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Розкрито зміст поняття прибутковості та ефективності діяльності туристичного підприємства. Систематизо-
вано підходи до визначення сутності прибутковості з позицій різних авторів. Визначено специфічні особливості 
діяльності туристичних підприємств. Досліджено види та функції прибутку як одного з показників прибутковос-
ті. Визначено, що процес накопичення прибутку відбувається під впливом факторів внутрішнього та зовнішньо-
го характеру. Запропоновані першочергові заходи для збільшення прибутку у довгостроковому періоді.
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ПРЕДПРИЯТИЙ

Раскрыто содержание понятия доходности и эффективности деятельности туристического предприятия. 
Систематизированы подходы к определению сущности прибыльности с позиций различных авторов. Опреде-
лены специфические особенности деятельности туристических предприятий. Исследовано виды и функции 
прибыли как одного из показателей прибыльности. Определено, что процесс накопления прибыли проис-
ходит под влиянием факторов внутреннего и внешнего характера. Предложенные первоочередные меры по 
увеличению прибыли в долгосрочном периоде.
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TOURISM ENTERPRISES

The content of the concept of profitability and tourism enterprise efficiency is defined. The approaches to de-
termining the essence of profitability from the standpoint of different authors are systematized. Specific features of 
tourism enterprises activities are determined. The types and functions of profit as one of the indices of profitability 
are investigated. It is determined that the process of profit accumulation is influenced by factors of internal and ex-
ternal nature. Initial measures are proposed to increase profits in the long run.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Глобальні структурні перетво-
рення міжнародних економічних відносин 
привели до конкурентної боротьби між під-
приємствами за одержання максимального 
прибутку та забезпечення належного рівня 
конкурентоспроможності. Прибутковість під-
приємства є найважливішим показником, 
який визначає перспективи його розвитку, 
можливість досягнення стратегічних цілей та 

завдань. Прибуток підприємства як один із 
показників прибутковості є головною рушій-
ною силою економіки ринкового типу, осно-
вним спонукальним мотивом діяльності під-
приємців. Прибуток є тією категорією, яка 
найповніше відображає фінансові можли-
вості підприємства та його здатність до роз-
ширення виробничої діяльності. Зрозуміло, 
що чим більший прибуток, тим більше мож-
ливостей з’являється у підприємства для 
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економічного розвитку та покращення і роз-
ширення своєї діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблематику дослідження шляхів 
забезпечення та підвищення прибутковості 
підприємств висвітлено у працях вітчизняних 
та зарубіжних вчених: І.А. Бланка, С.В. Зазан-
ської, С.В. Мочерного, С.Ф. Покропивного, 
А.М. Поддєрьогіна та інших. Водночас серед 
науковців немає спільного бачення теоре-
тичної сутності поняття прибутковості та 
резервів її підвищення, що є проблематич-
ним під час вирішення практичних завдань 
покращення ефективності діяльності підпри-
ємств. Нині актуальним питанням залиша-
ється дослідження впливу різних факторів 
(внутрішніх та зовнішніх) на зростання при-
бутковості підприємства. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є вивчення сутності та складників при-
бутковості як одного з найважливіших показ-
ників ефективності діяльності туристичних 
підприємств. 

У процесі дослідження використано моно-
графічний та абстрактно-логічний метод (для 
удосконалення сутності поняття «прибутко-
вість туристичних підприємств» та формулю-
вання висновків); ієрархічної класифікації (для 
виявлення факторів, внутрішнього та зовніш-
нього характеру); графічний (для наочного 
відображення результатів дослідження).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сьогодні в економічній літературі 
наведено досить багато трактувань визна-
чення поняття «прибутковості», що відповідно 
впливає на управління економікою загалом та 
підприємствами зокрема.

Так, Т.В. Осипова [1] вважає, що основою 
прибутковості є сам прибуток, який загалом і 
визначає результат фінансово-господарської 
діяльності підприємств. О.І. Давидов ствер-
джує, що крім того, що прибутковість почина-
ється з орієнтації підприємства на максимі-
зацію прибутку, вона є критерієм управління 
підприємством, у процесі якого величина при-
бутку застосовується як абсолютний показ-
ник, а співвідношення різних показників – як 
відносні [2, с. 189]. 

І.О. Бланк у свою чергу стверджує, що 
в основі прибутковості лежить прибуток та 
рентабельність. Учений трактує прибуток як 
мірило фінансового стану підприємства та 
основну характеристику рентабельності вкла-
дених коштів у його активи. Також він наго-
лошує на тому, що прибуток може бути як 
кількісним, так і якісним показником, а прибут-

ковість характеризує ефективність діяльності 
підприємства [3]. Це означає, що в її основі та 
значенні закладено більш ширше вираження 
показників – відносне.

О. Хмелевський визначає прибутковість як 
стан підприємства, що вказує на його здат-
ність здійснювати рентабельну діяльність, 
забезпечувати платоспроможність, генеру-
вати прибуток, на основі чого забезпечувати 
стабільність зростання та майбутній інно-
ваційно-інвестиційний розвиток. Тобто без-
спірним є той факт, що прибутковість безпо-
середньо пов'язана з отриманням прибутку. 
При цьому вона має два «полюси» прояву: 
позитивний та негативний, тобто прибутко-
вість та збитковість. Основою такого прояву 
є результат господарської діяльності – пози-
тивний (прибуток) і негативний (збиток). Мож-
ливий і третій стан – беззбитковість, якому 
відповідає відсутність як прибутку, так і збитку 
[4, с. 50–51]. І.Ю. Єпіфанова та В.С. Гуменюк 
поряд із розумінням прибутковості як харак-
теристики ефективності відтворення ресурсів 
підприємства пропонують оцінювати її рівень 
із боку розмірності, якості та потенціалу 
виробництва [5, с. 190].

С.В. Мочерний пропонує розглядати при-
бутковість суб’єкта з двох аспектів: по-перше, 
як прибутковість усього підприємства щодо 
всього авансованого капіталу, яка визнача-
ється нормою прибутку: відношенням річного 
прибутку до авансованого капіталу; по-друге, 
як прибутковість виготовлення окремої партії 
товарів, яка вимірюється відношенням при-
бутку до собівартості товарів [6]. 

Як бачимо, трактування категорії при-
бутковості названими авторами близьке за 
змістовним наповненням та не може визна-
чатися без урахування абсолютного ефекту 
від величини прибутку та подальшого визна-
чення показників рентабельності. У фор-
муванні прибутковості підприємства також 
недоцільно обраховувати рентабельність як 
самостійний показник, що не залежить від 
величини прибутку. Як результат, рентабель-
ність характеризує ефективність діяльності 
підприємства та стосується тільки певного 
рівня прибутковості. 

Таким чином, прибутковість діяльності під-
приємства є результатом використання від-
повідної моделі бізнесу. Тому для успішного 
функціонування кожне підприємство має не 
лише забезпечувати отримання прибутку, а й 
одночасно виконувати щонайменше дві функ-
ції: забезпечувати платоспроможність підпри-
ємства за рахунок ефективної поточної діяль-
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ності і підвищувати потенціал підприємства 
за рахунок оновлення технології, виробничих 
потужностей, продукції, тобто розвивати під-
приємництво [4].

Узагальнення та аналіз результатів дослі-
джень вітчизняних і зарубіжних учених пока-
зали, що своєрідність туристичних послуг як 
продукту сервісної сфери характеризується 
загальними для цієї сфери ознаками, від-
мінними від матеріального виробництва, що 
впливають на визначення прибутковості. 
У свою чергу, послуги підприємств турис-
тичної галузі мають власні відмінні риси від 
інших суспільно значущих послуг. А саме: 
послуга має індивідуальний характер; ефект 
від надання послуги (задоволення від оздо-
ровлення й відпочинку) прямо не пов’язане 
з величиною витрат туриста; всі лікувальні 
курорти перебувають у спеціальних місцевос-
тях, що відрізняються певним набором ланд-
шафтно-кліматичних умов і гідромінеральних 
ресурсів, тому має місто залежність процес 
надання послуги від місцевих природно-клі-
матичних умов; на ринок послуг туризму 
попередньо «виносяться» не самі послуги, а 
лише інформація про ті послуги, які можуть 
бути зроблені; туристично-оздоровчі послуги 
належать до категорії найбільш дорогих, тому 
що засновані на застосуванні цінних природ-
них лікувальних ресурсів, і це вимагає склад-
ного бальнеотехнічного господарства і медич-
ної техніки; спостерігається значний вплив 
фактора сезонності. 

Оскільки туристичний ринок розвивається 
в умовах конкуренції, туристичні підприєм-

ства, щоб не втратити клієнтів, проводять 
певну цінову політику. Основними факторами 
ціноутворення є: витрати як основа для вста-
новлення ціни, ціни конкурентів як орієнтир, 
сезонність, а також характер (унікальність) 
послуг, категорія засобів розміщення. 

Процес накопичення прибутку відбува-
ється під впливом факторів внутрішнього та 
зовнішнього характеру (рис. 1).

Внутрішні фактори впливу на прибуток 
підприємства – це фактори, які залежать від 
діяльності підприємства: обсяг діяльності 
підприємства, стан та ефективність викорис-
тання ресурсів підприємства, рівень доходів, 
рівень витрат, ефективність цінової політики 
та видів наданих послуг. 

Зовнішні фактори впливу на прибуток під-
приємства – це фактори, які не залежать від 
діяльності підприємства: державне регулю-
вання цін у сучасних умовах на товари, які 
входять до споживчого кошика, подорож-
чання послуг інших галузей національного 
господарства, система оподаткування, зміна 
нормативних документів із кредитування, 
збільшення облікової ставки за користування 
кредитами, політика держави щодо форму-
вання доходів, відсутність індексації доходів 
населення залежно від темпів інфляції.

Велике значення мають часово-просторові 
фактори – це такі об’єктивні чинники, які діють 
незалежно від підприємства. 

Територіальна приналежність визначає 
спрямованість функціонування підприємства, 
крім безпосередньо його розташування й 
погодно-кліматичних умов важливим чинни-

 

Внутрішні Зовнішні 

Амортизація Прибуток від реалізації 
продукції, робіт, послуг 

Ціна 

Якість послуг 

Інфляція 

Цільова аудиторія 

Обсяг реалізації 

Рівень послуг 

Кількість 
заброньованих, 

але неоплачених 

Отримані 
штрафи 

Позики 

Доходи по 
додаткових 

послугах 

Довгострокові 

Короткострокові 

Рис. 1. Класифікація факторів, що впливають на формування  
фінансових ресурсів туристичного підприємства
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ками є рельєф, пляжі, клімат, бальнеологічні 
ресурси, пейзажна розмаїтість. 

Фактор часу враховується під час оцінки 
доцільності капітальних вкладень, нових 
проектів, прогнозування попиту. Важливим 
є фактор тривалості послуги, він впливає 
безпосередньо на функціональні показники 
послуги – ступінь задоволеності, який вини-
кає в результаті оздоровлення і відпочинку. 
Вибір часу тривалості відпочинку рекреантом 
залежить від багатьох соціально-економіч-
них чинників: попиту, пропозиції, цін на ринку 
туристичних послуг, доходів, наявності віль-
ного часу і тощо.

Специфічною особливістю діяльності 
туристичних підприємств є фактор сезон-
ності. Скорочення сезону приводить до того, 
що у пошуках прибутковості суб’єкти турис-
тичного ринку саме на цей період встановлю-
ють найбільш високі ціни, що, у свою чергу, 
стримує зростання потоку туристів. Сезонне 
функціонування може негативно позначатися 
на якості обслуговування: періодичне наван-
таження працівників приводить до зниження 
їхньої кваліфікації, а нерівномірне заванта-
ження приміщень спричиняє незапланований 
фізичний і моральний знос матеріальної бази. 

Збільшення тривалості курортного 
сезону – важлива передумова підвищення 
якості обслуговування і зростання доходів 
туристичного підприємства. Економічні фак-
тори зовнішнього середовища частково про-
являють себе через суб’єктів ринку, від пове-
дінки яких залежить ступінь прояву і наслідки 
їх впливу [7].

Проведені узагальнення та систематиза-
ція факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища дають змогу дати авторське 
визначення прибутковості туристичних під-
приємств. Отже, прибутковість туристичних 
підприємств – це показник, який характери-
зує ефективність діяльності підприємства з 
погляду здатності його приносити прибуток, 
забезпечувати ліквідність та конкурентоспро-
можність у довгостроковому періоді.

Прибутковість туристичного підприємства 
характеризують два показники: прибуток та 
рентабельність. Вони є основними якісними 
показниками, що відображають економічну 
ефективність підприємства, його фінансо-
вий стан, успіхи та можливості у виконанні 
розробленої програми економічного та соці-
ального розвитку. Рентабельність і прибуток 
тісно пов’язані між собою. Зростання рента-
бельності об’єктивно свідчить про збільшення 
одержуваного прибутку. Іншими словами, за 

зростання прибутку створюються умови для 
збільшення рентабельності [8, с. 76].

З метою аналізу та забезпечення ефектив-
ного управління формуванням прибутку роз-
різняють декілька видів прибутку підприєм-
ства: маржинальний, валовий, операційний, 
від звичайної діяльності та чистий. Відповідно 
до чинних в Україні положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, загальний прибуток 
підприємства складається з прибутку, отри-
маного підприємством від звичайної діяль-
ності та від надзвичайних подій. Прибуток від 
звичайної діяльності становить близько 95% 
загальної суми отриманого підприємством 
прибутку [9].

Головне призначення прибутку в сучасних 
умовах господарювання – відбиття ефектив-
ності виробничо-збутової діяльності підпри-
ємства. Це зумовлено тим, що у величині 
прибутку повинна знаходити висвітлення 
відповідності індивідуальних витрат підпри-
ємства, пов’язаних з виробництвом і реалі-
зацією своєї продукції й виступаючих у формі 
собівартості, суспільно необхідним витра-
там, непрямим вираженням яких повинна 
з'явитися ціна послуги. Збільшення прибутку 
в умовах стабільності цін свідчить про зни-
ження індивідуальних витрат підприємства на 
виробництво й реалізацію продукції. 

Прибутку притаманні такі основні функції: 
– оцінювальна – полягає в тому, що при-

буток використовується як основний критерій 
ефективності виробництва і використання 
ресурсів; 

– стимулююча – полягає в тому, що його 
розмір впливає на виробниче й особисте спо-
живання, є джерелом сплати податків; 

– госпрозрахункова – полягає в тому, що 
госпрозрахунок передбачає обов’язкове отри-
мання прибутку, інакше виробництво не має 
сенсу [10].

Досліджуючи питання визначення фінансо-
вих результатів, західні економісти звернули 
увагу, що виникненню прибутку сприяє низка 
факторів: підприємницька ініціатива, сприят-
ливі умови, протекція держави та інших сус-
пільних інститутів. Економісти США та інших 
країн вивчають питання залежності прибутку 
від масштабів виробництва, коливань витрат 
та інтенсивності використання капіталу. На 
отримання прибутку також впливає здатність 
підприємця керувати ризиком та володіння 
методами передбачення та прогнозування. 
Різноманіття факторів, що впливають на при-
буток, вимагає їхньої класифікації, що водно-
час має важливе значення для визначення 
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основних напрямів, пошуку резервів підви-
щення ефективності господарювання.

Формування прибутку – це безперерв-
ний процес, який включає в себе комплекс 
дій щодо забезпечення ув’язки (узгодження) 
доходів і витрат підприємства з метою отри-
мання та максимізації їх позитивного сальдо. 
Вся діяльність підприємства спрямована на 
те, щоб забезпечити зростання прибутку або 
принаймні стабілізувати його на певному 
рівні. На формування абсолютної суми при-
бутку підприємства впливають такі фактори: 

– результати, тобто ефективність його 
фінансово-господарської діяльності; 

– сфера діяльності; 
– галузь господарства; 
– установлені законодавством умови обліку 

фінансових результатів [11, с. 30].
Значний вплив цих факторів в більшості 

випадків не означає наявності якихось уні-
кальних резервів зростання прибутку, а лише 
робить акцент на певних з них, виділяючи їх 
як найбільш перспективні та вагомі для цього 
підприємства, ринку, галузі.

Сьогодні є такі підходи до формування 
прибутку підприємства, в тому числі і турис-
тичного, якбухгалтерський та економічний. 

На формування прибутку як фінансового 
показника роботи підприємства, що відбива-
ється в бухгалтерському обліку, в офіційній 
звітності суб'єктів господарювання, впливає 
встановлений порядок визначення фінан-
сових результатів діяльності; обчислення 
собівартості продукції (робіт, послуг); загаль-
ногосподарських витрат; визначення прибут-
ків (збитків) від фінансових операцій, іншої 
діяльності. 

Для формування прибутку підприємства 
пропонується певна технологія, яка дає змогу 
застосувати методи, прийоми та операції, які 
забезпечують підприємству отримання пере-
вищення доходів над витратами (прогнозова-
ними, очікуваними, фактичними) (рис. 2).

Отриманий підприємством прибуток є 
об'єктом розподілу. Розподіл прибутку стано-
вить процес формування напрямів його май-
бутнього використання відповідно до мети і 

завдань розвитку підприємства . У розподілі 
прибутку можна виділити два етапи. 

Перший етап – це розподіл загального 
прибутку. На цьому етапі учасниками розпо-
ділу є держава й підприємство. У результаті 
розподілу кожний з учасників одержує свою 
частку прибутку. Пропорція розподілу при-
бутку між державою і підприємствами має 
важливе значення для забезпечення держав-
них потреб і потреб підприємств. Це одне з 
принципових питань реалізації фінансової 
політики держави, від правильного вирішення 
якого залежить розвиток економіки загалом. 
Пропорції розподілу прибутку між державою 
(бюджетом) і підприємством складаються під 
впливом низки факторів. Істотне значення 
при цьому має податкова політика держави 
щодо суб’єктів господарювання. Ця політика 
реалізується в сумі податків, що сплачуються 
за рахунок прибутку, у визначенні об’єктів 
оподаткування, ставках оподаткування, у 
порядку надання податкових пільг. 

Другий етап – це розподіл і використання 
прибутку, що залишився в розпорядженні 
підприємств після здійснення платежів до 
бюджету. На цьому етапі можуть створюва-
тися за рахунок прибутку цільові фонди для 
фінансування відповідних витрат (на виплату 
дивідендів, на соціальний розвиток підприєм-
ства тощо). Принципове значення в розподілі 
чистого прибутку (прибутку, що залишається 
на підприємстві) має досягнення оптималь-
ного співвідношення між фондом нагрома-
дження та фондом споживання [12]. 

Система розподілу прибутку повинна 
забезпечити фінансовими ресурсами потреби 
розширеного відтворення підприємства на 
основі встановлення оптимального співвідно-
шення між засобами, що направляються на 
споживання і накопичення.

Прибуток є критерієм і показником ефек-
тивності діяльності підприємства. Однак під-
приємству потрібен не прибуток, а конкретний 
його розмір для забезпечення ефективної 
діяльності підприємства.

Прибуток необхідний для подальшого роз-
ширення своєї діяльності, збільшення кіль-

Рис. 2. Види технологій формування прибутку підприємств у ринкових умовах
 

Технології формування прибутку підприємств 

Виробничі Фінансово-економічні Інформаційно-правові Управлінські 
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кості туристичних турів, підвищення їх якості, 
придбання нового обладнання, обчислю-
вальної техніки, засобів зв’язку, а також сти-
мулювання продуктивності праці робітників 
туристичних підприємств. Частина прибутку 
може виділятися керівництвом туристичного 
підприємства для страхування свого біз-
несу на випадок форс-мажорних ситуацій на 
період надання туристичної послуги (напри-
клад, стихійні лиха у вигляді цунамі, земле-
трусу, повені, зсуву ґрунту та інше). В умовах 
ринкової економіки, коли будь-яке підпри-
ємство виступає як суб’єкт та об’єкт еконо-
мічних відносин, воно самостійно визначає 
пропорції розподілу чистого прибутку, тобто 
того, що залишився вже після сплати подат-
кових платежів.

Формування прибутковості туристичних 
підприємств напряму залежить від показників 
добробуту населення та фінансово-економіч-
ного зростання в країні, якщо вони погіршу-
ються – знижується і прибутковість туристич-
них підприємств. 

Основними способами збільшення при-
бутку у довгостроковому періоді можуть 
бути такі: 

1. Дії – що спрямовані на збільшення частки 
ринку в наявних сегментах, такими діями 
можуть бути створення додаткових власти-
востей для продукції, що виготовляється, під-
вищення якості обслуговування покупців, усу-
нення конкурента.

2. Дії, спрямовані на вироблення нової кон-
курентної стратегії.

3. Проникнення в нові сегменти ринку.
Важливе місце серед способів збіль-

шення прибутку будь-якого підприємства є 
ефективне управління його прибутковістю, 
що являє собою процес планування над-
ходжень і використання грошових ресурсів, 
встановлення оптимальних співвідношень 
у розподілі доходів підприємств. В умовах 
конкуренції вдосконалення процесу форму-
вання прибутку на макрорівні здійснюється 
безперервно.

Найбільш розповсюдженим поясненням 
сутності прибутковості підприємства є те, 
що її ототожнюють із рівнем рентабельності, 
яка свідчить про ефективність господар-
ської діяльності підприємства. Разом із тим 
показник рентабельності розглядають на 
основі величини прибутку, але у відносному 
вираженні.

На думку науковця О.В. Мелень, рента-
бельність виступає індикатором прибутко-
вості підприємства, а також характеризує 

ефективність вкладеного капіталу, розпо-
рядження грошовими та матеріальними 
коштами. Вона вимірюється за допомогою 
цілої системи відносних показників, що харак-
теризують ефективність роботи підприємства 
загалом, прибутковість різних напрямів діяль-
ності, вигідність виробництва окремих видів 
продукції [13, с. 125].

Рентабельність – не просто статистичний, 
розрахунковий параметр, а складний комп-
лексний соціально-економічний критерій. На 
відміну від прибутку, він характеризує ефек-
тивність фінансової діяльності будь-якого 
конкретного економічного суб’єкта щодо всіх 
інших (індивідуальних підприємців, організа-
цій, регіонів, окремих країн і світу загалом), 
незалежно від розмірів і характеру економічної 
діяльності. Ця якість додає рентабельності, з 
одного боку, форми економічної категорії, що 
виражає економічні відносини між економіч-
ними суб’єктами з приводу результативності 
використання чинників капіталу, а з іншого – 
характер об’єкта й інструмента фінансового 
менеджменту. Рентабельність безпосередньо 
пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не 
можна ототожнювати з абсолютною сумою 
отриманого прибутку [14, c. 63].

Показники рентабельності характери-
зують ефективність роботи підприємства 
загалом, доходність різних напрямів діяль-
ності, окупність витрат тощо. Вони більш 
повно, ніж прибуток, характеризують кін-
цеві результати господарювання, адже їх 
величина показує співвідношення ефекту 
з наявними або використаними ресурсами. 
Показники рентабельності є важливими 
характеристиками факторного середовища 
формування прибутку підприємств. З цієї 
причини вони є обов’язковими елементами 
порівняльного аналізу та оцінки фінансо-
вого стану підприємства.

У практиці українських підприємств най-
більш поширеним є показник рівня рента-
бельності, що обчислюється як відношення 
прибутку до повної собівартості реалізованої 
продукції. Цей показник показує, скільки на 
кожну витрачену у господарстві гривню або 
іншу грошову одиницю отримано прибутку. 
За твердженнями відомих вчених, розраху-
нок відносних показників рентабельності під-
приємств здійснюється лише за позитивних 
фінансових результатів, однак такий резуль-
тат є поспішний. Адже за виявлення збитків 
від здійснення господарських операцій важ-
ливим також для підприємства є визначення 
рівня збитковості, тобто скільки збитків при-
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падає на кожну вкладену у виробництво гро-
шову одиницю. Рівень рентабельності або 
збитковості можна визначати за окремими 
видами продукції, за галузями та підприєм-
ством. Важливе значення показника рівня 
рентабельності полягає у тому, що завдяки 
його використанню можна не лише виявити 
прибутковість чи збитковість, а й визначити 
ефективність використання коштів.

Зростання прибутку та рентабельність має 
велике значення для подальшого розвитку 
не тільки підприємства, галузі, але й усього 
національного господарства України, оскільки 
являє собою джерело коштів для форму-
вання дохідної частини державного (місце-
вого) бюджету.

Важливе місце серед способів збіль-
шення прибутку будь-якого підприємства є 
ефективне управління його прибутковістю, 
що являє собою процес планування над-
ходжень і використання грошових ресурсів, 

встановлення оптимальних співвідношень 
у розподілі доходів підприємств. В умовах 
конкуренції вдосконалення процесу форму-
вання прибутку на макрорівні здійснюється 
безперервно.

Висновки з цього дослідження. Прибут-
ковість туристичного підприємства є індивіду-
альним показником, який включає в себе низку 
економічних понять та характеризується вели-
кою кількістю зовнішніх та внутрішніх чинників. 
В основі прибутковості лежить величина при-
бутку, розмір якого у співвідношенні з витра-
тами підприємства свідчить про результатив-
ність його діяльності, а саме рентабельність. 
Для підвищення прибутковості та збільшення 
обсягів реалізації керівники підприємства пови-
нні приймати продумані управлінські рішення, 
виходячи з особливостей основних умов її 
формування, а саме на етапі подолання гра-
ничної межі беззбитковості, етапі отримання 
прибутку та етапі його зростання.
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