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Анотація 

 В статті розкрито економічну сутність поняття «рентабельність». Розглянуто основні показники 

рентабельності. Визначено джерела інформації для проведення аналізу рентабельності. 
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Abstract 

In the article the economic essence of the concept of «profitability» is disclosed. The main indicators of 

profitability are considered. The sources of information for the analysis of profitability are determined. 
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Вступ 

 

В умовах ринкової економіки фінансові ресурси вкладаються в будь-яку діяльність за 

критерієм максимального прибутку. Через це рентабельність або, інакше кажучи, ефективність 

використання капіталу, відіграє важливу роль при визначенні фінансових результатів роботи 

підприємства. Адже менеджери та власник капіталу підприємства повинні завжди проводити оцінку 

будь-якого рішення у сфері управління коштами за допомогою порівняння витрат з прибутком. 

Важливим моментом також є те, що фінансові ресурси обмежені, а одержаний прибуток – це 

важливий фінансовий ресурс, який дозволяє знову вкладати кошти та отримувати нові прибутки. 

Основною метою проведеної роботи є систематизація та огляд основних підходів щодо 

сутності рентабельності як основного показника ефективності. 

 

Результати дослідження 

 

Перш за все слід зазначити, що одержання прибутку є основною ціллю підприємницької 

діяльності, та не менш важливим є і забезпечення високого показника рентабельності господарської 

діяльності підприємства. 

Слід відмітити, що відносний показник рентабельності (на відміну від показника прибутку, 

який є абсолютним) відображає ступінь прибутковості підприємства. Таким чином, рентабельність 

означає як економічну категорію, результативний показник, так й інструмент розрахунку чистого 

доходу суспільства, джерело формування різних фондів [1]. 

Відомо що вчені, які досліджували рентабельність, трактували її як: 

-  один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує 

рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва [2]; 

-  стан фірми, коли сума виторгу від реалізації продукції покриває витрати на виробництво і 

реалізацію цієї продукції [3]; 

-  прибутковість підприємства або підприємницької діяльності [4]; 

-  відносний показник рівня підприємства, що характеризує ефективності роботи 

підприємства у цілому, дохідність різних напрямів діяльності [5]. 

Поняття «рентабельність» з позиції підприємства, держави або іншого споживача, має різні 

значення, але в кожному з випадків воно означає вигоду. Коли певне підприємство працює 

рентабельно, то це показує, що клієнт, купуючи товар або отримуючи певні послуги саме в цього 

підприємства (його магазинах, складах чи офісах), одержує задоволення від покупки або послуги, і за 

рахунок податків на рентабельність держава може підтримувати збиткові об'єкти та вирішувати 

пріоритетні соціальні задачі [1]. 
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Економічною сутністю рентабельності є те, що цей показник відображає частку прибутку, що 

отримується на одну одиницю витрачених ресурсів, і визначається відношенням прибутку до 

витрачених ресурсів. 

Є кілька великих груп показників, які складають систему показників рентабельності:  

- показники, що базуються на витратному підході (характеризують окупність витрат 

підприємства та інвестиційних проектів); 

- показники, які характеризують прибутковість продажу (характеризують ефективність 

комерційної діяльності та відображають суму прибутку, яку отримує підприємство з кожної гривні 

продажу); 

- показники, основані на ресурсному підході (використовуються для визначення 

прибутковості ресурсів або капіталу підприємства) [2, 6-7]. 

Таким чином, можна підсумувати, що показники рентабельності – це відносні характеристики 

фінансових результатів підприємства і ефективності його діяльності. Вони описують доходність 

підприємства з різних сторін і групуються за інтересами учасників економічного процесу та 

ринкового обміну. 

 В свою чергу ефективність — це така відповідність ресурсів результатам виробництва, за 

якої одержують вартісні показники ефективності виробництва [5]. 

Щоб визначити, продукція яких видів і які саме господарські підрозділи забезпечують 

найбільшу прибутковість, потрібно провести аналіз рівнів. Так як в сучасних умовах на фінансову 

стійкість впливають спеціалізація і концентрація виробництва, то такий аналіз стає особливо 

важливим. 

Отже таким чином зовсім не дивно, що суть показників рентабельності досить ретельно 

досліджується в підручниках з економічних наук, а роль і значення цього показника полягають  у 

наступному: 

1. Показник рентабельності - однин з основних критеріїв, що використовуються при оцінці 

ефективності роботи підприємства; 

2. Метою підприємств за умов ринкової економіки є підвищення рентабельності; 

3. Рентабельність є результативним, якісним показником діяльності підприємства; 

4. Чим вища рентабельність, тим більша фінансова стійкість підприємства; 

5. Підвищення показників рентабельності дозволяє вільно конкурувати підприємству на 

ринку; 

6. Для акціонерів і засновників важливість показників рентабельності в тому, що при їх 

збільшенні зростає й інтерес до даного підприємства, а як наслідок, ростуть ціни на акції; 

7. За допомогою показників рентабельності підприємці можуть оцінити привабливість бізнесу 

в певній сфері [8]. 

Звичайно, кожне підприємство прагне до підвищення показників рентабельності. Щоб цього 

досягти, необхідно підвищувати якість продукції, що виробляється; зменшувати собівартість і втрати 

трудових і матеріальних ресурсів, продуктивніше використовувати обладнання та ін. 

 

Висновки 

 

Отже, показники рентабельності показують величину прибутку, отриманого підприємством 

на одиницю понесених витрат, вкладених ресурсів, капіталу. Аналіз рентабельності дає змогу: 

- з’ясувати, наскільки ефективним є вкладення коштів у підприємство та чи раціонально їх 

використовують; 

- здатність певного підприємства випускати продукцію високої рентабельності, яка буде 

популярною серед споживачів та задовольнятиме їх потреби; 

-   підвищити конкурентоспроможність підприємства в умовах ринкової економіки, тощо. 
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