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Постановка проблеми в загальному виді, її 
зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. Становлення ринкових відносин в Украї-
ні забезпечило більшу самостійність підприємств як у 
формуванні їхнього потенціалу, так і в управлінні ним. 
Це поставило перед керівництвом підприємств нові 
проблеми, що істотно відрізняються від господарської 
ситуації минулого та потребують визначення пріорите-
тів розвитку, розробки стратегічних і тактичних планів, 
реальної оцінки власних можливостей, потенціалу і осо-
бливо потенціалу ресурсозбереження.

Здійснення інноваційного розвитку економіки 
України, яке можливе лише при створенні відповідно-
го потенціалу промислових підприємств, зумовлене: 
погіршенням економічних показників функціонування 
підприємств через відсутність нової продукції; необхід-
ністю підтримки національного виробника; швидким 
фізичним і моральним старінням технологій; відсутніс-
тю ресурсозберігаючих технологій; посиленням факто-
рів розвитку виробництва, які сприяють використанню 
досягнень НТП у діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в 
яких обґрунтовано рішення даної проблеми. Ре-
сурси суспільства є об’єктивною основою реалізації 
цілій соціально-економічного розвитку та в той же 
час вони піддаються ціленаправленим змінам, вихо-
дячи з поставлених цілей. Тому цілі і ресурси ство-
рюють нерозривну єдність, цілосний об’єкт прогно-
зування соціально-економічного розвитку – ресурс-
ний потенціал, який в значній мірі визначає здатність 
економіки вироблять товари та послуги для задо-
волення кінцевого попиту. Суспільне виробництво 
матеріальних благ та послуг є перетворенням ресурсів, 
існуючих у розпорядженні суспільства в продукцію за 
визначеним обсягом, складом і якістю [1].

Ресурсний потенціал (potential) являє собою одну 
з об’єктивних характеристик суспільного виробни-
цтва, сукупність не тільки потенційних можливостей 
ресурсів, але і спроможність підприємств здійснювати 
процеси виробництва, розподілу, відтворення товарів і 
послуг та приносити прибуток [2]. Сучасний розвиток 
ресурсного потенціалу тісно пов’язан з такими власти-
востями ресурсів як комплексність, взаємодоповню-
вання та взаємозамінюваність [1].

Постановка завдання. Ресурсний потенціал 
характеризує не тільки різні види ресурсів, але і ступень 
їх застосування та їх здатність створювати корисний 
ефект, тому що однакові за кількістю та якістю види 
ресурсів володіють різним потенціалом в залежності від 
ступеню їх використання. Враховуючи, що ресурсний 

потенціал функціонує як єдине ціле доцільно розгляда-
ти підходи до визначення співвідношень між його скла-
довими з ціллю оптимізувати пропорції між ними.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Необхідною складовою управління потенціалом 
розвитку промислових підприємств є визначення його 
сутності, складових, тощо. Так, згідно з тлумаченням, 
наведеним у радянському енциклопедичному словни-
ку, потенціал – це «джерела, можливості, запаси, які 
можуть бути використані для вирішення будь-якого 
завдання, досягнення визначеної мети». Таким чином, 
можна зробити висновок, що потенціал ресурсозбере-
ження – це той ресурс, який непомітно на перший по-
гляд, але який найбільше впливає на результати і обу-
мовлює подальший розвиток (підприємства).

Найважливішими техноеколого-економічними 
принципами формування ресурсного потенціалу є такі:

•	 екологічність	 та	 екологозабезпеченість	 сто-
совно різних природно-економічних умов ведення про-
мислового виробництва;

•	 технологічність,	 надійність,	 універсальність	 і	
комфортність технічних засобів за високих продуктив-
них та експлуатаційних показників;

•	 економічність	 та	 енергоекономність	 з	 ураху-
ванням функціонування багатоукладної економіки й різ-
них форм господарювання у промисловому комплексі;

•	 відповідність	 сучасним	 вимогам	 комплексної	
автоматизації та комп’ютерізаціїї виробничих процесів 
у всіх структурних ланках промислового комплексу як 
бази для підвищення ефективності використання всіх 
наявних ресурсів та продуктивності праці.

Для здійснення повноцінної господарчої та 
економічної діяльності перш за все необхідна 
достатня наявність виробничих (економічних 

ресурсів) та їх оптимальне співвідношення. До складу 
ресурсного потенціалу входять обмежені (виробничі), 
необмежені (сонячна енергія, атмосферне повітря) та 
відтворювальні (водні, лісні) ресурси. Слід враховува-
ти, що для розвитку економіки необхідна наявність всіх 
видів ресурсів, але у процесі світового економічного 
розвитку поступово відбувається розширення складу 
виробничих ресурсів.

Дуже важливими для формування та якісного ви-
користання ресурсного потенціалу є кількісні і якісні 
характеристики ресурсів.

Кількісні характеристики ресурсів допомагають 
визначити їх обсяг і темпи змінення, якісні характерис-
тики відображають потенційну здібність кожної одиниці 
ресурсів задовольняти потребу у них. Треба враховувати, 
що якісна неоднорідність ресурсів дає змогу зробити ви-
сновок о широкому диапозоні характеристик для різних 
видів ресурсів. Наприклад, обладнання, матеріали, енер-
гоносії і напівфабрикати – характеризуються сукупністю 
різних технічних властивостей і особливостей, а людські 
ресурси – рівнем освіти, кваліфікацією і т. ін.
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Встановлено, що в нових економічних умовах 
змінилося відношення суб'єктів господарюван-
ня до резервів економії ресурсів виробництва. 

 У літературі часто використовується визначен-
ня резервів ресурсозбереження як потенційних, 
нереалізованих з яких-небудь причин, можливостей 
ефективного використання ресурсів. Таке визначення 
включає до себе тільки технічну сторону проблеми.

В умовах ринкових відносин резерви ресурсозбере-
ження розглядаються, як різницю між існуючим рівнем 
використання ресурсів і раціональним. При цьому раці-
ональний рівень є результатом взаємодії не лише мож-
ливостей, але і інтересів організаційно – відокремлених 
суб'єктів господарювання: підприємств і підрозділів. Ха-
рактер цієї взаємодії визначається, у свою чергу, існую-
чим на підприємстві механізмом ресурсозбереження.

З'ясовано, що в практиці підприємств економічна 
оцінка резервів ресурсозбереження найчастіше здійсню-
ється на основі тільки вартісних показників. Проте заці-
кавленість в результатах ресурсозбереження визначаєть-
ся комплексною оцінкою всіх видів ресурсів. Така оцінка 
залежить від їх важливості в масштабах усього підприєм-
ства і окремих його підрозділів, не лише від цін на ресур-
си, але і від дефіцитності, ролі енергетичних і інших видів 
ресурсів в процесі виробництва. Це слід враховувати при 
оцінці і плануванні ресурсозберігаючих заходів.

Нами зроблена спроба викреслити основні резер-
ви ресурсозбереження, які складаються з:

– запасу виробничих потужностей;
– запасу кваліфікованого персоналу;
– наявності фінансових коштів;
– конкурентних переваг;
– впровадження інновацій;
– розвинутості маркетингових досліджень;
– відповідальності організаційно-технологічного 

рівня світовим стандартам;
– гнучкості технологічних процесів;
– впровадження сучасного менеджменту.

У цілому система сучасного потенціалу ресурсоз-
береження визначається як сукупна здатність си-
стеми господарювання, системи інтелектуальної 

праці і системи життєзабезпечення створювати 
промислові і продовольчі товари, надавати різноманітні 
послуги і здійснювати різноманітні види робіт з обслу-
говування населення, підвищувати і розвивати освітній, 
науковий, соціальний рівень членів суспільства у даний 
період часу на основі ефективного використання всіх 
видів ресурсів (рис. 1.).

Висока соціально-економічна та екологічна ефек-
тивність ресурсозбереження підтверджується числен-
ними результатами впровадження пілотних проектів. 
Одержані результати, безумовно, сприяють зміцненню 
раціональних мотивів ресурсозбереження. Водночас 
слід вказати на слабкий розвиток моральних та емо-
ційних мотивів, які зараз відіграють невелику роль, 
хоча їх значення в міру реалізації ресурсозберігаючого 
потенціалу країни зростатиме.

Рис. 1. Структура потенціалу ресурсозбереження

 Потенціал ресурсозбереження  

Виробничий 
потенціал  

Соціально-
економічний  

потенціал  

Науково-
виробничий 

потенціал  

Види ресурсів
 

- основні 
виробничі засоби; 
-  людські 
ресурси; 
- природні 
ресурси; 
- інформаційні 
ресурси; 
- фінансові 
ресурси; 
- паливно-
енергетичні 
ресурси; 
- будівельні 
засоби; 
- транспортні 
ресурси; 
- матеріальні 
ресурси 
 

-  кадрові ресурси; 
-  соціальні ресурси; 
- побутові ресурси; 
- інформаційні 
ресурси; 
- фінансові ресурси; 
- паливно-
енергетичні ресурси; 
- будівельні засоби; 
- транспортні 
ресурси; 
- матеріальні ресурси; 
- правові ресурси 

- матеріально   -
технічні ресурси; 
- інформаційні 
ресурси; 
- кадрові ресурси; 
- науково-технічні 
знання та досвід; 
- фінансові 
ресурси; 
- будівельні 
засоби; 
- транспортні 
ресурси; 
- матеріальні 
ресурси 
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Висновок. Ураховуючи наведені факти, можна за-
значити, що реалізація в Україні наявного потенціалу 
ресурсозбереження є важливим загальнодержавним за-
вданням сьогодення. У зв’язку з цим підходи до його ви-
рішення мають бути детально вивірені в часі та просто-
рі з урахуванням можливих соціальних, екологічних та 
економічних наслідків здійснення ресурсозберігаючих 
трансформацій в економічній системі. n
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Постановка проблемы в общем виде, связь с 
научными и практическими заданиями. Независимо 
от источников происхождения, в общем виде термин 
«прибыль» характеризует разницу между доходами и 
расходами. При этом, если исчислять прибыль одного и 
того же предприятия с различных позиций (например, 
согласно IFRS, GAAP или норм налогового законода-
тельства), полученный результат, как правило, не будет 
единым. Исходя из этого, прибыль с позиции бухгал-
терского учета – это не одно и то же, что и прибыль с 
позиции налогового учета или с позиции экономиста. 
При этом источником этих различий могут являться 
не просто расхождения в подходах к исчислению того 
или иного объекта учета, а фундаментальные различия 
в понимании доходов и расходов.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Выделение нерешенных вопросов. На сегодняшний 
день существует ряд исследований, посвященных ана-
лизу концепций прибыли предприятий. К таковым, 
например, можно отнести работы Э. Хендриксена и 
М. Ван Бреда, К. Холмса, Э. Мэтьюса, И. Елисеевой и 
Я. Соколова. В представленных исследованиях детально 
анализируются экономическая и бухгалтерская концеп-
ции прибыли предприятий. При этом в них не уделено 
должного внимания налоговой концепции. Отсутствие 
комплексного исследования концепций прибыли (в том 
числе и налоговой), включающего их взаимодействие 
между собой, обусловило цель данной работы.

Общая цель исследования. Цель работы – ком-
плексный анализ концепций прибыли, включающий 
экономический, бухгалтерский и налоговый аспекты; 
исследование взаимосвязей между ними; выделение 
факторов, влияющих на выбор подхода к определению 
прибыли в контексте налоговой концепции.

Изложение основного материала. Обоснование 
полученных результатов. В общем виде можно выде-
лить три основные концепции прибыли предприятий – 
экономическую; бухгалтерскую; налоговую.

Экономическая концепция прибыли. В терминах 
теории благосостояния экономическая прибыль опре-
деляется как степень улучшения благосостояния хо-
зяйствующего субъекта за определенный период вре-

мени [7, с. 310]. Основоположником такого подхода яв-
ляется Дж. Хикс [11]. Суть его идеи заключается в том, 
что прибыль – это максимальная стоимость, которую 
индивид может потребить в течение недели, оставаясь 
при этом в конце недели таким же состоятельным, как 
и в начале [3, c. 51]. Его подход был основан на ожида-
ниях и планах индивида [1, c. 74].

Интерпретация прибыли с позиции Дж. Хикса 
не ограничивается только целями экономиче-
ского анализа [1, c. 76]. Опираясь на суждение 

Дж. Хикса о том, что понятие прибыли как прироста 
благосостояния применимо к любому хозяйствующему 
субъекту [7, с. 310], в течение последних десятилетий 
интерпретацию прибыли с позиции теории благосо-
стояния стали использовать в контексте предприятия. 
Применительно к предприятию прибыль характеризу-
ется как максимальная стоимость, которую предприя-
тие может распределить в течение года и все еще ожи-
дать, что оно настолько же состоятельно в конце года, 
как и в его начале [3, c. 51]. В данном случае эквивален-
том способности потреблять у предприятия выступают 
дивиденды, которые оно способно выплатить.

Исходя из того, что вкладчики капитала заинтере-
сованы не только в том, чтобы получить дивиденды от 
предприятия в течение последующего периода, но так-
же и в том, чтобы обеспечить прирост поступления де-
нежных средств в будущем, весьма важным для них яв-
ляется поддержание капитала. Данный подход предпо-
лагает, что капитал должен быть поддержан до того, как 
экономический субъект сможет заработать прибыль.

Согласно Э. Хендриксену и М. Ван Бреда «кон-
цепция поддержания капитала в оценке прибыли нашла 
широкое признание, но она не пригодна для практиче-
ского использования [10, с. 201]».

Очевидным является то, что и бухгалтеры, и эко-
номисты не отрицают тот факт, что издержки пред-
приятия за любой период равны стоимости ресурсов, 
которые используются предприятием для производства 
реализованных за этот период товаров (работ, услуг). 
При этом «бухгалтеры сосредоточены на издержках, 
которые могут быть легко измерены (типа затрат на 
телефонные услуги) или рассчитаны согласно простым 
правилам (типа начисления износа). Но экономисты 
начинают с более широкого понятия альтернативной 
стоимости (альтернативных издержек) [9, с. 131]». При 
этом альтернативная стоимость использования того 
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