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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах ринкових відносин основним показником ефективності діяльності 

підприємства є прибуток. Тільки прибуток може бути основою для створення 

стійких, довгострокових конкурентних переваг, збільшення долі ринку, 

впровадження інновацій і задоволення потреб підприємства. Саме прибуток є 

головною метою діяльності підприємства будь-якої виробничої галузі, а також є 

основною рушійною силою розвитку ринкової економіки, тому пошук резервів 

його збільшення є актуальним питанням. 

Питання пошуку резервів прибутку досліджують вітчизняні та іноземні 

автори: Д. Дейлі аналізує ціноутворення як основу конкурентної переваги 

підприємства [1, с. 157]. Гончаров В.М., Солоха Д.В., Гладка С.Л., Висоцький 

О.П. концентрують увагу на стратегічних засадах ціноутворення за умов ризику та 

невизначеності в системі інноваційного розвитку економічної системи України [2, 

с. 64]. Долан Р. Дж., Саймон Г. систематизують процес ціноутворення [3, с. 281]. 

Але питання використання резервів прибутку підприємства залишаються не 

розкритими. 

Мета роботи – проаналізувати основні резерви підвищення прибутку 

підприємства. 

Прибуток – це різниця між виручкою підприємства від реалізації товару та 

витратами на його виробництво. Податковий кодекс України визначає прибуток 

як суму валових доходів, тобто доходів від усіх видів діяльності, яка зменшена на 

суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних і 

нематеріальних активів [4]. Одним з найбільш важливих завдань сьогодення є 

знаходження резервів підвищення прибутку підприємства. Резерви підвищення 



 
45 

прибутку – це запаси, ресурси, кошти, що зберігаються і при потребі можуть 

використовуватися для певної мети [5]. Резерви підвищення прибутку 

виявляються на стадіях планування, виробництва та реалізації товару. 

До основних резервів підвищення прибутку відносять: 

- підвищення якості товару; 

- зниження витрат на виробництво та реалізацію товару; 

- постійне оновлення асортименту товарів; 

- підвищення конкурентоспроможності товару; 

- вивчення та прогнозування споживчого попиту; 

- пошук нових ринків збуту; 

- здійснення ефективної маркетингової політики підприємства; 

- оптимізація податкової політики підприємства; 

- модернізації обладнання та устаткування; 

- запровадження досягнень науково-технічного прогресу; 

- використання нетрадиційних форм та каналів збуту товарів. 

Отже, основними резервами підвищення абсолютної величини прибутку 

можна назвати збільшення обсягу реалізації товару, зниження його собівартості, 

підвищення якості товару, реалізації його на більш вигідних умовах, систематичне 

вивчення потреб і вподобань споживачів, оптимізація усіх видів витрат на 

підприємстві.  

За часів інтеграції економіки України з Європейською результатом 

використання резервів підвищення прибутку є реалізація оптимальної 

комерційної стратегії для кожного вітчизняного підприємства. Вітчизняні 

підприємства для максимізації прибутку мають використовувати ціннісний підхід 

до ціноутворення, який виходить з можливостей задовольнити потреби 

споживача. Систематичне використання всього комплексу резервів може 

забезпечити підвищення прибутку на підприємстві. 
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