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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Прилуцький А.М. 

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аг-

рарний університет 

 

Abstract 

The article discloses strategies for managing the profitability of an enterprise, defines ways to establish the 

optimal level of profitability for enterprises, explores the content and essence of the concept of profit and the 

motives for making sound management decisions to increase it. Diversification of the company’s activities, as a 

direction for improving the profitability policy, and jigitalization, as an innovative method for improving profita-

bility management processes, are identified. 

Анотація 

В статті розкрито стратегії управління прибутковістю підприємства, визначено шляхи встанов-

лення оптимального рівня прибутковості для підприємств, досліджено зміст та сутність поняття при-

бутку та мотиви прийняття продуманих управлінських рішень щодо її підвищення. Визначено диверсифі-

кацію діяльності підприємства, як напрям покращення політики прибутковості, а джігіталізацію, як 

інноваційний метод удосконалення процесів управління прибутковістю. 

 

Keywords. Profit, profit management strategies, digitization, diversification, SWOT and PEST analysis. 

Ключові слова. Прибуток, стратегії управління прибутком, джігіталізація, диверсифікація, SWOT і 

PEST аналіз. 

 

Виклад основного матеріалу. Основною ме-

тою політики управління прибутковості підприємс-

тва є максимізація прибутку підприємства.  

В час динамічних змін, коли смартфон диктує 

тенденції ведення світового господарства в рамках 

ринкової економіки, важливим для кожного підп-

риємства є побудова актуальної стратегії з управ-

ління прибутковістю, як основної цілі його діяльно-

сті. 

Питання отримання прибутку та підвищення 

ефективності діяльності підприємства в економіці 

України є досить актуальним, адже прибуток є по-

тужним важелем розвитку, тому головним завдан-

ням адміністративного апарату кожного підприєм-

ства є розробка ефективної стратегії управління 

прибутком та збільшення прибутковості підприєм-

ства. 

 Кожне підприємство, що функціонує в умовах 

ринку, незалежно від форми власності та розмірів 

ставить собі за мету отримання позитивного фінан-

сового результату. Таким фінансовим результатом 

господарської діяльності підприємства виступає 

його прибутковість [1]. 

Для успішного розвитку будь-якого підприєм-

ства та забезпечення ефективності його діяльності 

необхідно постійно працювати над пошуком шля-

хів підвищення прибутковості підприємства. Дуже 

важливим моментом у діяльності підприємства є 

виявлення та кількісне вимірювання впливу факто-

рів на показники прибутковості підприємства, по-

шук резервів зростання рентабельності роботи під-

приємства та обґрунтування і розробка заходів 

щодо використання виявлених резервів [1]. 

Максимізація прибутку та прибутковість підп-

риємства може бути досягнута за певних умов. Бі-

льше детальний аналіз умов максимізації прибутку 

та прибутковості підприємства наведений у табл. 1 
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Таблиця 1 

Умови максимізації прибутку та прибутковості підприємства 

Напрям Сутність Вимоги до реалізації 

1 2 3 

Кількісні умови 

Збільшення обсягів 

випуску та реаліза-

ції продукції  

Зростання об’ємів реалізації приведе до 

більшого зростання прибутку за рахунок 

зниження частки постійних витрат, що 

припадають на одиницю продукції.  

Збільшення обсягів виробництва та 

реалізації за рахунок кращого вико-

ристання трудових ресурсів, основ-

них фондів, сировини та матеріалів.  

Зниження витрат на 

виробництво і реа-

лізацію продукції  

Зі зниженням витрат на виробництво та 

реалізацію продукції зростає сума прибу-

тку. Максимальна мобілізація резервів 

собівартості продукції є важливою умо-

вою ефективного функціонування підп-

риємства.  

Зниження собівартості за рахунок 

більш ефективного використання ре-

сурсів, підвищення технічного рівня 

виробництва та вдосконалення орга-

нізації виробництва та праці.  

Впровадження еко-

номічно обґрунто-

ваних норм  

Економічно і технічно обґрунтовані но-

рми й нормативи та їх своєчасний перег-

ляд призводять до зниження витрат виро-

бництва.  

Розробка норм та нормативів запасів 

сировини, матеріалів готової продук-

ції та інших оборотних коштів.  

Якісні умови 

Впровадження до-

сягнень науково-те-

хнічного прогресу  

Впровадження у виробництво удоскона-

леної техніки та нових технологій дозво-

лить скоротити витрати у розрахунку на 

одиницю продукції за рахунок збіль-

шення обсягів виробництва та економії 

на оплаті праці.  

Створення автоматизованих систем 

управління, використання методів 

вдосконалення та модернізації тех-

ніки та технології.  

Впровадження про-

дуктів цифрової 

трансформації  

Впровадження на виробництві елементів 

штучного інтелекту, проведення діджи-

талізації виробничих процесів 

Застосування ІТ-продуктів в сфері 

управління прибутковістю підпри-

ємства 

Маркетингова кам-

панія  

Ефективна організація маркетингу дозво-

ляє значно збільшити обсяги реалізації 

продукції, що впливає на прибутковість 

підприємства.  

Розробка ефективної маркетингової 

стратегії, що направлена на пошук 

«свого» споживача продукту та 

«свого»  

сегменту ринку  

 

Примітка. Розроблено автором 

Стратегія управління прибутковістю є однією із основ складу системи фінансового та стратегічного 

менеджменту підприємств, яка визначає якість системи управління прибутковістю. Стратегію управління 

прибутком підприємства необхідно розглядати як комплексний процес, що передбачає реалізацію низки 

послідовних етапів організації, планування, аналізу та контролю прибутку для забезпечення успішної ре-

алізації основної мети суб’єкта господарювання, стабільного та стійкого підвищення прибутковості, рин-

кової вартості та досягнення довгострокового економічного розвитку підприємства [2]. 
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Рис. 2. Стратегія управління прибутком [3]. 

 

Для ефективного управління прибутком необ-

хідно сформувати дієву систему управління прибу-

тком підприємства, яка включає взаємопов’язані 

функціональні елементи, спільна дія яких за певних 

умов забезпечує реалізацію механізму отримання 

прибутку заданої величини. Ця система склада-

ється з таких основних блоків: мета, завдання та 

принципи управління; інформаційне забезпечення; 

механізм управління; організаційне забезпечення; 

методи аналізу прибутку; контроль за виконанням 

плану прибутку. 

Основною метою управління прибутком є ви-

значення шляхів найбільш ефективного його фор-

мування та оптимального розподілу, що спрямовані 

на забезпечення розвитку діяльності підприємства 

та зростання його ринкової вартості. 

Виходячи із мети управління прибутком, у 

процесі управління доцільно вирішити такі за-

вдання [2]: 

а) оптимізація обсягу прибутку, що відповідає 

ресурсному потенціалу підприємства й ринковій 

кон’юнктурі; 

б) досягнення максимально можливої відпо-

відності між обсягом сформованого прибутку й 

припустимим рівнем ризику. Між цими парамет-

рами спостерігається прямо пропорційна залеж-

ність; 

в) забезпечення високої якості сформованого 

прибутку. Це означає, що резерви його зростання 

повинні бути в першу чергу реалізовані за рахунок 

операційної (поточної) діяльності й реального інве-

стування чистого прибутку, що створює базу для 

подальшого розвитку підприємства; 

г) формування за рахунок прибутку обсягу фі-

нансових ресурсів, достатніх для розвитку підпри-

ємства в майбутньому. Ці грошові ресурси концен-

труються в складі фонду нагромадження й спрямо-

вуються на фінансування витрат капітального 

характеру; 

д) розроблення ефективних програм участі пе-

рсоналу в прибутку підприємства, що дозволяє 

зблизити інтереси власників і найманих робітників; 

е) створення умов для збільшення ринкової ва-

ртості підприємства, що визначається рівнем капі-

талізації прибутку. Підприємство саме встановлює 

пропорції розподілу прибутку на частини, що капі-

талізуються і споживаються. При цьому врахову-

ються умови й завдання господарської діяльності. 

Якщо брати до уваги безпосередньо аграрну 

галузь, то позитивні фінансові результати для сіль-

ськогосподарських підприємств є запорукою їх ус-

пішного функціонування. Саме вони є визначаль-

ною економічною категорією та головним вимірни-

ком ефективності роботи підприємства. Об’єктивне 

та достовірне визначення фінансових результатів, 

особливо в галузі сільського господарства, завжди 

було предметом наукових дискусій як серед науко-

вців, так і серед практиків [4, с. 19]. 

Отже, щоб обрати максимально ефективну 

стратегію, необхідні певні економічні аналізи. Зок-

рема, PEST та SWOT аналізи. 

Головна суть PEST-аналізу є находження і оці-

нка впливу факторів зовнішнього середовища на 

сьогоднішні та майбутньої результати діяльності 

компанії. 

PEST – являється абревіатурою чотирьох анг-

лійських слів: P – Politicallegal – тобто вплив полі-

тико-правових факторів, E – Economic – це вплив 

економічних факторів, S – Sociocultural – представ-

ляє під собою вплив соціокультурних факторів, T – 

Technological forces – становить вплив технологіч-

них факторів. 

Основною метою PEST-аналізу являється мо-

ніторинг змін зовнішнього середовища за чотирма 

основними напрямками та находження тенденцій і 

подій, які є непідконтрольні організації, але впли-

вають на прийняття стратегічних рішень. 

Вивчення політичного аспекту макросередо-
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вища потрібно для того, щоб розуміти наміри орга-

нів державної влади відносно розвитку суспільства 

і мати чітке уявлення про засоби, за допомогою 

яких державна влада планує запровадити свою по-

літику в життя. 

Дослідження економічних аспектів макросере-

довища надає можливість більш краще зрозуміти, 

як на рівні держави створюється і поділяються еко-

номічні ресурси. Даний показник, для основної кі-

лькісті компаній являється найважливішою умовою 

їхньої підприємницької діяльності. 

Аналізуючи соціального компоненти макросе-

редовища потрібно для того, щоб зрозуміти та оці-

нити вплив на підприємницьку діяльність таких со-

ціальних явищ, як мобільність людей, відношення 

людей до праці і якості життя, активність спожива-

чів та ін. 

Завдяки вивченню технологічного компонента 

можна спрогнозувати можливості, зв'язані із розви-

тком техніки та науки, для того щоб вчасно змінити 

курс у виробництві і почати реалізацію технологі-

чно перспективного продукту. А також передба-

чити момент у відмові від використовування заста-

рілих технології. Для оцінки впливу використову-

ється шкала від 1 до 5, де 5 – це наявність серйозної 

загрози, а 1 – це відсутність загрози. На разі в Ук-

раїні не стабільна політична обстановка і тому 

зміна влади може, як негативно, так і позитивно 

вплинути на різні сфери бізнесу. 

Через нестабільну політичну обстановку в кра-

їні, можливі різкі зміни в економіці, які заціплять 

такі важливі для даного підприємства аспекти, як 

ціна на паливо і купівельна спроможність спожи-

вача. Щодо соціальних факторів, то демографічні 

зміни в країні істотно вплинули на автопереве-

зення. Такі фактори як темпи зростання міст, регіо-

нальні відмінності, поява нових компаній, зрос-

тання населення міста, європейська експорт-орієн-

тованість дає інформацію про збільшення попиту 

на послуги даної сфери.  

У зв’язку із розвитком технологій і їх ступеню 

інтеграції в Західно-Європейський простір, компа-

ніям, які займаються цукро виробництвом, дове-

деться стрімко вводити нові технології для налаго-

дження ефективного виробництва з елементами ді-

джиталізації. 

Кожна компанія має на ринку свої переваги та 

наділена своїми недоліками. SWOT-аналіз 

(strength, weaknesses, opportunities and threats) над-

дає змогу визначити сильні та слабкі сторони, яким 

потрібно приділити найбільшу уваги та зусилля зі 

сторони організації [5, с 7].  

SWOT-аналіз – це аналіз мікро і макросередо-

вища компанії. Аналізуються сильні і слабкі сто-

рони мікросередовища, а також досліджуються мо-

жливості та загрози макросередовища компанії. 

Алгоритм дій SWOT-аналізу прогнозує споча-

тку знаходження сильних та слабких сторін, мож-

ливостей та загроз, а після цього знаходження зв'я-

зків між ними. Ці зв’язки можуть в подальшому 

бути використані для створення стратегії підприєм-

ства. Потрібно виявити, які загрози являються най-

більш імовірними та які ризики вони можуть ство-

рити.  

Відтаскуючись проведеного SWOT-аналізу з 

метою визначення стратегічних проблем підприєм-

ства та стратегічних альтернатив його розвитку 

було встановлено та проаналізовано комбінації сла-

бких та сильних сторін компанії і її можливості та 

загрози в макросередовищі. 

Оцінюючи можливості, слід обдумувати їх по-

тенційну привабливість та ймовірність їх реалізації, 

а також аналізувати чи можуть вигоди перевершити 

ймовірні втрати, через реалізацію можливостей. В 

залежно від ситуації один фактор може бути і як за-

грозою, так і можливістю для фірми. Основуючись 

на аналізу мікро і макросередовища організації та 

сформування переліку сильних і слабких сторін 

підприємства, а також складення переліку загроз і 

можливостей фірми, встановлюються лінії зв’язків, 

іншими словами парні комбінації між ними. Для 

того, щоб сформувати ланцюжки зв’язків, буду-

ється матриця SWOT. 

Щоб визначити які є можливі стратегій розви-

тку організації потрібно орієнтуватися на найбільш 

значимі можливості у макросередовищі та на най-

більшу оцінку слабких сторін компанії. 

Одним з ефективних рішень щодо налаго-

дження успішної стратегії управління прибуткові-

стю підприємства є діджиталізація. В Концепції ро-

звитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 роки відзначається, що «розвиток ци-

фрової економіки України полягає у створенні рин-

кових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні 

потреб щодо використання цифрових технологій, 

продуктів та послуг серед українських секторів 

промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та су-

спільства для їх ефективності, конкурентоздатності 

та національного розвитку, зростання обсягів виро-

бництва високотехнологічної продукції та благопо-

луччя населення» .  

Розуміння перспективності впровадження ін-

формаційних технологій із боку бізнесу прискорює 

вибір нових бізнес-моделей, що засновані на викли-

ках четвертої промислової революції. За таких умов 

стає важливим аналіз та оцінка характерних рис ри-

нкового середовища, на якому функціонують 

digital-орієнтовані компанії.  

На рис. 3 проаналізуємо основні аспекти по-

ліпшення ведення підприємницької діяльності або 

бізнесу за рахунок процесів діджиталізації. 
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Рис. 3. Вплив цифрової трансформації на ведення бізнесу в Україні [6] 

 

В якості основних перепон для впровадження 

цифрових технологій респонденти називають недо-

статність фінансових ресурсів, застарілу мережеву 

інфраструктуру, непрозорість мережевих процесів. 

Разом з тим, експертами були виявлені і інші чин-

ники, що не сприяють розвитку процесів діджита-

лізації на цих підприємствах: непрозорість роботи 

кінцевих споживачів, низька кваліфікація персо-

налу, недостатня зацікавленість керівництва у здій-

сненні цифрових перетворень. 

Розвиток систем управління в умовах діджіта-

лізації бізнесу України має відбуватися за умов ви-

конання низки управлінських рішень. 

По-перше, досконале планування цифрової 

стратегії компанії, об’єднання існуючих ініціатив, 

що спрямовані на позитивний ефект у найближчій 

та довгостроковій перспективах; оцінка доцільно-

сті реалізації практичних цифрових ініціатив, ви-

значення ймовірності виникнення нових ризиків 

або можливостей від упровадження діджіталізації. 

По-друге, постійний моніторинг трендів у га-

лузі та визначення умов адаптації компанії до змін. 

Урахування швидко мінливих умов ринкового се-

редовища; відстеження нових технології в інших 

галузях (безпілотні автомобілі, робототехніка, нові 

види енергій, розумні дома та ін.), з’ясування їх-

нього впливу на власний бізнес у майбутньому. Це 

дасть змогу сучасним компаніям утілити інновацій-

ний задум до реального втілення товарів та послуг. 

Зростання темпів науково-технічного про-

гресу, збільшення конкуренції на ринку, глобаліза-

ція економіки в світі та її зміни що до кризових 

явищ приводить до пошуку нових шляхів зниження 

кон'юнктурних коливань ризиків і підвищення кон-

курентоспроможності компаній. В цих умовах ор-

ганізаціям приходиться майже завжди розрахову-

вати на власні сили, находячи вихід з цих проблем 

за рахунок зменшення витрат, ризиків та збіль-

шення поля діяльності в сторону більшого і стабі-

льнішого попиту. Диверсифікація виробництва є 

одним із способів втілення в життя все вищеска-

зане, а саме як спосіб покращення і оновлення асо-

ртименту виробництва, зменшення залежності фі-

рми від вузької товарної номенклатури, сприяння в 

інноваційній діяльності підприємства. 

Сьогодні розвиток є одним з найважливіших 

понять сучасної економіки. Він традиційно 

пов’язується з переходом можливості в актуальне 

буття, процесом переходу до більш якісного стану, 

якісними позитивними змінами, набуттям нової 

якості, рухом і трансформаціями цілісних систем, 

процесами посилення, зростання, зміцнення, покра-

щання. 

Розвиток підприємства становить собою безу-

пинний процес, що відбувається за штучно розроб-

леною або природною програмою як зміна станів 

підприємства, кожен з яких є якісно іншим за попе-

редній, через що у підприємства як у складної сис-

теми з’являються нові властивості, якості та харак-

терні риси, розкриваються та можуть бути реалізо-

вані нові можливості. Вони дозволяють 

підприємству виконувати нові функції, вирішувати 

принципово інші завдання, що зміцнює його пози-

ціонування в зовнішньому середовищі та підвищує 

здатність протидіяти його негативним впливам [2, с 

76]. Спосіб розвитку підприємства – це організо-

вана послідовність дій, наслідком виконання яких є 

позитивні зміни в діяльності підприємства, що за-

безпечують цільовий контрольований перехід підп-

риємства з поточного стану до майбутнього, більш 

досконалого, якісно нового, який характеризується 

зміцненням потенціалу підприємства, набуттям но-

вих можливостей, здатністю вирішувати принци-

пово нові завдання або застосувати нові способи 

вирішення наявних завдань. Для ідентифікації спо-

собу розвитку підприємства потрібно додержува-

тися певних вимог, за якими спосіб розвитку підп-

риємства як організована послідовність дій має: 

– дозволяти перевести підприємство з одного 

стану в інший, більш досконалий, якісно новий 

стан, що має бути чітко ідентифікованим; 

– дозволяти організувати процес переходу під-

приємства в інший, більш досконалий стан; 

– здійснюватися шляхом цілеспрямованого 

внесення переважно керованих змін у діяльність 

підприємства; 

– мати конкретний змістовно визначений хара-

ктер дій [7, с. 77]. 
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З використанням цих критеріїв сформовано су-

купність способів розвитку підприємства. Природу 

способів розвитку підприємства встановлено в ході 

їхнього критеріального компаративного аналізу з 

використанням низки критеріїв. 

Використання кожного зі способів розвитку 

підприємства є результативним за певних умов. Ре-

зультативність способу розвитку підприємства ви-

значено як ступінь наближення при його викорис-

танні процесу розвитку до планованого, а результа-

тів розвитку – до очікуваних [7]. 

Результативність використання способів роз-

витку підприємства залежить від наявності певних 

умов: корпоративної культури, мотивації та квалі-

фікації персоналу, недоцільності або неможливості 

використання інших шляхів покращення діяльно-

сті, наявності сильної управлінської команди, від-

повідних компетенцій підприємства, вільних фі-

нансових ресурсів, інформаційної підтримки, роз-

виненості сегменту ринку, на якому працює 

підприємство. 

В ринкових умовах більшість фірм починають 

свою діяльність з невеликих підприємств з одним 

видом бізнесу, які обслуговують місцеві або регіо-

нальні ринки. У перші роки діяльності такої фірми 

номенклатура її продукції, робіт, послуг обмежена 

і не відрізняється різноманітністю. Основними на-

прямками діяльності молодих фірм є зростання об-

сягів продажів, збільшення частки ринку, форму-

вання прихильності потенційних споживачів до 

продукції фірми. 

Отже, чим би підприємство не займалося, рано 

чи пізно настає «поріг зростання», після якого до-

водиться вибирати: зупинитися, або рухатися впе-

ред, прокладаючи собі нові шляхи. В останньому 

випадку виникають проблеми вибору – якого типу, 

в якому масштабі здійснювати диверсифікацію. 

Пропонуючи за рахунок диверсифікації цілий 

комплекс продукції, підприємство може істотно 

підвищити свою конкурентоспроможність і посла-

бити можливі ризики. 

Диверсифікація – це набір окремих видів підп-

риємницької діяльності та будь-яка зміна (збіль-

шення або зменшення) числа видів діяльності. 

Диверсифікація – це проникнення і розповсю-

дження господарської діяльності фірми в галузі і 

сфери (розширення і зміна асортименту продукції, 

географічної сфери і т.д.), не пов'язані з основним 

виробництвом і які не мають функціональної зале-

жності від основної діяльності фірми. 

 
Рис. 4. Мотиви і цілі диверсифікації 
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Мотиви, цілі, пріоритети диверсифікації, слу-

жбовці орієнтиром і стимулом для розширення ди-

версифікованого бізнесу, представлені на рис.4 

[8.с.18]. Мотиви і цілі диверсифікації можуть бути 

різними – від простого бажання вижити, до отри-

мання додаткового прибутку – керівництво підпри-

ємства на свій розсуд реалізує найбільш прийнятні 

і суттєві, в тому числі і з урахуванням пережитих 

підприємством етапів життєвого циклу підприємс-

тва (рис.4). 

Керівництво підприємства може вибирати рі-

зні, раціональні підходи до диверсифікації діяльно-

сті свого підприємства. Привабливість галузей для 

реалізації диверсифікації діяльності підприємства 

різна в короткостроковому і довгостроковому пері-

одах. Фінансові можливості збиткових, середніх по 

фінансовому стану і процвітаючих підприємств ди-

ктують різні стратегії диверсифікації. Так, для реа-

лізації довгострокових цілей, що дозволяють роз-

ширити ринки збуту, передбачається дослідження 

високого прибутку. На іншому «полюсі», при боро-

тьбі підприємства за виживання, планувати і розра-

ховувати на високий прибуток не доводиться. 

При розгляді найближчих цілей і розрахунку 

на довгострокову рентабельність причинами диве-

рсифікації діяльності можуть послужити насичення 

ринку, загальне зниження попиту, посилення кон-

куренції, вступ продукції фірми в стадію занепаду. 

Іншою причиною диверсифікації може послу-

жити вузький ринок, при якому велика частина об-

сягу збуту припадає на одного покупця, що істотно 

знижує гнучкість і маневреність діяльності фірми. 

Але навіть якщо не диверсифікована фірма має 

хороші перспективи для розширення традиційного 

виробництва, поштовхом до розгортання диверси-

фікації може послужити ситуація, коли величина 

прибутку, що залишається в розпорядженні фірми, 

є недостатньою для реалізації планів щодо істот-

ного розширення поточної діяльності. 

Рішення про диверсифікацію діяльності може 

прийматися і в тому випадку, якщо це дозволяє 

отримати великий прибуток, ніж при простому ро-

зширенні традиційного виробництва. 

Відсутність ідеального набору цілей диверси-

фікації, що не дозволяє визначити оптимальну мету 

диверсифікації, залишає керівництву фірм велику 

свободу в цьому виборі, тісно пов'язану з її можли-

востями. І тут широке поле діяльності як для мене-

джерів – новаторів з підприємницьким талантом, 

так і консерваторів, які мають досвід і звичку ро-

боти тільки в одній галузі. 

Пріоритети цілей диверсифікації розглянемо 

на рисунку 5 

 
Рис. 5. Пріоритет цілей диверсифікації 

 

Примітка. Розроблено на підставі [1] 

Реалізуючи диверсифікацію, підприємство по-

винно докласти певних зусиль для створення кон-

курентних переваг, забезпечення певного потенці-

алу для підтримки конкурентної переваги, без яких 

успіх в новій, диверсифікованої сфері бізнесу є про-

блематичним. В результаті диверсифікації фірми 

можуть перетворитися в складні багатогалузеві 

комплекси. 

Чіткого визначення часу, моменту, ситуації на 

ринку, коли підприємству необхідно звернутися до 

диверсифікації, не існує. Рішення про початок ди-

версифікації в значній мірі залежить від можливо-

сті зростання підприємства в своїй основній галузі 

і від конкретних позицій підприємства на ринку.  

У практичній діяльності підприємство може 
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застосовувати одночасно кілька стратегій диверси-

фікації, тобто застосовувати комбіновану страте-

гію, дотримуючись, наприклад, певну послідов-

ність в реалізації стратегій. 

І. Ансофф наводить вислів Джозефа Т. Райта, 

яке змушує серйозно задуматися, перш ніж розгор-

тати диверсифікацію діяльності: «Я не знаю більш 

складною управлінською проблеми, ніж диверсифі-

кація ... хоча як абстрактна ідея вона і не являє со-

бою нічого складного. Результати цього задуму мо-

жуть бути настільки різноманітні, що нічого пут-

нього з нього не вийде»[8, с.181]. 

Кінцевий результат стратегічної діяльності ди-

версифікованої фірми здається оманливо простим. 

Це – комбінація нових видів продукції, ринків, тех-

нологій, що розробляються і реалізуються в фірмі з 

метою підвищення економічної ефективності дія-

льності. Перехід до диверсифікації вимагає пере-

розподілу ресурсів фірми: способів їх отримання і 

споживання, динаміки розвитку та модернізації 

продукції, модифікації каналів розподілу продук-

ції, реклами і т.д. На перший погляд, стратегічні рі-

шення нагадують завдання про вкладення капіталу, 

яка теж пов'язана з розподілом ресурсів. Тут же, 

при переході до диверсифікації, необхідний облік 

безлічі чинників. 

Прийнято вважати, що диверсифікація, з од-

ного боку, знижує ризик підприємства за рахунок 

усунення залежності від одного набору продукції, 

ринку, споживача, постачальника, але, з іншого 

боку, збільшує його, так як з'являється ризик, хара-

ктерний саме для диверсифікації. 

При диверсифікації, з метою підвищення при-

бутковості, підприємство нерідко віддає перевагу 

галузевим швидкозростаючих ринків, які є ризико-

ваними по ряду причин: 

– канали збуту можуть не справлятися з реалі-

зацією продукції всіх підприємств-конкурентів; 

– кількість конкурентів на галузевому товар-

ному ринку може пре сходити максимально допус-

тимий їх число, що дозволяє ринку ефективно фун-

кціонувати; 

– очікуване зростання ринку може виявитися 

оманливим; 

– динаміка впровадження нових технологій, 

форм і методів збуту може бути настільки опера-

тивною, що далеко не всі фірми можуть так швидко 

до них адаптуватися. 

З вищевикладеного можна зробити висновок, 

що про диверсифікацію потрібно думати постійно. 

У будь-який момент може змінитися як ситуація на 

ринку, так і політична ситуація: введення або ска-

сування ліцензування; встановлення або підви-

щення митних зборів; накладення заборон на виро-

бництво тієї чи іншої продукції. Все це спричинить 

за собою ускладнення збуту, посилення конкурен-

ції, необхідність припинення того чи іншого виду 

діяльності. 

Визначено, що диверсифікація – це стратегія 

маркетингу, спрямована на активне проникнення 

підприємства в сфери виробництва і послуг, часто 

не властиві специфіці його роботи, з метою отри-

мання додаткового прибутку і поліпшення фінансо-

вих результатів. 

Отже, розроблено коло варіантів вибору пове-

дінки підприємства у напрямку розвитку за рахунок 

диверсифікації діяльності сформувало декілька на-

прямків. Обираючи правильний напрямок розви-

тку, підприємство повинно бути спроможне забез-

печити стійке існування на конкурентному ринку. 

В час динамічних змін, коли смартфон диктує 

тенденції ведення світового господарства в рамках 

ринкової економіки, важливим для кожного підп-

риємства є побудова актуальної стратегії з управ-

ління прибутковістю, як основної цілі його діяльно-

сті. 

Окрім як діджиталізації управління на підпри-

ємстві, ефективною політикою прибутковості кож-

ного підприємства може бути і є диверсифікація 

його діяльності. Щоб відповідати вимогам сучас-

ного світу, будь-яке підприємство не може мати 

лише єдиний вектор розвитку. Надзвичайно необ-

хідним є диверсифікувати свою виробничу діяль-

ність, з метою створення нових джерел для отри-

мання та формування прибутку. 

Визначено, що диверсифікація – це стратегія 

маркетингу, спрямована на активне проникнення 

підприємства в сфери виробництва і послуг, часто 

не властиві специфіці його роботи, з метою отри-

мання додаткового прибутку і поліпшення фінансо-

вих результатів. 

Розроблено коло варіантів вибору поведінки 

підприємства у напрямку розвитку за рахунок диве-

рсифікації діяльності сформувало декілька напрям-

ків. Обираючи правильний напрямок розвитку, під-

приємство повинно бути спроможне забезпечити 

стійке існування на конкурентному ринку. 

А також визначили, що підприємство ТОВ 

«ПК «Зоря Поділля» має диверсифіковане виробни-

цтво, адже окрім основної сільськогосподарської 

діяльності воно займається виробництвом цукру, 

виробляє вторинну продукцію – жом. Має проекти 

по впровадженню виробництва біогазу з відходів 

від переробки цукрового буряка. 

Висновки. Важливість питання управління 

прибутковістю підприємства полягає насамперед в 

визначенні прибутковості як основної мети підпри-

ємницької діяльності. Важливим було дослідити 

сутність поняття «прибуток». Пояснити його теоре-

тичне походження, визначити функції, виявити фа-

ктори пливу та знайти ефективні рішення по управ-

лінню прибутковістю досліджуваного підприємс-

тва. І для більш ефективного зростання 

прибутковості підприємства необхідно мати чіткий 

механізм управління прибутковістю підприємства. 

Визначено, що прибуток – найважливіша фі-

нансова категорія, що відображає позитивний фі-

нансовий результат господарської діяльності підп-

риємства, характеризує ефективність виробництва, 

і зрештою свідчить про рівень і якість виробленої 

продукції, стан продуктивності праці, рівень собі-

вартості. Одночасно з цим, прибуток впливає на 

зміцнення фінансового стану підприємства, інтен-

сифікацію виробництва за будь-якої форми власно-

сті.  
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А важливість прибутку як внутрішнього дже-

рела фінансування для розвитку суб’єктів господа-

рювання вимагає від управлінського персоналу 

здійснення ефективного управління його форму-

ванням та розподілом. Тому було виділено насту-

пне – для побудови ефективної системи управління 

необхідним є: 

1) чітке визначення завдань управління прибу-

тком, що ґрунтуються на функціях прибутку та фу-

нкціях управління; 

2) налагодження механізму управління прибу-

тковістю; 

3) створення дієвої системи контролю за вико-

нанням управлінських рішень. 

В основі побудови системи управління, яка б 

відповідала вище наведеним критеріям лежить іде-

нтифікація функцій прибутку в ринковій економіці 

та господарському житті підприємства, що характе-

ризують його роль, значення та можливості викори-

стання. 

Визначено, що диверсифікація – це стратегія 

маркетингу, спрямована на активне проникнення 

підприємства в сфери виробництва і послуг, часто 

не властиві специфіці його роботи, з метою отри-

мання додаткового прибутку і поліпшення фінансо-

вих результатів. 

Розроблено коло варіантів вибору поведінки 

підприємства у напрямку розвитку за рахунок диве-

рсифікації діяльності сформувало декілька напрям-

ків. Обираючи правильний напрямок розвитку, під-

приємство повинно бути спроможне забезпечити 

стійке існування на конкурентному ринку. 

Окремо виділено необхідність діджиталізації 

на виробництві, оскільки в період динамічних змін 

в світовому господарюванні та початком цифрової 

трансформації економіки, будь-яке підприємство, 

яке має великі амбіції, повинно відповідати сучас-

ним тенденціям. 

Було виділено вплив діджиталізації на бізнес в 

цілому. Враховуючи вищенаведене, слід сказати, 

що головними напрямами розвитку систем управ-

ління в умовах діджиталізації бізнесу мають стати: 

сприяння прискоренню інноваційних ініціатив, 

прогностичний моніторинг ринкового середовища, 

оцінка чинників впливу на конкурентоспромож-

ність компанії, розроблення дорожніх карт на ос-

нові галузевих пріоритетів та клієнтського досвіду. 

Разом із цим має відбуватися формування кад-

рового потенціалу, комплексна синхронізація всіх 

видів діяльності, розвиток культури та компетенцій 

інформаційного обміну, модернізація ІТ-систем, за-

стосування аналітики та Big Data. 

Перелічені напрями стають необхідною умо-

вою під час створення корпоративної цифрової ін-

фраструктури та стимулювання інноваційної при-

вабливості компанії. Розвиток діджиталізації біз-

несу серед українських компаній потребує 

застосування досвіду зарубіжних країн, що орієнту-

ються на оптимізацію бізнесу, дієві IT-рішення, за-

безпечення якості товарів та послуг. Новітні ідеї, 

ініціативи та програми мають бути інтегровані в 

стратегію  діяльності компанії та підвищувати інно-

ваційну привабливість бізнесу. 
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