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ПРИБУТОК ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА
Шляга О.В., Шипуля Л.І. Прибуток та рентабельність як показники
ефективності виробництва. У статті розглянуто проблеми зростання прибутку
та рентабельності. Визначено роль прибутку та рентабельності в сучасних
умовах господарювання, а також вказано шляхи підвищення рентабельності та
прибутковості продукції підприємства з метою виявлення факторів, які
впливають на ефективність діяльності підприємства.
Шляга О.В., Шипуля Л.И. Прибыль и рентабельность как
показатели эффективности производства. В статье рассмотрены проблемы
роста прибыли и рентабельности. Определена роль прибыли и рентабельности в
современных условиях хозяйствования, а также указаны пути повышения
рентабельности и прибыльности продукции предприятия с целью выявления
факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия.
Shliaga O., Shipulya L. Profit and profitability as indicators of the
efficiency of production. The article deals with the problem of profit and
profitability growth. The role of profit and profitability in modern economic
conditions is determined, as well as the ways of enterprise’ profit and profitability
increasing are noted for the identification of the factors that affect the efficiency of
the enterprise.
Постановка проблеми. Прибуток є важливою і головною рушійною
силою економіки ринкового типу, основним спонукальним мотивом діяльності
підприємців в умовах ринкової економіки, певним гарантом прогресу
соціально-економічної системи. Вважається, що прибуток є узагальнюючим
показником діяльності підприємства, але він недостатньо точно відображає
ефективність підприємницької діяльності. Найбільш точну оцінку
функціонування підприємства дає рентабельність. На даному етапі розвитку
економіки України велика кількість підприємств є неприбутковими або ж
малоприбутковими, це є наслідком післякризової ситуації в країні. Високі ціни
на закупівлю сировини та комплектуючих, інфляція, невисока купівельна
спроможність населення, нестабільність податкового законодавства та інші
фактори зменшують розмір прибутку сучасного підприємства. Тому проблема
підвищення прибутку та рентабельності є актуальною в сучасних умовах для
підприємств усіх галузей народного господарства України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення
питань дослідження зростання прибутковості та рентабельності підприємств
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зробили С.Ф. Покропивний, О.В. Мазуренко, В.В. Посилаєв, П.Т. Саблук,
І.Н. Топіха, С.П. Ярошенко, Л.А. Лахтіонова, М.В. Бець, О.В. Павловська та
інші. Незважаючи на велику кількість розробок і значні досягнення в теорії та
практиці зростання прибутковості та рентабельності, варто зазначити, що
проблеми мобілізації резервів збільшення прибутку виробничого підприємства
саме у сучасних умовах вивчені недостатньо.
Метою статті є визначення економічної сутності прибутку та
рентабельності як ключових показників ефективності виробництва та
дослідження шляхів їх зростання.
Викладення основного матеріалу. В сучасних умовах головною метою
виробничого підприємства, незалежно від виду його діяльності та форми
власності, є отримання максимального прибутку, що неможливо без
ефективного управління ним. Для аналізу ефективності роботи підприємства
використовують відповідні показники рентабельності та прибутковості, які є
основними для визначення ефективності виробництва.
Ефективність виробництва – найважливіша узагальнююча характеристика
результативності виробництва, яка відображає відношення величини створених
товарів і послуг до сукупних витрат праці [1, с. 179].
Прибуток і рентабельність є також основними якісними показниками, що
відображають економічну ефективність підприємства, його фінансовий стан,
успіхи та можливості у виконанні розробленої програми економічного та
соціального розвитку. Рентабельність і прибуток тісно пов’язані між собою.
Зростання рентабельності об’єктивно свідчить про збільшення одержуваного
прибутку. Іншими словами, при зростанні прибутку створюються умови для
збільшення рентабельності.
Прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства, що
характеризує абсолютну ефективність його роботи [2, с. 58].
Прибуток є тим самим показником, який характеризує успішність і
ефективність діяльності будь-якого підприємства. З терміном «рентабельність»
справа набагато складніша.
Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи
підприємства, як у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до
витрат (ресурсів). Рентабельність виробництва є найефективнішим показником,
який може визначити економічну картину підприємства. Цей показник здатний
визначити як ефективність всього підприємства в цілому, так і ефективність
його окремих напрямків виробництва [3, с. 192].
Для досягнення високої ефективності господарювання та одержання
прибутку необхідно звернути увагу на виготовлення прибуткової продукції. У
зв’язку з цим підприємство повинно регулярно аналізувати рентабельність
виробів та зменшувати випуск нерентабельної продукції.
Прибуток і рентабельність є не тільки оціночними показниками. На них
покладаються найважливіші функції, пов’язані з ефективністю виробничогосподарської діяльності підприємства (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Основні функції прибутку та рентабельності [4, с. 13]
Джерелами підвищення рентабельності виробництва є систематичне
зростання продуктивності праці, економне та дбайливе використання всіх видів
ресурсів, збільшення обсягів виробництва та підвищення якості продукції.
Функціонування підприємства в умовах ринку визначається його
здатністю приносити достатній прибуток. У плануванні прибутку беруть участь
всі виробничі та функціональні підрозділи підприємства. Тільки в такому разі
план може правильно віддзеркалювати внутрішньогосподарські резерви
виробництва на базі більш раціонального використання матеріальних, трудових
і фінансових ресурсів.
Основні чинники підвищення якості діяльності підприємства відображені
на рисунку 2.
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Рисунок 2 – Чинники підвищення ефективності виробництва
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Так, перший чинник – технологічні нововведення (особливо сучасні
форми автоматизації та інформаційних технологій) – справляють найзначніший
вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції. Устаткуванню
належить провідне місце в програмі підвищення ефективності передусім
виробничої діяльності. Матеріали та енергія позитивно впливають на рівень
ефективності, якщо розв’язуються проблеми ресурсозбереження, зниження
матеріаломісткості та енергоємності продукції, раціоналізується управління
запасами матеріальних ресурсів і джерелами постачання.
Самі продукти праці, їхня якість і зовнішній вигляд (дизайн) також є
важливими чинниками. Проте для досягнення високої ефективності
господарювання самої тільки користі товару недостатньо. Пропоновані
підприємством для реалізації продукти праці мають з’явитися на ринку в
потрібному місці, у потрібний час і за добре обміркованою ціною. У зв’язку з
цим суб’єкт діяльності має стежити за тим, щоб не виникало будь-яких
організаційних та економічних перешкод між виробництвом продукції
(наданням послуг) та окремими стадіями маркетингових досліджень.
Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності
діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові
якості працівників, підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому
зумовлюється діловим мотиваційним механізмом на підприємстві,
підтриманням сприятливого соціального мікроклімату в трудовому колективі.
Єдність трудового колективу, раціональне делегування відповідальності,
належні норми керування характеризують належну організацію діяльності
підприємства, що забезпечує необхідну специфікацію та координацію
управлінських процесів, а отже, вищий рівень ефективності будь-якої складної
виробничо-господарської системи. При цьому остання для підтримання високої
ефективності господарювання має бути динамічною та гнучкою, періодично
реформуватися відповідно до нових завдань, що постають за зміни ситуації на
ринку.
За переважання трудомістких процесів досконаліші методи роботи
стають достатньо перспективним для забезпечення зростання ефективності
діяльності підприємства. Постійне вдосконалення методів праці передбачає
систематичний аналіз стану робочих місць та їхню атестацію, підвищення
кваліфікації кадрів, узагальнення та використання накопиченого на інших
підприємствах позитивного досвіду. Стиль управління, що поєднує професійну
компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми,
практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства. Від цього
залежить, якою мірою враховуватимуться зовнішні чинники зростання
ефективності діяльності на підприємстві. Відтак належний стиль управління як
складовий елемент сучасного менеджменту є дійовим чинником підвищення
ефективності діяльності підприємства
Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств є
достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та
виробничо-господарської інфраструктури. Всі підприємницькі структури
користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків, бірж та
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інших інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній вплив на
результативність діяльності підприємства має належний розвиток виробничої
інфраструктури. Структурні зміни 1 суспільстві також впливають на показники
ефективності на різних рінях господарювання. Найважливішими є структурні
зміни економічного та соціального характеру. Головні з них відбуваються в
складі та технічному рівні основних фондів, масштабах виробництва та
діяльності, в складі персоналу за ознаками статі, освіченості, кваліфікації.
Державна економічна і соціальна політика істотно впливає на
ефективність суспільного виробництва. Основними її елементами є: практична
діяльність владних структур; різноманітні види законодавства; фінансові
інструменти (заходи, стимули); економічні правила та нормативи (регулювання
доходів і оплати праці, контроль за рівнем цін, ліцензування окремих видів
діяльності); ринкова, виробнича і соціальна інфраструктури; макроекономічні
структурні зміни; програми приватизації державних підприємств;
комерціалізація організаційних структур виробничої сфери.
Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів
господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що
забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному
чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій.
Їхню діяльність треба зосередити на: розв’язанні ключових проблем
підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем; практичній
реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях
управління [5, c. 63].
Лише вміле використання всієї системи названих чинників може
забезпечити достатні темпи зростання ефективності виробництва.
Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є
показник рентабельності.
На сучасному етапі в Україні в умовах кризи спостерігається тенденція до
значного зниження рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість
багатьох підприємств (таблиця 1).
Таблиця 1 – Рівень рентабельності підприємств за видами промислової
діяльності [6, с. 99]
Промисловість, в т.ч.:
харчова
хімічна
металургія
машинобудування

2007 рік
5,8
4,7
4,5
8,3
4,3

Рівень рентабельності, %
2008 рік
2009 рік
4,9
1,8
1,9
5,4
4,7
-1,0
5,2
-2,3
2,9
4,7

2010 рік
3,6
4,5
0,6
-0,6
6,6

Якщо підприємство досягає точки нульового прибутку, йому слід
переглянути свою стратегію діяльності та розвитку.
Проблема ефективності посідає одне з центральних місць серед всієї
сукупності суспільних проблем. Особливо актуальною ця проблема постає на
сучасному етапі розвитку економіки у зв’язку із зростанням дефіциту
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сировинних ресурсів, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу,
збільшенням підприємницьких ризиків.
У ринковій економіці виживають і успішно функціонують лише ті
підприємства, які порівнюють свої доходи з витратами і величиною вкладеного
капіталу, які випускають конкурентоспроможну продукцію і не виробляють
більше, ніж можна продати. Орієнтація діяльності тільки на виконання
накреслених програм за будь-яку ціну – це явний шлях до банкрутства. Для
успішного функціонування кожен суб’єкт господарювання повинен прагнути
до підвищення ефективності своєї діяльності на основі раціонального
використання ресурсного потенціалу, збільшення прибутковості виробництва,
поліпшення якості реалізованої продукції.
Зростання прибутку та рентабельність має велике значення не тільки для
подальшого розвитку підприємства, галузі, але й усього господарства України,
оскільки являє собою джерело коштів для формування доходної частини
державного (місцевого) бюджету.
Існує багато шляхів і методів збільшення прибутку і рентабельності, щоб
зробити виробництво більш ефективним (таблиця 2).
Таблиця 2 – Шляхи збільшення прибутку і рентабельності продукції [7]
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ:
ПРИБУТКУ
1. Збільшення випуску продукції.
2. Поліпшення якості продукції.
3. Продаж зайвого устаткування та іншого
майна або здача його в оренду.
4. Зниження собівартості продукції за рахунок
більш
раціонального
використання
матеріальних
ресурсів,
виробничих
потужностей і площ, робочої сили і робочого
часу.
5. Диверсифікація виробництва.
6. Розширення ринку продажу та ін.

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
1. Зниження собівартості продукції.
2. Підвищення продуктивності праці.
3. Скорочення невиробничих витрат.
4.
Скорочення
адміністративноуправлінського персоналу.
5. Зниження втрат від браку та ін.

Рентабельність безпосередньо пов’язана з величиною прибутку. Проте її
не можна ототожнювати з абсолютною сумою одержаного прибутку.
Рентабельність – це ступінь прибутковості. Показники рентабельності більш
повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання,
тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом
або спожитими ресурсами. Показники рентабельності використовують і як
інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні [8, с.249].
Висновки. Для успішного розвитку будь-якого підприємства необхідно
приділяти увагу таким якісним показникам, як прибуток і рентабельність.
Важливе значення для забезпечення умов невпинного зростання прибутку і
рентабельності має якість їх планування.
Як на стадії планування прибутку, так і в процесі повсякденного
контролю за виконанням плану прибутку важливим є виявлення зайвих для
Прибуток та рентабельність як показники ефективності виробництва
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підприємства запасів товарно-матеріальних ресурсів у вигляді непрацюючого
устаткування, машин, приладів, понаднормативних запасів сировини,
матеріалів, інструменту й інших цінностей. Фінансові ресурси, вкладені в такі
активи, уповільнюють обіговість коштів підприємства і відповідно знижують
рентабельність виробництва.
Таким чином, підприємства повинні активно шукати всі можливі шляхи
вдосконалення виробництва, підвищення конкурентоспроможності власної
продукції, що повинно сприяти зростанню прибутку та рентабельності
підприємства.
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