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ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 

Прибуток є важливою і головною рушійною силою економіки, основним спонукальним мотивом 

діяльності підприємців, певним гарантом прогресу соціально-економічної системи. Вважається, що прибуток 

є узагальнюючим показником діяльності підприємства. В умовах ринкової економіки головною метою 

діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Власники і персонал мають зробити усе 

необхідне для забезпечення формування прибутку у розмірі, потрібному для подальшого функціонування і 

розвитку підприємства і забезпечення усіх груп інтересів. 

Фінансовим результатом господарської діяльності будь-якого підприємства виступає його прибутковість, 

яка характеризується абсолютними (сума прибутку) та відносними (рівень рентабельності) показниками. 

Прибутковість являє собою стійке економічне явище, що проявляється як підтверджена здатність 

підприємства генерувати позитивний фінансовий результат від здійснення як основної, так і всієї 

господарської діяльності, що полягає в перевищенні доходу над здійсненими витратами в розмірі 

достатньому для ефективного подальшого функціонування. [1] 

Прибутковість підприємства характеризують два показники: прибуток та рентабельність. Ці показники 

тісно пов'язані між собою. Зростання рентабельності об'єктивно свідчить про збільшення одержуваного 

прибутку.  

Прибуток являє собою додаткову вартість, яка створюється під час процесу виробництва понад 

вартість виробничих ресурсів та робочої сили що були використані. Прибуток є якісним показником, 

оскільки він синтезує всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської 

діяльності в цілому. Головною метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш ефективного 

його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення розвитку діяльності 

підприємства та зростання його ринкової вартості. [2] 

Розподіл і використання прибутку є найважливішим господарським процесом, що забезпечує покриття 

потреб підприємців і формування доходів держави. Механізм розподілу прибутку повинен бути побудований 

таким чином, щоб всіляко сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових 

форм господарювання. Прибуток підприємства отриманий в результаті його господарської діяльності, 

розподіляється між державою та підприємством. [3] 

Ще одним показником прибутковості підприємства, є рентабельність, яка показує співвідношення 

прибутку з понесеними витратами. Це відносний показник, який має властивість порівняння. Саме 

рентабельність характеризує ступінь дохідності, вигідності, прибутковості. 

Рентабельність, як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими окремими 

величинами, що впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства. Під час визначення 

показника рентабельності прибуток співвідноситься з чинниками, що мають найзначніший вплив на його 

отримання: доходами, витратами, ресурсами, капіталом. Основні показники рентабельності можна об’єднати 

в такі групи: 

– показники рентабельності капіталу (активів);  

– показники рентабельності продукції; 

 – показники, розраховані на основі потоків наявних грошових коштів.[4] 

Для того, щоб рівень прибутковості покращувався на підприємстві повинні проводитися заходи тільки 

в наступному порядку: організаційні (удосконалення виробничої та організаційної структури управління, ди-

версифікація виробництва, реструктуризація виробництва); технічні (оновлення техніко-технологічної бази, 

переозброєння виробництва, вдосконалення виробів, що виробляється); економічні важелі та стимули 

(удосконалення тарифної системи, форми і системи оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів). 

Якщо почати проводити зміни не в такому порядку, то позитивні зрушення у ефективності діяльності будуть 

малопомітними або майже відсутніми взагалі. [1] 

Для того щоб збільшити прибутковість, необхідно у той же самий час збільшити і заробіток або одно-

часно збільшувати заробіток і зменшувати витрати.  



Отже, для збільшення прибутковості доцільно було б використовувати три альтернативи, які є дуже 

актуальними:  

1. Збільшення цін при збереженому значенні витрат. Заробіток може бути збільшений кількома 

шляхами: підняттям цін на ваш продукт; підняттям рівня продажів; збільшенням різниці між ціною і 

собівартістю товару. 

2. Зниження витрат або собівартості при збереженому значенні заробітку. Другою альтернативою є 

зниження суми загальних витрат. Це може бути досягнуто зменшенням собівартості товару. Введення в 

експлуатацію продукції високих технологій, тобто конвеєрів, які ефективно вирішують цю проблему. Іншим 

важливим інструментом у зниженні загальних витрат є впровадження нових методів управління, таких як 

спільна діяльність.  

3. Одночасне збільшення цін та зменшення собівартості. Це може бути досягнуто шляхом масового 

виробництва. Принцип економіки, зумовлений зростанням масштабу виробництва, може призвести до 

бажаної мети. [5]  
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