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факторів. Запропонований механізм управління
суб’єктами підприємництва містить у собі комплекс
попереджувальних управлінських рішень і конкрет-

них дій щодо здійснення змін і використання нових
можливостей в умовах постійних економічних зрушень макро-, мезо- і мікросередовища.
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Дробишева О.О., Бучакчійська Ю.М. Управління прибутком підприємства в умовах кризи.
У статті розглянуто особливості процесу управління прибутковістю, визначено основні методи управління прибутком в кризових ситуаціях на підприємстві, запропоновано шляхи підвищення прибутковості шляхом удосконалення організаційної складової підприємства.
Ключові слова: прибуток, управління прибутком, кризове явище, економічна активність, виробничо-господарська діяльність, ефективність.

64

Випуск 3 (15) / 2018

Дробышева А.О., Бучакчийская Ю.М. Управление прибылью предприятия в условиях кризиса. В статье рассмотрены особенности процесса управления прибыльностью, определены основные
методы управления прибылью в кризисных ситуациях на предприятии, предложены пути повышения
прибыльности путем усовершенствования организационной составляющей предприятия.
Ключевые слова: прибыль, управление прибылью, кризисные явления, экономическая активность,
производственно-хозяйственная деятельность, эффективность.
Drobysheva O.O., Buchakchiiska Yu.M. Management of enterprise profits under crisis conditions.
The article considers features of the profitability management process, determines the main methods of profit
management in crisis situations at the enterprise, and proposes ways for increasing profitability through the improvement of the organizational component of the enterprise.
Key words: profit, profit management, crisis phenomenon, economic activity, production and commercial
activities, efficiency.
Постановка проблеми. Однією із основних
і головних цілей будь-якого підприємства є отримання прибутку, що, у свою чергу, свідчить про
ефективність виробничо-господарської діяльності.
Сучасний нестабільний стан економіки України
негативно позначається на роботі багатьох вітчизняних підприємств, що призводить до збільшення
кількості неплатоспроможних підприємств, які
з часом можуть опинитися на межі банкрутства.
Саме тому, проблема грамотного і ефективного
управління прибутком підприємств є актуальним
питанням в сучасних умовах розвитку економіки
України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання управління формуванням прибутку у процесі підприємницької діяльності, забезпечення його
оптимального розподілу та використання знайшли
відображення у наукових працях вчених України
та зарубіжжя, зокрема: І.О. Бланка, Ю.Ф Брігхема,
М.І. Гладкої, М. Ерхардта, О.Р. Кривицької, Л.Л. Куц,
Н.Г. Пігуль, А.М. Поддєрьогіна, С.Ф. Покропивного
та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Розвиток механізму управління
прибутком підприємства в умовах кризи потребує
більш детальної систематизації факторів впливу на
процеси управління прибутком вітчизняних підприємств, тенденцій розвитку кризових явищ, методів
управління та шляхів підвищення прибутковості
та ліквідності підприємства.
Мета статті. Головною метою статті є дослідження розвитку кризових тенденцій в діяльності вітчизняних підприємств на сучасному етапі,
виявлення чинників виникнення кризових ситуацій та з’ясування найоптимальніших шляхів збереження або можливого підвищення прибутковості
підприємств.
Виклад основного матеріалу. Економічна категорія «прибуток» завжди була і залишається під
постійною увагою економістів, оскільки характеризує позитивний результат господарської діяльності
і втрата прибутковості загрожує підприємству опинитися на межі банкрутства.

Поняття та сутність категорії «прибуток»
розглядається вченими по-різному. Так, І.О. Бланк
визначає прибуток як втілений у грошовій формі
чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що
характеризує його винагороду за підприємницький
ризик та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення своєї діяльності [1]. Брігхем Ю.Ф. вважає прибуток однією
з основних категорій товарного виробництва, яка
характеризує відносини, що складаються у процесі виробництва продукції (товару, послуги) [2].
А.М. Поддєрьогін визначає прибуток як частину
заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Таким чином, наголошується на важливості процесу реалізації виробленого
продукту за грошові кошти [3]. Отже, не дивлячись
на відмінності тлумачення категорії, можна зробити
висновок, що прибуток характеризує ефективність
виробництва і свідчить про обсяги і якість продукції, що випускається підприємством.
Прибуток в умовах ринкової економіки є головною метою підприємницької діяльності, основним
внутрішнім джерелом формування фінансових
ресурсів, що забезпечують розвиток підприємства,
важливим джерелом задоволення соціальних потреб
трудового колективу, основним захисним механізмом від загрози банкрутства підприємства. Велика
роль прибутку як у розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників, так і економічного
розвитку держави в цілому, визначає необхідність
ефективного управління ним.
Протягом останніх років суб’єкти господарювання все більше перебувають під впливом зовнішнього середовища, від якого залежать результати їх
діяльності. Економічна криза у світі сприяла тому,
що більшість вітчизняних підприємств гостро відчувають нестачу власних фінансових ресурсів,
складності у залученні позикових коштів, накопичують значні суми кредиторської заборгованості, що
призводить до погіршення їх платоспроможності, а
в окремих випадках призводить до банкрутства.
З метою дослідження проблеми банкрутства
українських підприємств в розрізі регіонів було
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Таблиця 1
Кількість підприємств у стані банкрутства за областями України у І півріччі 2017 р.
Кількість підприємств-банкрутів
Область України
> 100 підприємств
Харківська
50 – 100
Київська, Запорізька, Дніпропетровська
21 − 50
Чернігівська, Херсонська, Одеська, Миколаївська, Донецька
Херсонська, Полтавська, Вінницька, Хмельницька, Рівненська,
11 − 20
Львівська
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Тернопільська,
1 − 10
Івано-Франківська, Чернівецька, Черкаська, Кіровоградська,
Сумська
ємства і залежать від тенденцій макроекономічного
розвитку, а також розвитку світової економіки, конкуренції, політичної ситуації в країні тощо.
Внутрішні чинники безпосередньо пов’язані
з діяльністю підприємства і виникають переважно
внаслідок неефективності апарату управління,
«пасивної» політики щодо інновацій, виробничо-технологічних проблем, недосконалості маркетингової політики тощо [5, с. 85].
За даними Державної служби статистики
України спостерігається різке скорочення загальної кількості суб’єктів підприємництва в Україні
у 2014–2016 роках (з 1 372 177 до 1 185 071 од.).
При цьому, найбільш збитковою галуззю в Україні
на кінець 2017 року залишається промисловість,
чистий збиток, одержаний підприємствами даного
сектору становив 137 млрд. грн. На це вплинули
швидкі темпи інфляції: індекс інфляції в Україні
в 2014-2015 роках був найбільшим і становив 124,9%
та 143,3% відповідно. Для порівняння, у 2017 році
він складав – 113,7% [7].
Тому, зважаючи на
сучасний кризовий стан
Причини виникнення кризових явищ на вітчизняних підприємствах
більшості вітчизняних підприємств, суб’єктам господарювання необхідно розробляти чітку та ефективну
Зовнішні чинники
систему антикризового упВнутрішні чинники
равління, яка передбачатиме підтримання прибуткриза окремої галузі;
- неефективний менеджмент;
ковості підприємств на
спад кон’юнктури в економіці
- низький рівень кваліфікації
рівні, який би зміг забезу цілому;
персоналу;
печити без кризове його
нестабільність фінансового та
- низький рівень маркетингу та
функціонування як в поточвалютного ринків;
втрата ринків збуту продукції;
ному періоді, так і у далекопосилення монополізму на
- прорахунки в інвестиційній
глядному майбутньому.
ринку;
політиці;
Справедливо стверджуполітична нестабільність у
- раціоналізаторства;
вати, що управління прикраїні;
- дефіцит власних фінансових
бутком на підприємстві − це
складність отримання
ресурсів;
процес підготовки й прикредитних ресурсів;
- відсутність системи
йняття відповідних управвисокий рівень інфляції
антикризового управління
лінських рішень з питань
його формування, розподілу
і
цільового використання.
Рис. 1. Причини виникнення кризових явищ на підприємстві [6, с. 50]
У свою чергу, даний процес

проведено аналіз збанкрутілих підприємств за
областями України за перше півріччя 2017 року
(таблиця 1).
Як видно з таблиці 1, лідером за кількістю
збанкрутілих підприємств є Харківська область –
204 компанії , що складає 27,4% від загальної кількості підприємств. Далі йдуть області, в яких кількість
підприємств-банкрутів складала від 50 до 100 господарюючих суб’єктів: Київська область (13,4 % від
загальної кількості підприємств), Запорізька (12,4%)
та Дніпропетровська (11,7%). Найнижчий рівень
банкрутства спостерігається переважно в західних
областях, де кількість збанкрутілих підприємств не
перевищує 10 суб’єктів господарювання: Закарпатській – 0,4% від загальної кількості підприємств,
Тернопільській – 0,7%, Чернівецькій – 0,7%, Івано-Франківській – 1,1% [4].
Високий рівень банкрутства українських підприємств спричинили як зовнішні, так і внутрішні
кризові чинники, які представлені на рисунку 1.
Зовнішні чинники не пов’язані з діяльністю підпри-

-
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на підприємстві здійснюється відповідно до певних спостереження та ін. Також розробляють різні заметодів.
ходи, спрямовані на розвиток соціально-психологічІснує кілька методів управління прибутком на них відносин всередині колективу.
підприємстві:
Методи управління прибутком підприємства
− економічні методи (спонукання);
можна вибирати, цей вибір залежить від:
− організаційно-розпорядчі методи (примусу);
− мети бізнесу, форми власності та госпо− соціально-психологічні методи (переконання).
дарювання;
Економічні методи управління прибутком під− масштабів підприємства, його забезпеченості
приємства це система заходів, за допомогою еконо- матеріальними і трудовими ресурсами;
мічних важелів і стимулів спрямовує діяльність під− рівня підготовки кадрів;
приємства в потрібне для суспільства напрямок, тим
− кон'юнктури ринку;
самим, надаючи непрямий вплив на виробництво.
− політики держави [9, с. 185].
Дана система методів управління прибутком викоВ сучасних умовах господарювання з метою
ристовує всі господарські важелі: економічне сти- підвищення прибутковості підприємств заслуговує
мулювання, податки, цінову політику і т. п. Ці важелі уваги проблема інформаційного забезпечення підповинні повністю охоплювати об'єкт управління, приємства. Це важливо як для внутрішнього користобто використовуватися комплексно і системно.
тування (з метою прийняття правильних управОрганізаційно-розпорядчі методи управління лінських рішень), так і для можливих інвесторів,
прибутком підприємства базуються на відповідаль- кредиторів. Отже, для підтримання «без кризового»
ності людей. У даних методах передбачається вико- рівня прибутковості підприємствам потрібно більше
ристовувати владу керівників і відповідальність уваги приділяти організаційній складовій управпідлеглих. У ці методи входять різні способи впливу ління прибутком підприємств, яка повинна відпосуб'єктом на об'єкт при використанні сили і влади відати сучасним вимогам ринкової економіки, дина- законів, інструкцій, наказів, розпоряджень та ін. мічним змінам зовнішнього середовища.
Вони визначають права і обов'язки кожного керівТак, організаційну структура управління приника і підлеглого, а також кожного рівня і ланки бутком сучасного підприємства можна представити
управління. Щоб робота системи була найбільш у вигляді трьох основних департаментів та їх віддірезультативною, необхідно виконання двох умов: лів (рисунок 2):
відповідальність і узгодженість прав на кожному
− фінансовий департамент, що включає бухгалтерівні управління.
рію, кредитний і розрахунково-аналітичний відділи;
Соціально-психологічні методи управління при− економічний департамент, що включає планобутком на підприємстві базуються на фундаменті во-економічний, маркетинговий відділи, відділ збуту;
моральних цінностей суспільства та особистості.
− виробничий департамент, що включає виробОб'єктами управління
за допомогою цих метоВхідні потоки інформації
дів виступають: особистісні характеристики
Ринки продажу
Ринки збуту
Кредитні та інші
Ринок інноваційних
працівників; порядок
технологій та
товарної
фінансові
виробничих
організації праці; наявсучасного обладнання
продукції
установи
ресурсів
ність і використання
інформаційного забезВнутрішні інформаційні потоки
печення; порядок підбору, підготовки і перепідготовки
штатних
одиниць; згуртованість
Центр доходу
Центр прибутку
Центр інвестицій
Центр витрат
колективу; система спонукання
працівників
до ефективності виконання праці [8, с. 20].
При використанні даних
ФІНАНСОВИЙ
ВИРОБНИЧИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ
методів оцінки підлягаДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТ
ють соціально-психологічний клімат колективу
Вихідні інформаційні потоки
і його вплив на окремих
працівників. Для оцінки
використовують різні
Рис. 2. Схема обміну інформацією при управлінні прибутком підприємства
методи:
анкетування,
[11, с. 26]
психологічні
тести,
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ничий відділ, відділ закупівель, відділ розробки
і впровадження технічних інновацій.
Для виявлення тенденцій у формуванні прибутку,
центр доходу на основі дослідження вхідних даних
аналізує динаміку показників прибутку, проводить
їх трендовий аналіз, і факторний аналіз чинників
впливу на прибуток. Інформація про результати аналізу, аналітичні розрахунки оформлені у вигляді аналітичних таблиць та текстових додатків, поступають
в центри прибутку, інвестицій, витрат.
Центр витрат, використовуючи внутрішні дані
центру доходу і центру прибутку, а також вхідну
інформацію з ринку продажу виробничих ресурсів розробляє пропозиції щодо оптимізації витрат
діяльності підприємства, оптимізації рівнів запасів
на складі підприємства і т.д.
Центр інвестицій на основі внутрішньої інформації, наданої центрами доходу і прибутку, а також
вхідних даних розробляє попереднє техніко-економічне обґрунтовування альтернативних проектів переоснащення підприємства і впровадженням
інноваційних технологій у виробництво, проводить розрахунки доцільності реалізації пропонованих маркетингових заходів, визначає оптимальний
рівень розміру замовлень на ресурси.
Центр прибутку на основі одержаних вхідних
і внутрішніх інформаційних потоків проводить
техніко-економічне внутрізаводське планування

фінансово-господарської діяльності підприємства з виявленням всіх можливих резервів, використання яких дозволить підвищити економічну
ефективність бізнесу.
Розрахунково-аналітичний відділ центру прибутку
на основі економіко-математичного і комп’ютерного
моделювання процесів, що протікають на підприємстві, визначає оптимальні значення різних показників
прибутку, розраховує необхідні рівні запасів сировини
і обсяги її одноразової закупівлі, аналізує ефективність
здійснення виробничих, маркетингових та інших проектів, розробляє стратегію і тактику діяльності підприємства, формує виробничу, кредитну, інвестиційну,
маркетингову політики підприємства [30, с. 107].
Внаслідок недостатньої сформованості інформаційних потоків, відсутності раціональної системи
обміну інформацією, неможливо ефективно реалізовувати комплекси завдань і функцій щодо управління та оцінки результатів діяльності підприємства.
Висновки. Отже, важливе місце серед способів
збільшення прибутку будь-якого підприємства займає
ефективне управління його прибутковістю, що являє
собою процес розробки прийняття управлінських
рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і використання. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у вдосконалення методів управління прибутком підприємства
з урахуванням сучасних умов господарювання.
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