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Анотація 

Розглянуто сутність прибутковості підприємства. Систематизовано методичні підходи до оцінювання 

прибутковості підприємств. 

Ключові слова: прибуток, прибутковість, рентабельність 

 

Abstract 

The essence of profitability is considered. The methodical approach to evaluating the profitability of enterprises is 

systemized. 
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Вступ 

 

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання належного рівня прибутку, що передбачає 

досягнення певного рівня конкурентоспроможності. Прибуток в загальному вираженні є різницею 

між доходами та витратами підприємства. Разом з тим, абсолютне значення прибутку не дозволяє 

оцінити ефективність діяльності підприємства. З цією метою розраховують відносні показники 

прибутку – коефіцієнти прибутковості,тобто рентабельності.   

Питання, пов’язані із оцінюванням прибутковості підприємства, досліджуються у працях [1-5]. 

Разом з тим, доцільним є систематизація підходів з аналізу прибутковості підприємств. 

Метою даної роботи є систематизація методик оцінювання прибутковості підприємств. 

 

Результати дослідження 

 

В літературі існують різні підходи до визначення сутності прибутковості підприємства ( див. 

табл.. 1). 

Таблиця 1 – Підходи до визначення сутності поняття «прибутковість» 

Автор Прибутковість – це  

Зянько В. В.,  

Єпіфанова І. Ю. [1] 

показник, який дає уявлення про достатність чи недостатність 

прибутку порівняно із іншими окремими величинами, що впливають 

на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську 

діяльність підприємства.  

Базілінська О. Я. [3] показують, скільки одиниць прибутку (балансового, чистого, 

операційного, оподаткованого тощо) підприємство генерує на 

одиницю реалізованої продукції, активів, власного капіталу тощо 

Власова Н.О. Круглова О.А. 

Безгінова Л.І. [4] 

якісний вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат 

або ступінь використання наявних ресурсів у процесі виробництва і 

реалізації товарів (робіт, послуг). 

Хмелевський О. В. [5, c.50-

51]. 

стан підприємства, що вказує на його здатність здійснювати 

рентабельну діяльність, забезпечувати платоспроможність, 

генерувати прибуток, на основі чого забезпечувати стабільність 

зростання та майбутній інноваційно-інвестиційний розвиток 

Юрчишена Л. В. [6]. індикатор, який характеризує ефективність фінансово-економічного 

механізму та прибутковість діяльності підприємства в умовах 

жорсткої ринкової конкуренції, а також світової економічної кризи. 



Отже, прибутковість є відносним показником діяльності підприємства, який характеризує 

ефективність діяльності підприємства та визначається співвідношенням прибутку із витратами, 

ресурсами тощо. 

Показник рентабельності показує, скільки копійок прибутку одержує підприємство при понесених 

витратах (вкладених активах, ресурсах) в його господарську діяльність в розмірі однієї гривні. Аналіз 

прибутковості проводять шляхом розрахунку відносних показників, які визначаються як відношення 

прибутку до активів, ресурсів, капіталу чи витрат підприємства. 

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників 

(коефіцієнтів) [5]:  

- рентабельність продукції (характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства 

від основної діяльності);  

- рентабельність продажів (показує, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з 

кожної гривні проданої продукції);  

- рентабельність активів (характеризує ефективність використання всіх активів підприємства);  

- рентабельність власного капіталу (характеризує ефективність вкладення коштів до даного 

підприємства). 

Крім того, в процесі оцінювання прибутковості діяльності досить важливо провести факторний 

аналіз рентабельності власного капіталу, активів. 

 

Висновки 

 

Таким чином, в сучасних умовах підприємства прагнуть підвищити рівень ефективності 

діяльності. З цією метою необхідно систематично здійснювати аналіз рівня прибутковості, 

використовуючи систему показників рентабельності та проводити аналіз факторів, які спричиняють 

зміну показників рентабельності. 
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