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Джерело: складено за даними [5] 

Аналізуючи структуру капіталу підприємства необхідно розрахувати наступні 

показники, які характеризують структуру пасиву з точки зору забезпеченості власними 

джерелами фінансування: коефіцієнт автономії (незалежності), коефіцієнт концентрації 

залученого капіталу, показник фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику 

[6].  

Разом з тим, перед вітчизняними підприємствами виникає проблема забезпечення 

оптимальної структури капіталу, яка б надавала можливість збільшувати рівень 

прибутковості та знижувати рівень фінансового ризику втрати фінансової 

незалежності. 

Висновки. Таким чином, аналіз власного капіталу зумовлений необхідністю 

визначення впливу факторів на кінцеві показники ефективності його використання та 

пошук резервів збільшення власного капіталу. Кожне підприємство в сучасних 

ринкових повинно вдосконалювати свою систему управління власним капіталом, адже 

він є основною ресурсною базою і забезпечує активне функціонування підприємства.  
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СУТНІСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 

У ринковій системі господарювання одне з центральних місць належить 

рентабельності. Особливістю даної економічної категорії є комплексний характер та 

різноманітність виконуваних функцій. Забезпечення економічного зростання 

підприємства є отримання прибутку.  

Головною метою діяльності підприємства виступає прибуток. Разом з тим, 

абсолютна сума прибутку не надає повного уявлення щодо  ефективності господарської 

діяльності. Показником, який характеризує ефективність діяльності є відносний 

показник прибутку - рентабельність. 

Показник рентабельності є актуальним у зв'язку із обмеженістю ресурсів 

підприємства, насамперед фінансових. Основним питанням для усіх підприємств є таке 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_1/5.pdf
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ефективне використання обмежених ресурсів, яке надасть можливість отримати 

максимальний прибуток за мінімального рівня витрат. 

Питання, пов‘язані із оцінкою ефективності формування прибутку та 

забезпечення належного рівня рентабельності розглядаються в працях таких вчених – 

економістів, як І.О. Бланк, В.Ф. Гапоненко, І.І. Нагорна, М.Д.Білик. Поміж сучасних 

вітчизняних дослідників, які займаються питаннями прибутковості підприємницької 

діяльності, необхідно відзначити таких як В.О. Мец, О.В. Павловську, П.Я. Попович. 

Разом з тим, доцільним є систематизація поглядів на економічну сутність 

рентабельності підприємства. 

Базілінська О.Я. визначає рентабельність як співвідношення отриманого ефекту 

(доходу, прибутку) з наявними чи вже використаними ресурсами [1]. 

На думку Г. В. Савицької рентабельність -  це ступінь доходності, вигідності, 

прибутковості бізнесу [2].  

Білик М.Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. визначають 

рентабельність як  рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. При цьому 

підприємство вважають рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, 

послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечує суму прибутку, 

достатню для нормального функціонування підприємства [2]. 

Отже, рентабельність – це показник, який характеризує рівень ефективності 

використання прибутку, отриманого підприємством в результаті господарської 

діяльності. 

В загальному вигляді рентабельність, визначена у відсотках, показує, скільки 

гривень прибутку одержує підприємство з однієї гривні капіталу, вкладеного 

діяльність, понесених витратах у розрахунку на одну гривню 

Розрізняють три групи показників рентабельності в залежності від того, з чим 

саме спів ставляють прибуток: 

1) витратні; 

2) дохідні; 

3) ресурсні. 

Рентабельність означає дохідність, прибутковість підприємства. Рентабельно 

працює підприємство тоді, коли воно отримало надлишок над витратами на 

виробництво продукції у вигляді доходу. Рентабельність належить до показників, що 

певною мірою узагальнено характеризують економічну ефективність діяльності 

підприємства [4].  

Значення показника рентабельності полягають в наступних аспектах:  

 підвищення рентабельності є основною метою підприємства будь-якої галузі в 

ринковій економіці, що сприяє підвищенню фінансової стійкості підприємства; 

 даний показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи 

підприємства; 

 збільшення рентабельності сприяє виживанню підприємства в ринковій 

економіці; 

 показник рентабельності має важливе значення для власників, оскільки при її 

збільшенні зростає інтерес до даного підприємства; 

 для власників підприємств показник рентабельності характеризує привабливість 

бізнесу в даній сфері [5]. 

Ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління 

підприємствами. Необхідне швидше реагування на зміну господарській ситуації з 

метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного удосконалення виробництва 

відповідно до зміни кон'юнктури ринку. 
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Отже, рентабельність – це показник економічної ефективності виробництва 

підприємства, який відображає кінцеві результати його господарської діяльності.  

В сучасних умовах важливим питанням для підприємств є пошук можливостей 

підвищення конкурентоспроможності власної продукції за рахунок зменшення витрат 

та збільшення рівня доходів, що буде сприяти зростанню рентабельності підприємства. 
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ВХІДНІ ТА ВИХІДНІ ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 

ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 

 

Розвиток ринкових процесів в Україні спричиняє підвищення уваги до визначення 

ефективності управління грошовими потоками,  оскільки саме грошові потоки 

забезпечують господарську діяльність, отримання позитивних фінансових результатів 

та задоволення інтересів власників підприємств. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що більшість підприємств знаходяться 

в складному фінансовому стані та відчувають нестачу фінансових ресурсів, спричинену 

неефективним управлінням грошовими потоками. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичне і методологічне обґрунтування  

сутності вхідних і вихідних грошових потоків розглянуто у працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених, зокрема Яструбецької Л.С., Васюренко О.В., Шевчук В.Р., 

Поддєгоріна А.М. та інших. 

Метою статті є систематизація підходів до визначення сутності  вхідних і 

вихідних грошових потоків підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основою виживання й стабільного 

фінансового стану підприємства є правильна організація управління грошовими 

потоками, яка суттєво впливає на кінцеві результати господарювання. 

Терміну грошовий потік, який набув ужитку наприкінці 50- х років минулого 

сторіччя, спочатку використовувався виключно у процесі визначення вартості 

фінансових активів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Пізніше 

грошові потоки набули значно ширшого значення та використання у фінансовій 

практиці. Визначальним етапом у розвитку економічної категорії «грошовий потік» 

став перехід до вирішення дилеми «ризик-прибутковість» як запобіжника ймовірного 

банкрутства та фінансового краху [1]. 
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