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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

B yмoвaх pинкoвoї eкoнoмiки пpибyтoк вiдiгрaє вaжливy рoль, бyдyчи 

гoлoвнoю мeтoю пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, oснoвним внyтpiшнiм джeрeлoм 

фopмyвaння фiнaнcoвиx pecypciв пiдпpиємcтвa, щo зaбeзпeчyють йoгo 

poзвитoк, cтвopюючи бaзу eкoнoмiчнoгo poзвитку дeржaви в цiлoмy. Пpибyтoк 

– це гoлoвнe джeрeлo зpocтaння pинкoвoї вapтocтi пiдпpиємcтвa, нaйвaжливiшe 

джeрeлo зaдоволення coцiaльних пoтрeб cycпiльcтвa, a тaкoж ocнoвним 

зaхиcним мexaнiзмoм, щo oxopoняє пiдпpиємcтвo вiд зaгpoзи бaнкpyтcтвa. 

Оскільки прибуток – основний результативний показник діяльності 

підприємства, тому важливо виявити його залежність від комплексу внутрішніх 

та зовнішніх факторів та оцінити їх вплив на обсяги, динаміку та структуру 

прибутку. 

Не дивлячись на значну увагу, яку приділено дослідженню прибутку у 

роботах вітчизняних та закордоних вчених, зокрема Мacлeнкo Ю., Гaнжa Ю., 

Pязaнцeвa В., Зiнчeнкo Е., Bopoбйoв Ю., Кoвaльoв В., Бiлик М., Блaнк I., 

Кiрeйцeв Г., Мeц В., Пoддєpьoгiн А., Сaвицькa Г. тa інші, натепер залишаються 

проблемними питання побудови адекватних моделей оцінки та прогнозування 

обсягів, динаміки та структури прибутку як у короткостроковій, так й у 

довгостроковій перспективі. 

Відповідно, метою даного дослідження є виявлення базових підходів до 

оцінки внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на динаміку, обсяги та 

структуру прибутку підприємства й обґрунтування алгоритму аналізу 

прибутку. 



Одним з найбільш розповсюджених підходів до аналізу прибутку є 

факторний аналіз прибутку, який полягає у комплексному системному вивченні 

та вимірі впливу факторів на величину результативного показника, зокрема 

прибутку підприємства. До основних факторів, які впливають на величину 

прибутку від реалізації продукції або надання послуг, слід віднести: зміну 

обсягу реалізації – збільшення обсягів продажу рентабельної продукції веде до 

збільшення суми прибутку, а нерентабельної — навпаки до її зменшення; зміну 

асортименту продукції – якщо збільшується частка рентабельної продукції в 

загальному обсязі реалізації, то і прибуток, відповідно, зростає; зміну 

собівартості продукції – її зростання є причиною зменшення прибутку, а 

зменшення собівартості – навпаки збільшує прибуток; зміну ціни реалізації –

при збільшенні цін сума прибутку зростає, якщо ціна зменшується, то 

зменшується і прибуток; зміна чисельності та складу персоналу, тобто оцінка 

достатності кількості працівників для повноцінного обслуговування 

технологічного процесу, яке забезпечує зростання прибутку; економічне 

стимулювання працівників; продуктивність праці; стан матеріально-технічної 

бази підприємства  (сучасні засоби праці підвищують її продуктивність, а отже, 

і прибуток); фондовіддача (збільшення фондовіддачі збільшує випуск продукції 

на 1 грн. вкладених грошей, це також веде до росту прибутку). 

Відповідно, виходячи з перелічених аспектів та факторів аналізу, можемо 

зробити висновок, що процес дослідження прибутку підприємства нерозривно 

пов'язаний з процесом загальноекономічного та всеохоплюючого аналізу 

діяльності підприємства. При цьому дослідження факторів повинно відбуватись 

з декількох позицій, зокрема:  

- зовнішні фактори впливу, які не піддаються управлінню та можуть 

сприйматись як загрозливі або сприятливі сигнали зовнішнього середовища; 

- внутрішні фактори впливу, які залежать від організаційних, 

управлінських, технологічних та інших умов діяльності підприємства.  

Розробка відповідного механізму аналізу прибутку є предметом 

подальших досліджень. 


