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НА ШЛЯХУ ДО СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

 

Сьогодні, за наявності ресурсної бази і значного потенціалу реальний 

сектор економіки має низку проблем. Відсталість техніко-технологічної бази 

призводить до того, що рівень витрат перевищує аналогічний показник у Європі 

та США у декілька разів. В умовах значного зростання витрат, наявності 

регуляторних бар’єрів, відсутності фінансування все більше підприємств 

декларує збитки або й взагалі припиняє діяльність. Нині в Україні збитковість 

економічної діяльності підприємств набула тотального характеру, що підвищило 

вірогідність їх банкрутства. З 2011 року відбувалося системне зниження 

рентабельності операційної діяльності промислових підприємств та 

рентабельності власного капіталу у всіх галузях економіки України (рис.1).  
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Рис. 1. Динаміка рентабельності власного капіталу за галузями економіки 

України,% (складено за даними джерела [1] ) 

Проведений аналіз фінансових результатів діяльності підприємств 

основних галузей економіки України  доводить, що в 2014 р. прибутковим було 

лише сільське господарство [1]. Висока залежність фінансово-економічної 

системи України від зовнішніх впливів зробила її вкрай нестійкою та підвладною 

ризикам, що в значній мірі спровокувало фінансову нестійкість підприємств 

реального сектору економіки та стало однією з основних перешкод на шляху до 



стабілізації економічного зростання економіки України. Фінансовий стан 

вітчизняних підприємств суттєво погіршився, а фінанси підприємств залишались 

поза колом системного державного регулювання й фінансової підтримки. Саме 

тому на даний момент часу найбільш гостро постає проблема забезпечення 

прибуткової діяльності підприємств, яка залежить від низки фінансових важелів, 

що безпосередньо впливають на якість результату діяльності суб’єктів 

господарювання. Наразі криза неприбутковості, окрім впливу зовнішніх 

факторів, породжена впровадженням неефективної управлінської політики 

підприємцями. На жаль, на сьогодні більшість підприємств або зовсім не 

реалізує, або ж неефективно реалізує усю сукупність принципів стратегічного 

управління, і саме тому, вони не в змозі протистояти зовнішньому тиску. Тому в 

даних умовах досить гостро постає проблема забезпечення прибуткової 

діяльності підприємств шляхом впровадження ефективної політики управління 

фінансовими результатами діяльності організацій.  

Для вирішення проблеми ефективного управління прибутком підприємств 

реального сектора економіки необхідно створення нових ефективних механізмів 

регулювання й підтримки конкуренції в розвитку внутрішнього ринку шляхом 

перебудови монетарної політики держави щодо забезпечення фінансово-

кредитними ресурсами позитивної динаміки економічних процесів і структурних 

змін, вдосконалення інституційної структури фінансової системи в напрямі 

формування мережі фінансових інститутів розвитку, регіональних і 

спеціалізованих банків, а також інфраструктури проектного фінансування. Дана 

проблема є досить актуальною на сьогоднішній день, в умовах економічної 

кризи, і її вирішення призведе до підвищення стійкості розвитку національної 

економіки. 
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