеченню максимізації розміру прибутку високої якості, що формується 
відповідно до ресурсного потенціалу підприємства; стабільному функціонуванню та розвитку підприємства через: 
підвищення рівня добробуту власників підприємства; забезпечення приросту ринкової вартості підприємства; 
підвищення його інвестиційної привабливості. 



Система управління прибутком підприємства –
це сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між собою елементів, спільна дія яких спрямована на максимізацію прибутку, 

зростання рентабельності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, забезпечення стабільності його функціонування з 
урахуванням зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Теоретичні та методологічні засади досягнення пріоритетних цілей управління підприємством

Мета
Визначення ефективних організаційно-економічних заходів щодо управління прибутком. Результатом ефективних заходів щодо 
управління прибутком підприємства є підвищення  його рівня та оптимальний розподіл, що позитивно має впливати на вектор 

розвитку підприємства в цілому та підвищення його ринкової вартості.

Об’єкт Сукупність  фінансових відносин, які виникають у процесі  діяльності суб’єкта господарювання з приводу трансформації доходу 
від усіх видів діяльності в прибуток підприємства.

Суб’єкт Спеціальна група осіб, яка за допомогою різних форм і методів управління забезпечує цілеспрямоване функціонування об’єкта

Завдання
• Забезпечення максимізації 

розміру прибутку, що формується 
відповідно до ресурсного 
потенціалу підприємства;

• забезпечення оптимальної 
пропорційності між рівнем 
прибутку і допустимим рівнем 
ризику;

• забезпечення виплат необхідного рівня 
доходу на інвестований капітал власникам 
підприємства;

• забезпечення формування відповідного 
обсягу фінансових ресурсів за рахунок

• прибутку відповідно до завдань розвитку 
підприємства на майбутній період;

• забезпечення високої якості 
прибутку, що формується;

• забезпечення постійного 
зростання ринкової вартості 
підприємства;

• забезпечення ефективності 
програм участі персоналу щодо 
прибутку.

Принципи • Принцип інтеграції із загальною системою управління 
підприємством

• Принцип безперервності
• Принцип системності
• Принцип комплексності

• Принцип динамічності управління
• Принцип варіативності підходів до розробки окремих 

управлінських рішень
• Принцип орієнтації на стратегічні цілі розвитку 

підприємства

Механізм

Система функцій, методів, інструментів, важелів, пов'язаних із формуванням, розподілом та використанням прибутку, що 
здійснюються з метою досягнення тактичних (забезпечення прийнятного рівня рентабельності діяльності) та стратегічних

(зростання вартості підприємства) цілей  підприємства.

Система управління прибутком має бути інтегрована з загальною системою управління підприємством

Політика

Політика управління розподілом прибутку підприємства

Повинна відображати  основні вимоги загальної стратегії 
розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його 
ринкової ціни, формувати необхідні обсяги інвестиційних 
ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси  власників і 

працівників.

Політика управління формуванням прибутку підприємства

Спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового 
результату через виконання комплексу завдань щодо забезпечення 

зростання обсягів його діяльності,ефективного управління витратами, 
підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази, 

оптимізації складу та структури обігових коштів, підвищення 
продуктивності праці та системи управління суб’єктом 

господарювання.

 
Рис. 1. Основні складові елементи системи управління прибутком підприємств  

(складено на основі 12,14,17,17) 



 
Також, варто зазначити, що комплексна, інтегрована в загальну концепцію управління 

підприємством система управління прибутком сприяє процесам забезпечення формування відповідного 
обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на майбутній 
період; здійснення розподілу прибутку відповідно до стратегії розвитку підприємства; забезпечення 
ефективного впливу на трудову активність працівників, що здійснюється шляхом участі працівників у 
розподілі прибутку; підвищення рівня платоспроможності підприємства; зменшення ризиків діяльності; 
реалізацію соціального розвитку підприємства; поповнення фінансових ресурсів підприємства чи 
забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і допустимим рівнем ризику. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Враховуючи теоретичні узагальнення та висновки, напрацьовані як зарубіжними так і вітчизняними 

науковцями, можна дійти висновку, що ефективне управління прибутком підприємства можливе при дієвій 
та правильно сформованій системі управління прибутком підприємства, що являє собою інтегровану в 
загальну концепцію управління підприємством сукупність взаємопов’язаних елементів, спільна дія яких 
дозволяє реалізувати цілі й завдання та впливає на загальну ефективність управління прибутком 
підприємства з урахуванням його потенційних можливостей і обмежень зовнішнього середовища. 

 Під час дослідження з’ясовано, що формування ефективної системи управління прибутком 
підприємства дозволяє в повному обсязі реалізувати цілі й завдання, сприяє стійкому розвитку підприємства 
та забезпечує ефективну діяльність підприємства в перспективі.  
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