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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В ринкових умовах господарювання метою діяльності будь-якого суб‘єкта 

підприємницької діяльності є отримання певного розміру прибутку. Значна увага до 

прибутку зумовлена тим, що він є не лише показником, який характеризує  ефективне 

функціонування   підприємства, проте має важливе практичне значення. Саме прибуток 

є джерелом формування фінансових ресурсів підприємств. Разом з тим, прибуток як і 

будь-який абсолютний показник, не надає можливості оцінити в повній мірі 

ефективність господарської діяльності. Досліджуючи прибуток як можливість 

подальшого розвитку і ефективного функціонування підприємства, необхідно велику 

увагу звернути й на відносний показник прибутку – рентабельність, а також визначити 

напрямки підвищення рентабельності. 

Питання, пов‘язані із сутністю та напрямками зростання прибутку розглядаються 

в роботах таких зарубіжних та українських вчених як І.О. Бланк, О. С. Філімоненко Р. 

Коха, А. Д. Шеремет,  та ін. В роботах В. Меца , М. А. Болюха, Н. О. Власової  

розглянуто питання аналізу, прогнозування та планування фінансових результатів.  

Метою даної роботи є аналіз резервів підвищення прибутковості вітчизняних 

підприємств. 

В сучасній економічній літературі поняття прибутку вчені трактують по-різному. 

На думку І. О. Бланка, Н. М. Селезньової прибуток являє собою виражений у грошовій 

формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його 

винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, який представляє собою 

різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї 

діяльності [2, с.15; 3, с. 198-199]. Відповідно до П(С) БО 3 «Звіт про фінансові 

результати» прибутком є сума, на яку доходи від певного виду діяльності 

перевищують витрати [3]. Дещо схожим є визначення прибутку, подане А. А. 

Мазаракі, який визначає прибуток як різницю між ціною реалізації та собівартістю 

продукції, між обсягом отриманого виторгу та сумою витрат на виготовлення та 
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реалізацію продукції [4, с. 449]. 

Отже, прибутком в цілому є частина доходу, яка залишається в розпорядженні 

підприємства після покриття витрат, понесених на отримання даного доходу з 

урахуванням певного рівня ризику. 

Отриманий підприємством прибуток використовується для фінансування 

господарської діяльності. Оскільки прибуток є основним джерелом фінансування 

господарської діяльності, підприємства прагнуть отримати певний рівень прибутку, 

тобто забезпечити певний рівень рентабельності. 

Рентабельність порівняно із прибутком є більш інформативним показником, 

оскільки надає можливість оцінити ефективність господарської діяльності та 

формування прибутку, забезпечуючи порівняння отриманого прибутку із понесеними 

витратами, вкладеними ресурсами. Рентабельність безпосередньо пов‘язана з 

отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою 

отриманого прибутку [5, c.64].  Це пояснюється тим, що не завжди прибуток та 

рентабельність змінюються в одному напрямку. У випадку, якщо підприємство 

неефективно використовує наявні ресурси, несе високий рівень витрат на отримання 

певного рівня доходу, рентабельність може зменшуватись поряд із зростанням 

прибутку. Крім того, іноді отриманий рівень прибутку може бути таким, що створить 

ситуацію, за якої підприємство отримає низький рівень рентабельності. 

Економічна сутність рентабельності розкривається через систему показників, 

зростання яких оцінюється як позитивна тенденція. Для оцінки ефективності діяльності 

підприємства можуть використовуватися різні показники рентабельності, зокрема такі, 

що характеризують рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 

рентабельність залученого капіталу, рентабельність витрат, рентабельність продажу 

тощо [6]. 

Забезпечення зростання прибутковості зумовлює необхідність пошуку 

невикористаних можливостей її збільшення, тобто резервів зростання прибутку та 

зниження рівня витрат.  

Перспективним напрямом підвищення прибутковості, а також збільшення рівня 

конкурентоспроможності підприємств є впровадження інновацій. При цьому інновації 

на підприємстві можуть впроваджуватись у різноманітних формах: розробка нових 

видів продукції, використання енергозберігаючих інноваційних технологій, 

впровадження нових ідей виробництва.  

Серед інновацій для підприємств з точки зору підвищення прибутковості 

доречним є використання й таких інновацій як маркетингові. Маркетингові інновації 

передбачають використання інновацій у маркетингу в процесі створення та 

розповсюдження товарів. Перше фундаментальне дослідження в даному напрямку 

здійснене Теодором Левіттом, який у 1962 р. вивчав можливості зростання та 

отримання прибутку через маркетингову  інновацію [7]. Т. Левітт вказував на 

недооцінку маркетингових інновацій, наголошував на значенні нових маркетингових  

методів для розвитку бізнесу і вперше висунув концепцію «marketing R&D»-

досліджень і розробок у маркетинговій сфері. 

Дослідження більше ніж 700 німецьких компаній надало можливість зробити 

висновок, що маркетингові та технологічні інновації не тільки є комплементарними, 

але й у певних випадках можуть замінювати одна одну, тобто можуть  розглядатись  як  

субститути  [8]. Саме тому, зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів для 

впровадження технологічних інновацій, одним з перспективних напрямів підвищення 

рівня рентабельності вітчизняних підприємств може стати маркетингова інновація. 

Таким чином, прибуток є метою діяльності підприємств. В процесі господарської 

діяльності підприємства прагнуть досягнути певного рівня рентабельності з метою 
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підвищення ефективності діяльності. Серед резервів зростання рівня рентабельності на 

сьогодні поряд із традиційними вітчизняним підприємствам варто звернути увагу і на 

ті, що набувають активного розвитку в європейських країнах: впровадження 

технологічних та/ або маркетингових інновацій. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В ПЛОЩИНІ ПРОТИДІЇ 

ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ  

 

Для адаптації підприємства до кон‘юнктури ресурсних ринків, відповідності 

техніко-технологічної бази технологічному прогресу та підвищення рівня 

прибутковості підприємства здійснюється забезпечення економіко-організаційного 

механізму економічної безпеки підприємств (ЕБП). Головним результатом 

забезпечення ЕБП є формування стратегії розвитку економіко-організаційного 

механізму економічної безпеки. 

Для здійснення суб‘єктами господарської діяльності функцій підприємництва з 

максимальною ефективністю необхідно дотримуватися основних принципів, які 

законодавством України (зокрема, ст. 44 Господарського Кодексу України) визначені 

як (1) вільний вибір видів діяльності; (2) залучення на добровільних засадах до 

здійснення підприємницької  діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; 

(3) самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів, 

встановлення цін відповідно до законодавства [1] та ін. 

У кожний історичний період існували свої рецепти виживання і поступового 

розвитку підприємства. Деякі з них втратили свою актуальність, проте актуальність 

окремих лише посилилася з часом. Підприємства в середовищі постійних 

трансформацій повинні зосереджуватися не лише на внутрішніх умовах 
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