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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА 

ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Одержання прибутку, який постійно знаходиться в полі зору зацікавлених 

сторін, має ґрунтуватися, перш за все, на детальному аналізі його динаміки, 

структури, факторів впливу, а також джерел формування та напрямів 

подальшого використання. Звідси слідує, що аналіз прибутку та джерел його 

формування займає найголовніше місце в системі аналізу діяльності 

підприємств [1]. 

Дослідження показали наявність різних методичних підходів до аналізу 

прибутку і рентабельності підприємства.  

Особливість аналізу прибутку і рентабельності полягає в тому, що він 

включає в себе вивчення факторів, які зв’язані з виробництвом, де прибуток 

створюється, і з обігом, де він реалізується.  

Основними завданнями аналізу є: оцінка структури, виконання плану і 

динаміки з прибутку; оцінка випливу факторів на зміну прибутку; оцінка 

впливу факторів на зміну рентабельності; виявлення резервів зростання 

прибутку і рентабельності і розробка заходів для використання виявлених 

резервів [2].  

У процесі аналізу фінансових результатів на першому етапі необхідно 

оцінити їх рівень і динаміки; дослідити структуру прибутку звітного періоду 

(здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму 

прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин 

(горизонтальний аналіз) тощо [3]. 

Подальший аналіз повинен конкретизувати причини зміни прибутку по 

кожному чиннику за допомогою факторного аналізу. 



Як і кожен абсолютний показник розмір прибутку не завжди 

характеризує ефективність діяльності підприємства, тому аналіз прибутку 

доповнюють аналізом рентабельності. Аналіз рентабельності підприємства 

дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та 

раціональність їхнього використання. Основні показники рентабельності 

підприємства: рентабельність продаж, рентабельність активів, рентабельність 

власного капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність продукції. 

Різноманітність показників рентабельності зумовлює, у свою чергу, 

різноманітність методик аналізу рентабельності і, відповідно, визначає 

альтернативність пошуку шляхів її підвищення. 

Заключним етапом аналізу прибутковості є розрахунок резервів 

підвищення прибутку і рентабельності. Основні джерелами резервів їх 

підвищення є: збільшення обсягів реалізації, зниження собівартості продукції, 

підвищення ціни реалізації за умови підвищення якості продукції [3].  

Проблематика прибутковості підприємств охоплює питання виникнення 

прибутку в процесі виробництва, його формування у сфері обслуговування і 

розподілу і використання для капіталізації. Для вирішення цієї проблеми 

необхідно системно аналізувати прибутковість підприємств і чинники, що на 

неї впливають, постійно відстежувати і встановлювати резерви збільшення 

прибутку і комбінувати різноманітні шляхи підвищення рівня прибутковості 

[4].   
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