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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки прибуток виступає як первісний двигун, або
генератор, виробничого процесу. Він діє і на рівень використання ресурсів, і на
їхній розподіл серед альтернативних користувачів. Саме прибуток спонукає
підприємство здійснювати нововведення, що стимулює інвестиції, загальний випуск
продукції і зайнятість.
Питанням управління прибутком приділялось достатньо уваги в роботах І.
Бланка, С. Голова, М. Білика та інших науковців, але деякі питання потребують
подальшого розвитку.
Для ефективного управління прибутком треба сформувати дієву систему
управління прибутком підприємства, яка розглядається як сутність взаємопов'язаних
елементів, кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія котрих за певних умов
забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої величини. Ця
система має певну структуру, в якої виділяють шість основних блоків[3]: ціль,
принципи й завдання управління; механізм управління; організаційне забезпечення;
інформаційне забезпечення; методи аналізу прибутку; контроль за виконанням плану
по прибутку. 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.
Виходячи із мети управління прибутком, у процесі управління доцільно вирішити
наступні завдання[3]: оптимізація обсягу прибутку, що відповідає ресурсному
потенціалу підприємства й ринковій кон'юнктурі; досягнення максимально можливої
відповідності між обсягом сформованого прибутку й припустимим рівнем ризику.

Між цими параметрами спостерігається прямо пропорційна залежність; забезпечення
високої якості сформованого прибутку. Це означає, що резерви його росту повинні
бути в першу чергу реалізовані за рахунок операційної(поточної) діяльності й
реального інвестування чистого прибутку, що створює базу для подальшого розвитку
підприємства; формування за рахунок прибутку обсягу фінансових ресурсів,
достатніх для розвитку підприємства в майбутньому. Ці грошові ресурси
концентруються в складі фонду нагромадження й направляються на фінансування
витрат капітального характеру;
У структурі механізму управління прибутком Бланк І.О. виділяє наступні
елементи[1]: ринковий механізм регулювання формування й використання прибутку;
державне нормативно- правове регулювання питань формування й розподілу
прибутку підприємства; внутрішній механізм

регулювання

окремих аспектів

формування, розподілу й використання прибутку підприємства; система конкретних
методів і прийомів здійснення управління прибутком.
Стосовно політики управління розподілом прибутку підприємства, то вона
повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку підприємства,
забезпечувати підвищення

його ринкової ціни,

формувати необхідні обсяги

інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси
власників і працівників[2].
Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із загальною
системою управління підприємством, оскільки прийняття управлінських рішень у
будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано впливає на рівень
прибутку, який у свою чергу є основним джерелом фінансування розвитку
підприємства та зростання доходів його власників і працівників.
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