МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УДК 336.671

Показники рентабельності підприємств різних галузей
України та шляхи підвищення їх рівня
Бочкарьова Т.О., Кулинич Р.О.

магістри
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій
«УАБС» Сумського державного університету

Пігуль Н.Г.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій
«УАБС» Сумського державного університету
Стаття присвячена актуальним питанням визначення рентабельності підприємств провідних галузей української економіки у контексті суспільного та економічного розвитку держави. Досліджено теоретичні аспекти
сутності економічної категорії «рентабельність». Здійснено аналіз показників рентабельності, що характеризують фінансові результати та ефективність діяльності суб’єктів господарювання різних галузей економіки
України. Окреслено чинники, що впливають на рівень рентабельності, та запропоновано шляхи її підвищення.
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Статья посвящена актуальным вопросам определения рентабельности предприятий ведущих отраслей
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. На сучасному етапі економічного
розвитку у цілісній системі аналізу ефективності роботи суб’єктів господарювання рентабельності належить провідне місце через
комплексність та інформативність цієї економічної категорії. Прибутковість діяльності підприємства завжди була основним стимулюючим чинником для подальшого розвитку та
розширення виробництва. А підприємства, які
ефективно функціонують, створюють сприятливий фундамент для підвищення загального
рівня економічного розвитку держави.
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Отже, аналіз рентабельності та виявлення
факторів, що впливають на її зміни, мають важливе значення для виявлення способів і шляхів підвищення ефективності роботи суб’єктів
господарювання різних галузей економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики
аналізу рентабельності зробили такі науковці,
як І.В. Алексєєв, І.А. Бланк, О.М. Гриньова,
Г.Г. Кірейцев, А.С. Мороз, М.К. Пархомець, А.М. Поддєрьогін, С.Ф. Покропивний,
А.П. Сава, Г.В. Савицька, Л.Й. Созанський,
М.В. Агапова, Т.В. Амельченко, І.І. Гущина.
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На нашу думку, незважаючи на численні
праці вчених, актуальним питанням залишається продовження наукових досліджень
у напрямі аналізу можливостей підвищення
рентабельності підприємств різних галузей
економіки.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є аналіз рентабельності суб’єктів господарювання різних галузей
національної економіки, виявлення чинників,
що впливають на її рівень, та окреслення
шляхів її підвищення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Рентабельність – це відносний економічний показник, що характеризує ефективність виробництва та розраховується як
відношення прибутку до витрат, тобто є нормою прибутку. Показники рентабельності – це
основні показники, які характеризують фінансові результати й ефективність діяльності підприємства. Вони визначають прибутковість
підприємства з різних позицій і формуються
у групи відповідно до інтересів всіх учасників
фінансово-економічного процесу та ринкового обміну.
Рентабельність (від нім. rentabel – прибутковий) – показник економічної ефективності
виробництва на підприємствах, який комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів [1, с. 158].
Існують різні підходи до тлумачення сутності
економічної категорії «рентабельність».
Так, Г.І. Андрєєва зазначає, що показники
рентабельності характеризують ефективність
роботи підприємства загалом, прибутковість
різних напрямів діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат
тощо [2, с. 15]. Аналогічне визначення наводиться авторами А.М. Штангрет та О.І. Копилюк. М.Я. Коробов вважає, що прибутковість,
тобто ефективність використання капіталу,
має назву «рентабельність» [3, с. 37].
О.Д. Третяк зазначає, що прибутковість
показує абсолютний ефект діяльності підприємства без урахування використаних при
цьому ресурсів, тому його варто доповнювати
відносним показником – рентабельністю. Відносні показники мають ту перевагу, що вони
не перебувають під впливом інфляції, оскільки
являють собою різні співвідношення прибутку
та вкладеного капіталу [4, с. 99].
П.Я. Попович доводить, що рентабельність – це показник, який дає уявлення про
достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, що впивають на виробництво, реалізацію і взагалі на
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фінансово-господарську діяльність підприємства [5, с. 114].
М.Г. Чумаченко зазначає, що рентабельність – це показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних
галузях і народному господарстві загалом
[6, с. 121].
М.М. Туріянська надає тлумачення рентабельності як поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої
підприємство за рахунок грошової виручки
від реалізації продукції повністю відшкодовує
витрати на її виробництво й одержує прибуток для розширеного відтворення [7, с. 28].
В.І. Блонська у своєму дослідженні зосереджує увагу на тому, що значення слова
«рентабельність» походить з німецької мови –
rentabel (дохідний, прибутковий) – і означає
показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних галузях і
народному господарстві загалом [8, с. 90].
У своєму навчальному посібнику А.В. Бондар зазначає, що рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства і у загальному вигляді він обчислюється
як відношення прибутку до витрат [9, с. 68].
Н.І. Верхоглядова розглядає рентабельність як співвідношення прибутку та понесених витрат (один із основних показників ефективності діяльності суб’єктів господарювання
різних форм властивостей, який характеризує
інтенсивність їхньої роботи) [10, с. 316].
Ю.А. Долгоруков у своїй роботі зазначає,
що рентабельність – це відносний показник
інтенсивності виробництва, який характеризує рівень окупності (прибутковості) відповідних складників процесу виробництва або
сукупних витрат підприємства [11, с. 103–105].
Отже, більшість авторів під рентабельністю розуміють показник, який характеризує ефективність діяльності підприємства та
інтенсивність виробництва. На наш погляд,
рентабельність – це економічна категорія, що
характеризує рівень прибутковості виробничої діяльності підприємства.
В економічній практиці обчислюються різні
показники рентабельності, такі як рентабельність продажів; рентабельність активів; рентабельність власного капіталу; рентабельність інвестицій; рентабельність діяльності;
рентабельність продукції.
Варто зазначити, що на рівень рентабельності впливають чинники, які відображені на
рисунку 1.
З метою більш якісного дослідження та
аналізу рентабельності різних галузей еко-
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номіки України за 2013–2015 рр. проаналізуємо рентабельність підприємств за видами
економічної діяльності. Основні показники
рентабельності галузей економіки України за
2013–2015 рр. наведено в таблиці 1.
Дані таблиці 1 свідчать про те, що найбільший рівень рентабельності спостерігається в
таких галузях економіки України, як сільське
господарство, мисливство та лісове господарство, діяльність транспорту та зв’язку, освіта.
Привертають увагу позитивні зміни рівня
рентабельності, що відбулися за останні
роки у таких галузях економіки, як промисловість, торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку,
діяльність готелів та ресторанів, фінансова
діяльність, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. Це пов’язано з відновленням стабільності економічної ситуації в країні.
Протягом 2013–2015 рр. залишилися збитковими такі галузі економіки, як будівництво,
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, а також
надання комунальних та індивідуальних
послуг; діяльність у сфері культури та спорту.
При цьому варто зазначити, що загалом спостерігається підвищення рівня рентабельності підприємств різних галузей економіки,
що пов’язано зі збільшенням обсягу отриманого прибутку, а також зі зменшенням обсягу
витрат.
Аналіз статистичних даних щодо рівня
рентабельності підприємств різних галузей
економіки України свідчить про необхідність
запровадження заходів, спрямованих на під-

вищення ефективності їхнього функціонування. Варто зазначити, що різні галузі економіки потребують спеціальних заходів, що
позитивно вплинуть на рівень рентабельності
підприємств, які функціонують у різних сферах економіки.
До основних шляхів підвищення рентабельності підприємств різних галузей економіки України можемо віднести:
– у промисловості [14, c. 85–96]:
– необхідність збільшення розміру капіталовкладень у цю галузь із темпом росту
9–10% на рік;
– підвищення темпів нагромадження основного капіталу;
– перегляд податкових норм для підприємств цієї галузі, а також можливість упровадження спрощеної системи оподаткування;
– валютно-курсову та тарифну підтримку
експортерів;
– запровадження нових технологій, які приведуть до зниження енергомісткості виробництва в основних виробничих галузях, а також
до зростання рівня конкурентоспроможності
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
– у машинобудуванні [14, c. 91–94]:
– розроблення нових та надійних механізмів рефінансування виробничої діяльності;
– необхідність зниження відсоткових ставок за банківськими кредитами для цієї галузі;
– постійне розширення внутрішніх ринків
та конкурентоспроможний вихід на зовнішні;
– необхідність боротьби з монополістичним встановленням цін на вітчизняні метали,

Таблиця 1
Основні показники рентабельності галузей економіки України за 2013–2015 рр.
Рік
Вид економічної діяльності
2013
2014
2015
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
5,7
12,4
14,9
Промисловість
–0,5
2,3
3,7
Будівництво
–2,3
–2,2
–0,4
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та пред–1,0
2,0
6,0
метів особистого вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
–3,8
–2,2
0,7
Діяльність транспорту та зв’язку
3,7
3,1
4,6
Фінансова діяльність
–18,2
7,2
16,9
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та
–1,0
–2,6
–0,8
надання послуг підприємцям
Освіта
4,1
5,1
7,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
–0,6
–0,3
0,5
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність
–11,4
–8,9
–1,3
у сфері культури та спорту
Джерело: [12; 13]
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–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–
–

–

–

–
–

географічне розташування;
державне регулювання (податкове, тарифне,
цінове та ін.);
рівень конкуренції і попиту на продукцію
галузі;
стабільність фінансового, кредитного,
фондового та ін. ринків.

Зовнішні

Рис. 1. Система чинників, які впливають на рівень рентабельності підприємства

налагодженість постачально-збутової
діяльності;
ефективність претензійної діяльності;
організованість фінансової діяльності;
наявність природоохоронної діяльності.

Позавиробничі

достатність наявного обсягу засобів праці;
рівень продуктивності використання засобів
праці;
оптимальність терміну роботи обладнання;
технологічність процесу виробництва та
рівень оновлення обладнання;
прогресивність використовуваних
матеріалів;
оптимальність чисельності виробничого
персоналу та фонду робочого часу;
рівень кваліфікації працівників
ефективність організації праці.

Виробничі

Внутрішні

Чинники, які впливають на рівень рентабельності підприємства
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а також створення задовільних умов для
використання цих металів;
– формування якісної банківської політики
щодо підтримання обмінного курсу вітчизняної валюти;
– у сільському господарстві, мисливстві,
лісовому господарстві [15, с. 51–61]:
– збільшення обсягів експорту продукції
вітчизняних сільськогосподарських виробників;
– розвиток інфраструктури аграрного сектору за допомогою розвитку консалтингу та
підвищення кваліфікації фермерів і сільськогосподарських спеціалістів;
– створення умов для об’єднання виробників сільськогосподарської продукції;
– необхідність підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції за допомогою активного залучення вітчизняного та іноземного капіталу;
– розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції;
– створення лояльної системи для кредитування сільськогосподарських підприємств;
– підвищення участі держави у фінансуванні та підтримці сільського господарства;
– проведення технологічної модернізації
агропромислового комплексу;
– переведення сільського господарства
на інноваційно-інвестиційну модель розвитку шляхом створення системи мотивацій
суб’єктів господарювання до впровадження
наукоємних технологій, формування агротехнологічних парків, підтримки міжнародного
співробітництва в інноваційній сфері;
– в освіті [16, с. 120–127]:
– вдосконалення освітньої діяльності з
використанням досвіду західноєвропейських
країн;
– створення нової системи управління
освітою;
– удосконалення системи фінансування
освіти;
– надання можливостей здобуття освіти
різним групам і верствам населення;
– створення нових форм організації та
управління освітньою діяльністю;
– диверсифікацію освітньої діяльності в
різних навчальних закладах;
– підвищення функціональної гнучкості
роботи навчальних закладів.
Отже, загалом для підвищення рівня прибутковості функціонування суб’єктів господарської діяльності доцільно:
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– постійно підвищувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг
із паралельним скороченням виробничих
витрат;
– запроваджувати різноманітні заходи
задля підвищення продуктивності праці робітників;
– постійно використовувати весь потенціал, що є на підприємстві (тобто вихід на нові
ринки, постійне залучення нових фінансових
ресурсів);
– періодично здійснювати маркетингові
дослідження задля підтримки необхідного
рівня цін на ринках збуту;
– будувати договірні відносини з постачальниками, посередниками, покупцями на
принципах чесності, відкритості та довіри;
– ефективно використовувати отримані
прибутки;
– виробляти лише продукцію яка буде
користуватися попитом, використовувати
матричне групування товарів для більш якісного аналізу, а також покращувати продукцію
з середнім рівнем рентабельності, а низькорентабельну продукцію зняти з виробництва;
–
використовувати
диверсифіковане
виробництво, яке буде швидко пристосовуватись до змін внутрішніх та зовнішніх факторів;
– постійно вести наукові дослідження з
аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів;
– розвивати маркетингові відділи та формувати вдалу збутову політику [17, с. 11–14].
Висновки з цього дослідження. Отже,
для успішного функціонування та розвитку
підприємств різних галузей економіки необхідно приділяти увагу такому якісному показнику, як рентабельність, адже ефективна
діяльність підприємств безпосередньо залежить від отриманого прибутку. Саме прибуткове підприємство має фінансові ресурси для
розширення діяльності, для здійснення інвестицій, для модернізації устаткування та удосконалення технології виробництва.
Аналіз рентабельності підприємства дає
змогу визначити ефективність вкладення
коштів у підприємство, оптимальність та раціональність їх використання. Таким чином,
виявивши недоліки під час аналізу рентабельності, ми повинні активно розробляти можливі
шляхи вдосконалення виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, що
в майбутньому буде сприяти зростанню прибутку та рентабельності підприємства.
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