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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ 
 

У статті досліджено сучасні концепції стратегічного управління, запро-

поновано вартісно-орієнтовану модель стратегічного управління прибу-

тком торговельного підприємства. 

 

В статье исследованы современные концепции стратегического управ-

ления, предложено стоимостно-ориентированную модель стратегическо-

го управления прибылью торгового предприятия. 

 

This article explores the modern concept of strategic management, proposed 

cost-based model of strategic management profit commercial enterprises. 

 

Сучасна концепція стратегічного управління − це концепція ефективно-

го економічного управління торговельним підприємством, що забезпечує йому 
довгострокове функціонування та розвиток в умовах ринку. Незважаючи на 
значний масив досліджень, присвячених підходам до формування стратегічних 
засад управління підприємствами, досі не має єдиної стратегії досягнення їх 
базових цілей, що була б прийнятна для всіх торговельних підприємств. Про-

цес формування стратегії залежить від позиції торговельного підприємства на 
ринку, динаміки власного розвитку, його потенціалу, поведінки конкурентів, 
характеристик реалізованих ним товарів та інших факторів мікро- і макросере-
довища функціонування. 
Окрім цього, динамічність економічного середовища, в якому здійснюють 

фінансово-господарську діяльність суб’єкти господарювання, вимагає внесен-

ня постійних коректив не лише у процес формування та реалізації стратегії 
управління підприємством, а й у перелік його цілей та завдань. Сучасні реалії 
господарювання довели безперспективність спрямованості у довгостроковій 

перспективі лише на отримання максимальної величини прибутку та зниження 
ризиковості підприємницької діяльності. Адже, з одного боку, зазначені цілі є 
взаємовиключними – зростання прибутковості підприємства об’єктивно супро-

воджується розширенням спектру та підвищенням рівня ризиків, що супрово-
джують функціонування підприємства. З іншого боку, саме по собі досягнення 
цих цілей далеко не завжди веде до розвитку підприємства і задоволення пот-
реб усіх стейкхолдерів – акціонерів, працівників, підприємства, громади та су-
спільства загалом.  

Окремі теоретичні і практичні аспекти вище зазначених проблем знайш-

ли своє відображення в роботах вітчизняних та закордонних  учених-
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економістів. Серед науковців, що звертались до проблем оцінки та управління 
прибутком торговельних підприємств варто згадати наступних: Л. Балабанову, 
В. Блонську, Н. Власову, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, Н. Міценко, Л. Омеляно-
вич, О. Пігунову,  Н. Ушакову, Л. Чорну,  В. Юрова та ін. Проблеми стратегіч-

ного управління, формування і використання прибутку підприємства, його 

прибуткової діяльності в різних аспектах досліджували: Г. Азгальдова,                   
І. Бланк, Л. Бадалова, Б. Данилишин, Дж. Джуран, С. Дорогунцова, І. Каца,                 
Г. Крамаренко, М. Коробова, А. Поддєрьогін, А. Шеремета.  
Високо оцінюючи дослідження науковців, вважаємо, що перспективним 

напрямом у дослідженні теоретико-методичних аспектів стратегічного управ-
ління прибутком є розробка вартісно-орієнтованої моделі. 
Метою статті є дослідження сучасних концепцій стратегічного управління 

прибутком суб’єктів господарювання і розробка, на основі існуючих концеп-

цій, вартісно-орієнтованої моделі стратегічного управління  прибутком торго-

вельного підприємства. 
Позитивний фінансовий результат господарської діяльності торговельно-

го підприємства слід розглядати як обов’язкову, однак далеко не єдину мету 
його функціонування. Поряд із зростанням прибутку до цільових імперативів 
слід віднести: максимізацію добробуту власників (акціонерів) підприємства; 
максимізацію зростання ринкової вартості торговельного підприємства; гідну 
оплату праці та матеріальне стимулювання персоналу торговельного підприєм-

ства; збільшення частки підприємства на ринку шляхом задоволення потреб 

споживачів та вимог ринку; здійснення максимального внеску торговельного 
підприємства у соціально-економічний розвиток суспільства шляхом реалізації 
принципів соціальної відповідальності бізнесу. 
Системний підхід до визначення стратегічних цілей розвитку підприємства 

вимагає модернізації існуючих стратегій управління прибутком торговельного 

підприємства в частині конкретизації механізмів задоволення інтересів усіх 
стейкхолдерів. Зважаючи на те, що інколи цілі різних зацікавлених груп не 
співпадають або й протирічать, ефективність фінансово-господарської діяльно-
сті торговельного підприємства та його розвиток залежатимуть від визначення 
місії (комплексної головної мети) і управлінських рішень щодо її досягнення. 
Вміння збалансувати і «примирити» усі зацікавлені сторони стане основною 

ознакою результативності управління прибутком (рисунок).  
Діяльність менеджменту торговельного підприємства має здійснюватись у 

«зоні толерантності – зоні ефективного функціонування, в межах якої підпри-

ємство задовольняє інтереси усіх своїх ключових груп впливу» [1, С. 91]. При 

цьому, саме прибуток відіграє домінантне значення в процесі реалізації сукуп-

ності стратегічних цілей розвитку торговельного підприємства і, в свою чергу, 
свідчить про успішність та ефективність досягнення визначених стратегічних 
цілей. 
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Рисунок. Схема формування цілей у вартісно-орієнтованій моделі стратегічного 

управління прибутком торговельного підприємства 

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ СТРАТЕГІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ ПРИБУТ-

КОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

МІСІЯ – узгодження інтересів найважливіших груп впливу              

щодо участі в прибутку 
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На думку автора, існує єдина ціль, досягнення якої працюватиме на ко-

ристь кожної із зацікавлених груп – це капіталізація торговельного підприєм-

ства загалом та зростання його ринкової вартості, тому в сучасних умовах 

саме вартісно-орієнтована модель стратегічного управління прибутком є 
найперспективнішою. Так, М. Г. Чумаченко та В. А. Панков при характерис-
тиці категорії вартості наголошують на тому, що вона дає змогу врахувати й 

об'єднати інтереси широкого кола учасників — споживачів продукції й пос-
тачальників, акціонерів, персоналу компанії. Управління, орієнтоване на вар-

тість, надає можливість урахувати інтереси всіх зацікавлених у підприємстві 
осіб, забезпечити його фінансову потужність за рахунок припливу зовніш-

нього капіталу, об'єднати зусилля менеджерів усіх рівнів управління задля 
досягнення бажаного результату [2, С. 106]. 

А. Дейле у своїй книзі зазначає, що успішним можна назвати лише те під-

приємство, у житті якого можна відстежити таку схему: прибуток – зростан-

ня – розвиток [3, С. 17]. В цій схемі саме прибуток виступає тією величиною, 

від розміру якого залежить подальший успіх чи невдача у розвитку підпри-

ємства загалом. Прибуток є підґрунтям спочатку для кількісного зростання 
основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства, а далі і 
для якісного прогресу – розвитку підприємства та його капіталізації.  
Перетворення позитивного значення фінансового результату у зростання 

ринкової вартості торговельного підприємства можна відстежити через лан-

цюг: результативність фінансово-господарської діяльності торговельного 

підприємства – прибуток – приріст розміру власного капіталу торговельно-

го підприємства – зростання ринкової вартості торговельного підприємст-

ва. Одночасно капіталізація підприємства відбувається і через збільшення ро-

зміру чистих активів. Збільшення частки нерозподіленого прибутку (капіталі-
зованого позитивного значення фінансового результату) спочатку створює 
«можливість самозростання вартості капіталу», яка є основним джерелом 

збільшення величини чистих активів, сформованих за рахунок власного капі-
талу. В свою чергу, вартість чистих активів суттєво впливає на формування 
ринкової вартості торговельного підприємства, яку розраховують за умов 
об’єднання, продажу, поглинання підприємства. Тому, розмір прибутку є ва-
жливим індикатором зростання власного капіталу торговельного підприємст-
ва (забезпечення платоспроможності, фінансової незалежності), ділової репу-
тації (гудвілу) та вартості торговельного підприємства на ринку [4, С. 19].  

Таким чином, вартісно-орієнтоване управління прибутком торговельного 

підприємства передбачає налагодження інтегруючого безперервного процесу, 
спрямованого на якісне покращення стратегічних та оперативних рішень що-

до основних факторів формування, використання та розподілу прибутку на 
всіх рівнях підприємства. 
Реалізація вартісно-орієнтованої моделі стратегічного управління прибут-

ком торговельного підприємства відбувається через механізми дивідендної 
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політики, політики капіталізації прибутку і політики мотивації персоналу. 
Розглянемо докладніше кожну із зазначених політик. 
Дивідендна політика підприємства. Важливим чинником ефективнос-

ті функціонування акціонерних товариств є їхня дивідендна політика, яка пе-
редусім пов’язана з розподілом прибутку і полягає в оптимізації пропорцій 

між частками, що споживаються та капіталізуються з метою максимізації ри-

нкової вартості торговельного підприємства.  
Зрозуміло, що дивідендна політика повинна змінюватися залежно від пот-

реб розвитку торговельних підприємств акціонерної форми власності та еко-

номічної кон’юнктури, проте, враховуючи практику здійснення такої політи-

ки та стан української економіки, найбільш ефективною, з нашого погляду, 
могла б бути політика «стабільного рівня дивідендів з надбавкою в окремі 
періоди» (політика «екстра-дивідендів»). Вона передбачає встановлення дов-
готривалого нормативного коефіцієнта дивідендних виплат відносно суми 

прибутку (або нормативу розподілу прибутку на частки, що споживаються та 
капіталізуються). Перевагою цієї політики є простота формування і тісний 

зв’язок з отриманим прибутком. Крім того, така політика дозволяє збільшу-
вати розмір дивідендів у періоди сприятливої господарської кон’юнктури, не 
знижуючи при цьому рівень інвестиційної активності.  
Однак, недоліки практики використання дивідендної політики в Україні 

багато в чому обумовлюється законодавчою базою і, зокрема, Законом Укра-
їни «Про оподаткування прибутку підприємств» [5]. Згідно з цим Законом пі-
дприємству вигідно виплачувати дивіденди, оскільки воно має можливість 
зменшити обсяги своїх податкових зобов’язань на суму податку на дивіден-

ди. Проте, залік податкових зобов’язань ніяк не впливає на обсяги податко-

вих зобов’язань саме власника корпоративних прав (акціонерів). Податкові 
платежі тільки перекладаються з емітента корпоративних прав на їхнього 

власника. Фактично за рахунок прибутків власника корпоративних прав 
сплачується частина податку на прибуток підприємства-емітента цих корпо-

ративних прав. Такі суперечливі правові норми призводять до подвійного 

оподаткування дивідендів та втрат акціонерів внаслідок подвійного оподат-
кування прибутку, спрямованого на виплату дивідендів, що знижує ефектив-
ність дивідендної політики, а відтак і управління прибутком акціонерного то-

вариства загалом.  

Звичайно, за своїми основоположними засадами модель вартісно-

орієнтовної корпоративної стратегії управління прибутком торговельного пі-
дприємства спрямована на захист акціонерів, насамперед, міноритарних. Ця 
категорія власників найменше захищена у своїх правах власності перед най-

маним менеджментом і акціонерним товариством як юридичною особою. 

Однак, досягнення цілей акціонерів підприємства має бути поєднане із дося-
гненням цілей інших зацікавлених груп та забезпеченням підприємства інве-
стиційними ресурсами для його розвитку.  
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Для обґрунтування критеріїв доцільності збільшення дивідендних виплат 
підприємства використаємо положення теорії фінансової поведінки, а також 

теорії задоволення вподобань інвесторів. Відповідно до цих теорій, потенцій-

ні інвестори більше схильні до інвестування у акції, за якими сплачуються 
більші дивіденди [6, С. 210]. Підвищений попит на такі акції може спричини-

ти зростання їх ціни, а отже, і ринкової вартості підприємства. Це дозволяє 
підприємствам отримувати додаткові інвестиції при формуванні відповідної 
дивідендної політики.  

Політика мотивації персоналу. Другою важливою складовою  прибутку, 

що спрямовується на споживання, є забезпечення мотивації персоналу торго-

вельного підприємства. Основними критеріями «правильності» розподілу 

прибутку з точки зору персоналу підприємства є: гарантована зайнятість і гі-
дний рівень оплати праці працівників торговельного підприємства; здійснен-

ня матеріального стимулювання та надання соціальних  послуг; забезпечення 
оптимальних умов праці [7, С. 23-24]. 

Задіяння мотиваційних механізмів щодо персоналу підприємства можливе 
шляхом реалізації ефективних програм його участі у прибутку. Програми 

участі персоналу в прибутку торговельного підприємства, покликані гармоні-
зувати інтереси власників підприємства та його найманих працівників, по-

винні, з однієї сторони, ефективно стимулювати трудовий внесок цих праців-
ників у формування прибутку, а з іншої сторони – забезпечити достатньо 

прийнятний рівень їх соціального захисту, який держава в сучасних умовах 

повністю забезпечити не спроможна.  
Таким чином, даний напрямок розподілу прибутку торговельного підпри-

ємства безпосередньо пов'язаний із виконанням принципів соціальної відпо-

відальності перед своїм трудовим колективом. 

Практичний досвід торговельних підприємств показує, що при розробці і 
впровадженні на підприємстві системи мотивації персоналу через участь у 
прибутках необхідно врахувати наступні вимоги: об’єктивність і прозорість 
розрахунків для працівника; залучення до формування системи розподілу ча-
стки прибутку, що спрямовується на мотивацію праці, найманих працівників; 
врахування і оцінка внеску кожного працівника у формування прибутку; ро-

змір додаткових виплат повинен бути відчутним для працівника, а загальна 
величина компенсаційного пакету повинна бути конкурентоспроможною на 
ринку праці; відсутність верхньої межі в розрахунку змінної частини доходу 
працівника. 
Дослідження систем мотивації персоналу вибіркової сукупності підпри-

ємств торгівлі автомобілями показало, що однією з найефективніших про-

грам участі персоналу підприємства у прибутках є дворівнева система моти-

вації (прямого і непрямого впливу). З цією метою частина прибутку підпри-

ємства спрямовується на формування двох фондів:  
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1 – формування фонду преміювання персоналу, який розподіляється згід-

но з прийнятою на підприємстві системою оцінювання трудових заслуг і осо-

бистого внеску у його розвиток. Така система оцінювання є індивідуальною 

для кожного окремого підприємства і передбачає порівняння показників про-

дуктивності праці працівника із середніми по підрозділу, підприємству, галу-
зі;  

2 – формування фонду соціальної підтримки персоналу підприємства. Та-
ка структура покликана здійснювати непрямий мотивуючий вплив через фо-

рмування у працівників відчуття соціальної захищеності, підтримки з боку 
роботодавця.  
Політика капіталізації прибутку. Якщо попередні напрямки управління 

прибутком стосувались його споживання, то політика капіталізації прибутку 
покликана забезпечити його ефективне реінвестування з метою інвестиційно-

го забезпечення розвитку підприємства. 
В умовах світової фінансово-економічної кризи, яка зумовила здорож-

чання інвестиційних ресурсів як на глобальному, так і на національному фі-
нансових ринках, відбувається  зростання  ролі  та  значення прибутку підп-

риємств як інвестиційного ресурсу реального  сектора економіки України. 

Поряд з цим, прибуток теж є недешевим джерелом інвестиційних коштів для 
торговельних підприємств. Його вартість суттєво зростає через оподаткуван-

ня. Високий рівень та непрозорість системи оподаткування обумовили зрос-
тання тінізації економіки  України (за оцінками експертів – близько 40 % [8, 

С. 30-34]) та, відповідно, поширення серед вітчизняних підприємств практи-

ки приховування  реального прибутку з метою уникнення його оподаткуван-

ня. Ці причини суттєво знижують потенційні можливості нерозподіленого 

прибутку підприємств як джерела інвестиційних ресурсів. 
Зменшення загального рівня оподаткування підприємств, задеклароване у 

Бюджетному кодексі, на наш погляд, не дасть бажаного результату в інвести-

ційній сфері. Одним з можливих напрямів вирішення  цієї ситуації може ста-
ти державне регулювання використання прибутку економічними методами, 

зокрема, зменшення норми оподаткування  прибутку підприємств, що спря-
мовується на інвестування у розвиток власного підприємства. Так, ланцюгова 
реакція "зниження податкового тягаря –  зростання  чистого  прибутку  і,  ві-
дповідно,  збільшення  внутрішніх фінансових ресурсів торговельних підпри-

ємств – підвищення рентабельності інвестиційних проектів" каталізує інвес-
тиційну діяльність і створить реальні умови для зростання сукупного  дохо-

ду,  що,  у  свою  чергу, призведе до зростання  надходжень  до  бюджету  від  

підприємницької діяльності. А це в перспективі дозволить державі спрямову-
вати додаткові кошти на реалізацію державних інвестиційних програм. 

Слушною вважаємо думку вітчизняних науковців щодо надання торгове-
льним підприємствам дозволу на створення за рахунок прибутку спеціально-

го "Інвестиційного фонду"  замість  існуючого  резервного  фонду, який вна-
слідок законодавчого неврегулювання практично не створюється, а якщо і 
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створюється, то нараховані резервні фонди використовують не за призначен-

ням [9, С. 151-156]. Так, цей фонд міг би створюватись за рахунок відраху-
вань – не більше ніж 30% від суми прибутку до оподаткування, причому час-
тина прибутку, яка йде  в  цей  фонд, не оподатковується, а нагромаджені 
кошти можуть бути використані лише на відтворення фізичного капіталу пі-
дприємства. На наш погляд, перевага тут ще й у тому, що торговельні підп-

риємства, які створюють цей фонд, були б зацікавлені показувати реальний 

прибуток, а не приховувати його. 

Політика капіталізації прибутку торговельного підприємства – це процес 
формування напрямків його майбутнього використання відповідно до поста-
влених цілей. Тобто лише реінвестування прибутку можна розглядати як 
стратегічний напрямок досягнення цільових функціоналів. 
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