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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, 

удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм 

інвестування. Уся діяльність підприємства спрямується на те, щоб забезпечити 

зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні [1]. 

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування 

всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.  

Не малу роль в формуванні прибутку на підприємстві відіграє розробка 

стратегії аналізу доходів підприємства [2], яка передбачає попереднє 

дослідження процесу формування доходів, визначення основних тенденцій та 

закономірностей, виявлення та кількісну оцінку факторів, що обумовлюють як 

обсяг, так і рівень доходів. 

Кожне підприємство повинно чітко уявляти мету аналізу доходів і 

визначити перелік завдань, вирішення яких дозволить досягти поставленої 

мети. Одночасно встановлюється перелік показників, які повинні підлягати 

вивченню. 

Метою аналізу доходів є оцінка кінцевих результатів діяльності 

підприємства [3], вивчення основних причин, їх зміни у динаміці і порівняння з 

аналогічними підприємствами в регіоні, з показниками підприємств-

конкурентів. Важливо також при аналізі виявити резерви збільшення прибутків 

(покриття збитковості), підвищення рентабельності й визначити конкретні 

заходи на перспективу. 

Для досягнення цієї мети  підприємство повинно вирішити такі завдання: 

- оцінити, якою мірою була забезпечена максимізація прибутку; 



- розглянути доходи і зіставити їх з розходами, визначити прибуток від 

реалізації; 

- виявити, яка частина доходів використовується на покриття витрат 

обігу, податків і створення прибутків; 

- розрахувати відхилення величини балансового прибутку від величини 

прибутку від реалізації та встановити причини таких відхилень. 

Аналіз доходів здійснюється за такими етапами: 

1) Аналіз загального обсягу та складу доходів. На цьому етапі 

аналітичної роботи визначаються загальний обсяг доходів підприємства, його 

абсолютна та відносна зміна порівняно з попередніми періодами; 

2) Аналіз обсягу та джерел формування валового доходу (від реалізації 

товарів) підприємства. Цей етап аналітичної роботи передбачає вивчення 

основних джерел формування валового доходу, обсяг формування доходів від 

кожного джерела, питому вагу в загальному обсязі доходів; 

3) Оцінка рівня доходності інших видів діяльності підприємства. На 

цьому етапі аналітичної роботи розраховуються та аналізуються в динаміці 

відносні показники отримання доходів від інших видів діяльності підприємства: 

інвестиційної, посередницької, кредитної, орендної тощо. 

Отже, як економічна категорія прибуток є однією з основних форм 

грошових накопичень, створюваних у галузях економіки; він являє собою 

частину національного доходу, включає вартість додаткового і окремі елементи 

необхідного продукту. Прибуток займає одне з головних місць в загальній 

системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це 

виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і інші економічні 

важелі прямо чи опосередковано пов'язані з прибутком. 
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