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Анотація  

Визначено сутність понять «управління рентабельністю», «рентабельність підприємства» та 

організаційно-практичні шляхи її підвищення. 
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Abstract 

The essence of such concepts as ‘profitability management ' and 'profitability of the enterprise' are determined, 

organizational and practical ways of their improvement are also concerned in the issue. 
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Вступ 

 

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють фінансово-

економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої 

господарської діяльності. Характерною рисою сьогодення стала велика кількість збиткових 

підприємств, зростає потреба у дослідженні причинно-наслідкових зв’язків, пов’язаних із процесом 

управління рентабельністю підприємств. Тому слід постійно приймати неординарні рішення щодо 

господарської діяльності підприємства та його фінансового стану. 

Рентабельність підприємств значною мірою визначає темпи економічного розвитку країни, 

окремих регіонів, збільшення суспільного багатства і підвищення життєвого рівня населення. 

Широке коло цієї проблематики розглянуто в працях таких економістів: І. А. Бержанір,                  

С.В. Гавалешко, О. В. Шляга, Л. І. Шипуля, Н. М. Цал-Цалко, О. В. Кирилова, С. С. Черниш,                  

О. Е. Ширягіна, М. Г. Чумаченка. 

Метою роботи є аналіз управління рентабельністю підприємства та можливі шляхи його 

підвищення. 

 

Результати дослідження 

 

В сучасних умовах велике значення надається комплексній оцінці роботи суб’єктів 

господарювання, яка характеризує їхню діяльність шляхом вивчення сукупності показників, що 

відображають усі аспекти господарських процесів, на підставі яких можна зробити висновки про 

результати їх роботи. Важливим показником при поточному плануванні виробництва, а також при 

визначенні фінансового стану підприємства є показники рентабельності [1]. 

Рентабельним вважається підприємство, яке приносить прибуток. В сучасних ринкових умовах 

для того, щоб покупці віддавали перевагу продукції виготовленій даним підприємством, щоб товари 

користувалися великим попитом, необхідно ретельно стежити за фінансовим положенням, правильно 

організовувати виробничу діяльність і простежувати економічні показники, тому одним із показників 

є ефективність діяльності підприємств, що характеризується відносною дохідністю чи 

прибутковістю; показник рентабельності – тобто співвідношенням прибутку з понесеними витратами. 

Як наслідок, фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з 

використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Неефективність використання 

фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до 

зниження рентабельності підприємства, що є проблемою сучасних підприємств [2]. 

Основною метою здійснення операційної діяльності підприємства є забезпечення його 

рентабельності. Рентабельність безпосередньо пов'язана з величиною прибутку. Проте її не можна 

ототожнювати з абсолютною сумою одержаного прибутку [3]. Рентабельність – це ступінь 



прибутковості, вигідності, дохідності. Вона вимірюється за допомогою цілої системи відносних 

показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних 

напрямів діяльності (виробничою, комерційною, інвестиційною і т. д.), вигідність виробництва 

окремих видів продукції (робіт, послуг). 

Рентабельність – це якісна вартісна оцінка рівня віддачі витрат або міри використання наявних у 

підприємства виробничих ресурсів (капіталу, праці тощо) у процесі виробництва основної продукції 

(товарів, виконання робіт, надання послуг) та її реалізації [4]. 

Розрізняють такі показники рентабельності:  

— загальний рівень рентабельності підприємства;  

— рентабельність виробничих фондів;  

— рентабельність сукупних активів;  

— рентабельність власного (акціонерного) капіталу;  

— рентабельність продукції [5]. 

Усі показники рентабельності можуть бути плановими і фактичними. Різниця полягає в тому, що 

для визначення планової рентабельності беруть заплановані дані, для фактичної - фактичні. 

Управління рентабельністю підприємства – це складова частина тактики управління фінансовою 

рівновагою підприємства, установи, організації. Це визначений комплекс взаємопов’язаних засобів 

оцінки діяльності підприємства. Процес управління рентабельністю включає такі етапи:  

– збір та обробка інформації про підприємство та звіти його діяльності (баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про власний капітал);  

– постановка цілей ( в залежності від обраної стратегії підприємства);  

– управління компромісом між ризиком і прибутковістю;  

– аналіз чинників які впливають на значення рентабельності підприємства;   

– визначення методики збільшення рентабельності за допомогою зміни значень факторів впливу; 

– проведення кінцевих розрахунків оптимізації та впровадження проекту заходів на підприємстві. 

Отже, рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від величини прибутку, товарної 

продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих фондів і нормованих обігових 

засобів. Важливими факторами, які забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства, 

слугують зростання продуктивності праці, економія матеріальних ресурсів, підвищення фондовіддачі 

та рівня технічного прогресу, а саме: механізації та автоматизації трудомістких технологічних 

процесів, удосконалення організації виробництва та інше [3]. 

Для підвищення рентабельності підприємства слід застосовувати такі методи: 

- зосередження виробництва на високорентабельній продукції, удосконалення продукції з 

середнім рівнем рентабельності та зняття з виробництва низькорентабельної продукції; 

- впровадження сучасних технологій у виробництво, які посприяють мінімізації витрат, економії 

часу, підвищенню якості продукції і тим самим приведуть до збільшення прибутку на підприємстві; 

- корегування маркетингової політики, розробка ефективної реклами; 

- уникнення зайвих витрат: штрафів, неустойок, пені та стягнень; 

- підвищення грошової вартості продукції шляхом впровадження нових технологій та покращення 

якості; 

- ведення ефективної політики управління діяльністю підприємства. 

 

Висновки 

 

Рентабельність – це якісний вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або міру 

використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг. 

Аналізування рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у 

підприємство та раціональність їхнього використання. Основні показники рентабельності 

підприємства: рентабельність продаж, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 

рентабельність інвестицій, рентабельність продукції. 

Оцінка рентабельності показників діяльності підприємств є підґрунтям для ефективного 

управління ними та забезпечення сталого розвитку у майбутньому. В той же час, практика прийняття 

та реалізації управлінських рішень показує, що на підприємствах України, оцінка прийняття 

управлінських рішень з точки зору показників рентабельності часто нехтується, що приводить до 

зниження їх ефективності, значних витрат часу та ресурсів. У зв`язку із цим виникає гостра потреба у 



формуванні системи показників рентабельності, що у повній мірі відобразять різні аспекти 

діяльності. Така система дозволить створити дієвий управлінський механізм та стане основою для 

підвищення обґрунтованості та ефективності управлінських рішень. Крім цього, розробка системи 

показників рентабельності у майбутньому дозволить виявляти вузькі місця у роботі підприємств, що 

дозволить сформувати стратегію та тактику управління, удосконалити механізм прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 
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