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РОЛЬ  ПРОГНОЗУВАННЯ  У  ФОРМУВАННІ  ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зміст будь-якої підприємницької діяльності полягає у досягненні 

економічного ефекту у вигляді прибутку. Нині в Україні в умовах 

реформування економіки спостерігається тенденція до значного зниження рівня 

рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох підприємств. У 

зв'язку з цим управління підприємством вимагає вдосконалення методів оцінки 

і прогнозування прибутку. 

Ефективність управління прибутком підприємства доцільно досліджувати у 

двох напрямах: оцінювання  ефективності формування фінансових результатів з 

урахуванням оперативних та стратегічних цілей управління, а також 

оцінювання ефективності використання прибутку підприємства, що повинно 

забезпечувати розвиток стратегічного потенціалу суб'єктів господарювання.  

Основними завданнями управління прибутком є: прогнозування та 

планування оптимального розміру прибутку, систематичний контроль за 

діяльністю організації, виявлення впливу суб’єктивних та об’єктивних факторів 

на фінансові результати, пошук та використання резервів збільшення суми 

прибутку та рентабельності. У системі управління прибутком підприємства 

його планування являє найбільш відповідальний етап. Це обумовлено тим, що в 

ринкових умовах планова сума прибутку є цільовим орієнтиром комерційної 

діяльності підприємств і мірою її ефективності, а також служить базою 

забезпечення його наступного виробничого розвитку і задоволення 

матеріальних інтересів власників і персоналу[1]. Роль прогнозування полягає у 

виявленні найважливіших проблем, з якими зіткнеться керівництво 

підприємства у перспективі, ймовірнісних методів, термінів і результатів їх 



вирішення різними способами, оцінці ефективності того чи іншого варіанта. У 

процесі планування прибутку важливо визначити, за рахунок яких чинників він 

зростає чи знижується. На величину прибутку впливає сукупність багатьох 

чинників, які залежать і не залежать від підприємницької діяльності. 

Найважливішими чинниками зростання прибутку, залежними від діяльності 

підприємства є: дохід (виручка) від реалізації продукції; собівартість; витрати 

на оплату праці; собівартість та відношення обсягу виробництва на величину 

прибутку. Варто звернути увагу на такі серйозні макроекономічні чинники як 

податкова і кредитна політика держави, розвиток діяльності громадських 

організацій споживачів товарів і послуг і політична стабільність у державі [2]. 

Здійснення надійного та адекватного прогнозу є ефективним 

інструментом у плануванні діяльності підприємства, завдяки чому можна 

своєчасно реагувати на зміни та запобігти небажаних результатів. Однак, варто 

пам’ятати, що фінансові прогнози не можуть бути виконані з великою 

точністю, тому що може відбутися багато подій, які спричинять невідповідність 

між дійсністю і прогнозом. Тому очікувані прогнозні показники будуть 

вважатися доцільними при сталих умовах функціонування підприємства. 
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