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стаття присвячена актуальним питанням сучасних аспектів отримання та підвищення прибутку підпри-
ємства в умовах розвитку ринкової економіки. охарактеризовано взаємозв’язок активізації ринкових відно-
син та формування прибутку підприємства. досліджено особливості формування та підвищення прибутку 
підприємства з точки зору результативності відносин, які складаються на підприємстві у розрізі життєвого 
циклу його розвитку.
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The paper is devoted to the actual issues of current aspects of obtaining and increasing enterprise’s profit in 
conditions of market economy development. There was characterized a correlation of market relations activating 
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of relations that comes in terms of enterprise’s life cycle development.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасні вимоги розвитку ринко-
вої економіки здійснюють значний вплив на 
діяльність вітчизняних промислових підпри-
ємств, оскільки головним критерієм їхнього 
подальшого розвитку є отримання макси-
мального прибутку на основі результативної 
співпраці із зовнішньоторговельними партне-
рами близького та далекого зарубіжжя. через 
специфіку умов, в яких функціонують вітчиз-
няні промислові підприємства, конкурентне 
середовище та активну позицію іноземних 
імпортерів, досить актуальним є дослідження 
особливостей формування та підвищення їх 
прибутку у структурі економічних відносин, які 
притаманні суб’єктам господарювання в рин-
ковій економіці.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. дослідженню особливостей формування 
та отримання прибутку підприємства за умов 
розвитку відкритої економіки присвячено 
значну кількість наукових праць таких вче-
них, економістів та дослідників, як, зокрема, 
к.в. Болдирєва, М.в. Ґудзь, і.Ю. дишко, 
н.н. жовтопуп, д.Ф. іванченко, т.Ю. іванюк, 
о.р. кривицька, к.е. курбатов, Г.Ю. ткачук, 
Г.Г. Штулер.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте невирішеними 
питаннями зазначеної проблеми є виділення 
особливостей розвитку ринкової економіки та 
підвищення прибутку підприємства, обґрун-
тування результативності відносин, які скла-
даються щодо отримання та підвищення Ек
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прибутку підприємства у розрізі етапів його 
життєвого циклу та вимог ринкової економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). основними завданнями статті є 
характеристика особливостей отримання та 
підвищення прибутку підприємства за умов 
розвитку відкритої економіки, специфіки 
структури відносин його діяльності та життє-
вого циклу розвитку.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. сьогодні трансформаційні, інтегра-
ційні та глобалізаційні економічні процеси 
здійснюють значний вплив на функціонування 
усіх галузей економіки та соціально-економіч-
ного розвитку. Головною ланкою усієї еконо-
мічної системи, на яку покладається функція 
суспільного відтворення, є промислове під-
приємство, яке за допомогою своєї діяльності 
здатне забезпечувати життєдіяльність та 
продуктивність окремих галузей, організацій, 
інституційних одиниць, суб’єктів господарю-
вання та індивідів.

вагомим та актуальним питанням, яке сто-
їть на порядку денному перед кожним під-
приємством, є реалізація власних виробни-
чих програм, які мають на меті задовольнити 
власні інтереси на основі задоволення інтер-
есів суспільства та економіки загалом. через 
це будь-яка діяльність певної господарської 
одиниці перш за все спрямовується на отри-
мання зиску від тих результатів, які були отри-
мані в процесі реалізації покладених в основі 
неї завдань. основним економічним зиском, 
заради якого запускається виробничий про-
цес кожного підприємства є прибуток, який в 
сучасних умовах господарювання характери-
зується значною динамічністю та досить різ-
номанітними джерелами формування. Перш 
за все це пов’язано з тим, що діяльність окре-
мого підприємства вже не може сприйматися 
на плацдармі ендогенної взаємодії всередині 
певної галузі, регіону чи країни, а з урахуван-
ням посилення тісної взаємодії суб’єктів гос-
подарювання з зовнішнім ринком становить 
значну питому вагу у формуванні прибутко-
вості підприємств на основі їх взаємовигідної 
діяльності із зовнішньоторговельними парт-
нерами країн Європи (рис. 1).

розвиток ринкових відносин та створення 
вихідних можливостей, які використовують 
вітчизняні підприємства для отримання мак-
симальної вигоди від їхньої поточної діяль-
ності, спонукають до зміни багатьох понять у 
трактуванні основного призначення прибутку 
та виділення окремих аспектів актуальності 
його дослідження.

на думку о.р. кривицької, основне при-
значення прибутку у господарській діяль-
ності підприємства необхідно ототожнювати 
з дослідженням взаємодії, асиметрії та кон-
фліктності різних інтересів, які передбачають 
його як мету певної діяльності та водночас 
є джерелом і засобом задоволення інтер-
есів [1, с. 5]. виходячи з цього, к.е. курба-
тов розглядає прибуток як складну категорію 
ринкової економіки, яка є базовим мотивом 
для самофінансування підприємства у сфері 
формування його можливостей за рахунок 
різниці додаткових коштів, які отримано після 
покриття усіх виробничих витрат [2, с. 102].

в умовах перехідної економіки україни 
вітчизняні промислові підприємства потребу-
ють значної координації та узгодженості еко-
номічних дій з вимогами ринкових відносин та 
полягають у ретельному пошуку можливостей 
щодо формування таких виробничих програм, 
які б на сучасному етапі розвитку інтеграційних 
процесів гарантували максимізацію прибутку.

З огляду на це к.в. Болдирєва вважає, що 
прибуток виступає основним джерелом роз-
витку підприємства в ринкових умовах. При-
чиною ключових проблем в цих питаннях 
є збитковість вітчизняних підприємств, яка 
полягає в тому, що економічна модель країни 
характеризується значними негативними тен-
денціями макро- та мікрорівнів, які пов’язані 
з тривалістю фінансово-економічної кризи та 
мінливістю податкової системи [3, с. 152–153].

З цих позицій поняття прибутку в сучасній 
ринковій економіці слід розглядати з точки зору 
формування системи відносин, які склада-
ються в певній економічній системі. о.р. кри-
вицька розглядає відмінні позиції у визначенні 
значення прибутку на основі соціальних, еко-
номічних та фінансових відносин [1, с. 5].

на нашу думку, якщо звернути увагу на важ-
ливість соціальних відносин на підприємстві, 
яке має на меті отримати більш високий при-
буток, слід зазначити те, що саме це поняття 
є індикатором забезпеченості інтересів всіх 
працівників, відділів та структурних підрозді-
лів, оскільки належний рівень прибутковості 
підприємства здатен забезпечити належний 
заробіток і тим, хто працює над збільшенням 
прибутку. економічні відносини на підприєм-
стві, яке має на меті збільшити прибуток, віді-
грають найбільш виважену і логічну роль у 
його створенні, адже наскільки виважено керів-
ники підприємства зможуть підійти до плану-
вання, залучення та збалансування усіх наяв-
них ресурсів, настільки продумано та вигідно 
мають бути створені можливості ресурсів під-
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приємства примножити їх віддачу та додану 
вартість. в результаті чим більшою є додана 
вартість, тим більшою має бути виручка від 
реалізації продукції, а отже, і прибуток.

Фінансові відносини підприємства у ство-
ренні більш високого прибутку відіграють 
дещо опосередковану роль, оскільки слугу-
ють джерелами забезпечення усіх процесів, 
які складаються на підприємстві під час фор-
мування соціальних та економічних відносин. 
Якщо підприємство не отримало належного 
рівня прибутку в попередньому періоді, це 
унеможливлює його безпечність у подальшій 
роботі щодо створення належного рівня при-
бутковості та розширення виробництва. тому 
велике значення у діяльності підприємства 
становлять фінансові кошти, які слугують 
для забезпечення усього процесу виробни-
цтва. такі фінансові кошти можуть бути як 
на балансі, так і у резервах підприємства, а 
також позиковими та інвестованими.

додатково ми вважаємо, що необхідним 
елементом системи відносин, які складаються 
на підприємстві щодо отримання більш висо-
кого прибутку та збільшення рівня прибутко-
вості, є інноваційні відносини, оскільки саме 
інноваційна діяльність здатна об’єднати усі 
види вищезазначених відносин. чим більше 
підприємство зможе застосувати інноваційних 
підходів до управління персоналом, ресурсами 
та використання наявних фінансових коштів, 
тим більше ймовірності того, що процес вироб-
ництва не буде витратомістким, а виручка від 
реалізації зможе значно покрити собівартість, 
а отже, і підвищити загальний прибуток підпри-
ємства та рівень його прибутковості.

виходячи з цього, Г.Г. Штулер та і.Ю. дишко 
головним призначенням прибутку в ринко-
вій економіці вважають його вклад у інвести-

ції та інновації. вкладаючи отриманий при-
буток у процес виробництва, підприємство 
отримує додаткові можливості до його еко-
номічного зростання [4, с. 137], а отже, під-
вищення загального рівня прибутковості та 
закріплення належних конкурентних позицій 
на ринку. через це прибуток відіграє ключову 
роль у діяльності будь-якого промислового 
підприємства, який забезпечує не тільки його 
інтереси, але й певні позиції ринку. в цьому 
випадку, формуючи фінансові ресурси підпри-
ємства, прибуток сприяє визначеності того, 
якою має бути його виробнича діяльність у 
співвідношенні до ринкової вартості [5, с. 37]. 
іншими словами, якщо підприємство не буде 
достатньою мірою забезпечене фінансовими 
коштами, воно не буде спроможним виро-
бляти ту продукцію, яку хочуть бачити спо-
живачі на ринку, а отже, не отримає належної 
виручки від реалізації, яка б підвищила його 
прибуток та рівень прибутковості.

досліджуючи окремі питання сутності при-
бутку промислового підприємства, д.Ф. іван-
ченко зазначає, що збільшення прибутку та 
підвищення рівня прибутковості підприєм-
ства виходить із специфіки його розвитку на 
певному етапі життєвого циклу [6, с. 40–43]. 
відповідно до цього прибуток підприємства 
в межах основних задач, які покладаються 
на структурні підрозділи підприємства у про-
цесі його створення, проходить чотири осно-
вні етапи життєвого циклу розвитку підприєм-
ства, а саме етап зародження і становлення, 
етап розвитку та стійкості, етап старіння та 
стагнації, етап ліквідації.

водночас з метою виділення специфіки 
вищезазначених соціальних, економічних, 
фінансових та інноваційних відносин, які 
забезпечують отримання та підвищення при-

Рис. 1. Розвиток ринкових відносин та підвищення прибутку підприємства*
* складено та запропоновано автором

Розвиток ринкових відносин

Реалізація виробничих програм 
підприємства

Задоволення власних інтересів, 
суспільства та економіки загалом

Підвищення прибутку 
підприємства

Посилення взаємодії із зовнішнім 
ринком

Формування прибутковості 
підприємства на основі 

взаємовигідної співпраці із 
партнерами країн Європи
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бутку промислового підприємства в ринкових 
умовах та виявлення більш детальної сут-
ності прибутку і прибутковості, на нашу думку, 
необхідно віднайти спільні, розбіжні та логічні 
риси зв’язку етапів життєвого циклу розвитку 
підприємства і охарактеризованих відносин.

З огляду на це ми вважаємо, що кожен 
етап життєвого циклу продукції підприємства 
супроводжується активізацією, стійкістю, роз-
витком або занепадом тих чи інших відносин, 
які поступово утворюються за ступенем того, 
як розвивається підприємство, та за своїми 
результатами здатні привносити різнобічний 
вклад як у становлення, ріст, стійкість, так і 

у зменшення прибутку, а також загального 
рівня прибутковості (табл. 1).

Згідно з табл. 1 слід зазначити, що для 
кожного етапу життєвого циклу розвитку під-
приємства притаманний специфічний стан 
утворення або підтримки прибутку, який 
характеризується особливостями тих від-
носин, що складаються під час переходу від 
одного етапу до іншого. у підвищенні при-
бутку та досягненні належного рівня прибут-
ковості це повинно відігравати важливу роль 
з боку планування керівниками управлінської 
діяльності підприємства в межах наведених 
етапів розвитку.

таблиця 1
Результативність відносин, які складаються щодо отримання  

та підвищення прибутку підприємства у розрізі етапів його життєвого циклу*

етапи життєвого 
циклу підприєм-

ства

етап зародження і 
становлення

етап розвитку та 
стійкості

етап старіння та 
стагнація етап ліквідації

Зародження при-
бутку та форму-
вання загального 
рівня прибутко-

вості

Максимізація при-
бутку та стійкість 
загального рівня 

прибутковості

Зменшення при-
бутку та зни-

ження загального 
рівня прибутко-

вості 

Збитковість та 
неприбутко-

вість

соціальні відно-
сини – активізація – стійкість – Зменшення 

активності – Ліквідація

економічні від-
носини – активізація – стійкість – Зменшення 

активності – Ліквідація

Фінансові відно-
сини – активізація – розвиток – Занепад – Ліквідація

інноваційні від-
носини – активізація – розвиток – Зменшення 

розвитку
– неприбутко-

вість
* систематизовано та складено автором на основі [1, с. 5; 4, с. 137; 6, с. 40–43]

Рис. 2. Зародження, становлення та максимізація прибутку підприємства  
в структурі відносин його діяльності та життєвого циклу розвитку*

* систематизовано та доопрацьовано автором на основі [1, с. 5; 4, с. 137; 6, с. 40–43]

Етап зародження і 
становлення

Етап розвитку та 
стійкості

Етап старіння та 
стагнації Етап ліквідації

Максимізація 
прибутку

Прибуток

Зародження
прибутку

Зменшення 
прибутку

Збитковість

Формування рівня 
прибутковості

Стійкість рівня 
прибутковості

Зниження рівня 
прибутковості Неприбутковість

Інноваційні відносини

Соціальні відносини

Економічні відносини

Фінансові відносини
Точка беззбитковості
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на рис. 2 зображено модель зародження, 
становлення та максимізації прибутку підпри-
ємства в структурі відносин його діяльності та 
життєвого циклу розвитку.

Якщо звернути увагу на рис. 2, можна поба-
чити те, що за ступенем розвитку підприємства 
відбуваються збільшення його прибутку та ста-
новлення його прибутковості, проте на стадії 
старіння та стагнації або в період виникнення 
кризових явищ відбувається зменшення актив-
ності соціальних та економічних відносин, 
занепадають фінансові відносини, оскільки 
підприємство не може вільно вкладати та залу-
чати кошти, перестають розвиватись інновації, 
відповідно, зменшується прибуток та втрача-
ється набутий рівень прибутковості. За умови 
ліквідації підприємства в пріоритеті залиша-
ються лише інноваційні відносини, оскільки 
в умовах конкурентного ринку ті інновації, які 
були впровадженні у виробництво з метою 
досягнення максимальної величини прибутку і 
в подальшому можуть давати прибуток, будуть 
застосовані на інших підприємствах чи галузях 
суспільного відтворення.

таким чином, важливою та обов’язковою 
умовою функціонування вітчизняних про-
мислових підприємств в системі ринкових 
відносини є максимізація прибутку, яка голо-
вним чином дасть змогу вільно конкурувати 
з іншими підприємствами та нарощувати 
обсяги виробництва відповідно до вимог, які 

ставить ринок [7, с. 45]. Підвищення ж при-
бутку підприємства не може вийти на тен-
денцію зростання без продуманих дій, які 
пов’язані з вкладанням коштів у той чи інший 
сектор ринку збуту. Якщо ринкова вартість 
характеризується приростом, тоді і підприєм-
ство зможе отримати прибуток, інвестувавши 
кошти у виробництво орієнтованої продукції 
на певний сегмент ринку. Це зумовлено жор-
стким типом градації виробників за умов роз-
витку конкуренції в ринкових відносинах, а 
також трансформаційних, перехідних та інте-
граційних процесів. через це ми вважаємо, 
що саме прибутковість підприємства є осно-
вним критерієм його економічного зростання 
та інтеграції до європейського ринку.

висновки з цього дослідження. отже, 
отримання та підвищення прибутку підпри-
ємства в сучасних умовах розвитку ринкової 
економіки вимагає ретельної уваги з боку 
керівників та структурних підрозділів підпри-
ємства щодо формування належних потен-
ційних соціальних, фінансових, економічних 
та інноваційних відносин у розрізі окремих 
етапів його життєвого циклу розвитку. водно-
час ринкова економіка ставить нові вимоги 
до співпраці підприємств із закордонними 
та вітчизняними партнерами, які здійсню-
ють значний вплив на першочерговий етап 
формування прибутку підприємства та його 
подальше збільшення.
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