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Статтю присвячено аналізу та систематизації підходів до розуміння поняття прибутковості підприємства. 
Систематизовано підходи до визначення сутності прибутковості з позицій різних авторів. Досліджено види та 
функції прибутку як одного з показників прибутковості. Визначено сутність рентабельності як відносного по-
казника ефективної діяльності підприємства.
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Статья посвящена анализу и систематизации подходов к пониманию понятия прибыльности предпри-
ятия. Систематизированы подходы к определению сущности прибыльности с позиций разных авторов. 
Исследованы виды и функции прибыли, как одного из показателей прибыльности. Определена сущность 
рентабельности как относительного показателя эффективной деятельности предприятия.
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Yepifanova I.Yu., Humeniuk V.S. PROFITABILITY: CURRENT APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE
The article is devoted to analysis and systematization of approaches to understanding the concept of profitability. 

Approaches to definition of essence of profitability from positions of different authors are systematized. Types are 
researched and functions of profit have arrived as one of profitability indicators. The essence of profitability as 
relative indicator of effective activities of the entity is determined.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У сучасних умовах господарювання 
більшість підприємств відчуває проблеми 
щодо забезпечення належного рівня конку-
рентоспроможності та прибутковості. При-
бутковість підприємства є найважливішим 
показником його розвитку, оскільки за від-
сутності стратегічних напрямів розвитку та 
належного рівня прибутковості підприємства 
можуть поступово втрачати ліквідність і зре-
штою банкрутувати. Прибуток підприємства 
як один із показників прибутковості відіграє 
важливу роль у системі економічних показ-
ників, особливо в умовах переходу до рин-
кової економіки. Забезпечення прибутковості 
підприємства є показником стабілізаційного 
ефекту його розвитку та загального економіч-
ного розвитку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок щодо визначення сут-

ності прибутковості зробили вітчизняні вчені, 
такі як Р.Р. Антонюк, М.Ф. Огійчук, Л.Ю. Кучер, 
Н.Б. Ярошевич, М.М. Бердар, О.В. Хмелев-
ський, А.М. Поддєрьогін, В.М. Гриньова, 
І.А. Бланк. Незважаючи на важливість цієї 
категорії, й досі не існує єдиного підходу до 
визначення сутності поняття «прибутковість».

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є систематизація 
підходів до розгляду прибутковості як еконо-
мічної категорії. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основною метою створення та функ-
ціонування будь-якого підприємства неза-
лежно від форми його власності та розміру 
є отримання справедливої нагороди за здій-
снену діяльність, тобто достатнього розміру 
доходу. 

Прибуток є тією категорією, яка найповніше 
зображає фінансові можливості підприємства 
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та його здатність до розширення виробничої 
діяльності підприємства. Зрозуміло, що чим 
більший прибуток, тим більше можливостей 
з’являється в підприємства для економічного 
розвитку та покращення й розширення своєї 
діяльності. Прибуток є джерелом підвищення 
рівня добробуту населення, він визначає 
рівень фінансової стабільності у державі.

Задовільний рівень ефективності потре-
бує, з одного боку, перевищення кінцевих 
результатів над витратами на їх досягнення, а 
з іншого – зіставлення одержаних при цьому 
результатів з результатами аналогічних 
об’єктів. При цьому абсолютна сума прибутку, 
отримана підприємством, і є дуже важливим 
показником діяльності, однак не може харак-
теризувати рівень ефективності господарю-
вання. Це пов’язано з тим, що абсолютний 
розмір прибутку характеризує лише одно-
разовий економічний ефект, тоді як міру цієї 
ефективності характеризує показник прибут-
ковості [1].

Досліджуючи сутність прибутковості, не 
можна не відмітити різноманітність поглядів 
щодо тлумачення поняття «прибутковість», 
що узагальнене в табл. 1. З цієї таблиці видно, 
що на сьогодні немає єдиного визначення 

категорії прибутковість. Усі автори по-різному 
трактують це поняття. Так, М.Ф, Огійчук [3] та 
Л.Ю. Кучер [5] розглядають прибутковість як 
показник економічної ефективності та резуль-
тативності діяльності суб’єкта господарю-
вання. 

Р.Р. Антонюк [2] визначає прибутковість як 
здатність підприємства генерувати позитив-
ний фінансовий результат від здійснення гос-
подарської діяльності, який полягає в пере-
вищенні доходу над здійсненими витратами, 
при чому в розмірі достатньому для ефектив-
ного подальшого функціонування.

Т.В. Осипова [4] вважає, що основою при-
бутковості є сам прибуток, який у цілому й 
визначає результат фінансово-господарської 
діяльності підприємств.

Отже, прибутковість – це показник, який 
характеризує ефективність діяльності підпри-
ємства з точки зору здатності його приносити 
прибуток та забезпечувати ефективне відтво-
рення використаних ресурсів.

Прибутковість підприємства характеризу-
ють два показники: прибуток та рентабель-
ність. Прибуток виражає абсолютний ефект 
без урахування використаних ресурсів, а 
рентабельність є одним із головних вартісних 

Таблиця 1
Систематизація підходів до визначення сутності поняття «прибутковість»
Автор Прибутковість – це

Р.Р. Антонюк [2]

стійке економічне явище, що проявляється як підтверджена здатність 
підприємства генерувати позитивний фінансовий результат від здій-
снення як основної, так і всієї господарської діяльності, що полягає в 
перевищенні доходу над здійсненими витратами в розмірі достатньому 
для ефективного подальшого функціонування

М.Ф. Огійчук [3]

вид ефективності, що характеризує результативність діяльності еконо-
мічних систем (підприємств, територій, національної економіки). Осно-
вною особливістю таких систем є вартісний характер засобів (видатків, 
витрат) досягнення цілей (результатів), а в деяких випадках і самих 
цілей (зокрема, одержання прибутку)

Т.В. Осипова [4]
основою прибутковості є сам прибуток, який у цілому й визначає резуль-
тат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів госпо-
дарювання. Тому прибуток зображає її результати 

Л.Ю. Кучер [5]
між прибутком і прибутковістю є тісний діалектичний взаємозв’язок: при-
буток – це показник для зображення економічного ефекту в абсолютних 
показниках, а прибутковість – показник для зображення економічної 
ефективності діяльності суб’єкта господарювання

С.В. Мочерний [6]

прибутковість суб’єкта треба розглядати з двох аспектів: по-перше, як 
прибутковість усього підприємства щодо всього авансованого капіталу, 
яка визначається нормою прибутку: відношенням річного прибутку до 
авансованого капіталу; по-друге, як прибутковість виготовлення окремої 
партії товарів, яка вимірюється відношенням прибутку до собівартості 
товарів

О.В. Хмелевський 
[7] 

стан підприємства, що вказує на його здатність здійснювати рента-
бельну діяльність, забезпечувати платоспроможність, генерувати при-
буток, на основі чого забезпечувати стабільність зростання та майбутній 
інноваційно-інвестиційний розвиток
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показників ефективності виробництва, який 
характеризує рівень віддачі активів і рівень 
використання капіталу в процесі виробни-
цтва. Вона безпосередньо пов’язана з отри-
манням прибутку та показує ефективність 
діяльності підприємств різних форм власності 
та характеризує інтенсивність їх роботи. Тому 
дослідження прибутковості є дуже важли-
вим фактором для подальшого ефективного 
функціонування та розвитку підприємства.

На думку Н.Б. Ярошевича [8], прибуток є 
метою підприємницької діяльності й джере-
лом витрат на розвиток виробництва. Прибу-
ток і його рівень характеризує ефективність 
виробництва, збиток засвідчує неефективне 
господарювання. Прибуток являє собою 
перевищення валових доходів над валовими 
витратами. 

Необхідно зазначити, що прибуток як важ-
лива категорія ринкових відносин визначає 
такі функції: 

1) характеризує економічний ефект – кін-
цевий фінансовий результат;

2) прибуток відіграє стимулювальну функ-
цію – він водночас є фінансовим результатом 
й основним елементом фінансових ресурсів 
підприємства; 

3) прибуток джерело формування бюдже-
тів різних рівнів [7].

Ще одним показником прибутковості під-
приємства, є рентабельність, яка пока-
зує співвідношення прибутку з понесеними 
витратами. Це відносний показник, який має 
властивість порівняння. Саме рентабельність 
характеризує ступінь дохідності, вигідності, 
прибутковості. 

Якщо сума прибутку показує абсолют-
ний ефект від діяльності, то рентабельність 
характеризує міру цієї ефективності, тобто 
відносний рівень прибутковості підприємства 
або продукції, що виробляється. Рентабель-
ність як показник дає уявлення про достат-
ність прибутку порівняно з іншими окремими 
величинами, що впливають на фінансово-гос-
подарську діяльність підприємства. Під час 
визначення показника рентабельності при-
буток співвідноситься з чинниками, що мають 
найзначніший вплив на його отримання: дохо-
дами, витратами, ресурсами, капіталом.

Основні показники рентабельності можна 
об’єднати в такі групи:

– показники рентабельності капіталу 
(активів);

– показники рентабельності продукції; 
– показники, розраховані на основі пото-

ків наявних грошових коштів [9].

С.Б. Довбня, О.Г. Пендик коефіцієнти рен-
табельності об’єднують у три групи за такими 
ознаками: 

– оцінення ефективності діяльності під-
приємства в цілому, 

– оцінення ефективності за видами діяль-
ності (в тому числі операційної, інвестиційної, 
фінансової), 

– оцінення ефективності використання 
ресурсів [10].

О.А. Зінченко виділяє такі класифікаційні 
ознаки показників рентабельності, зокрема, 
за критерієм: 

– часу (моментні, статистичні, динамічні); 
– витрат (активи, застосовані ресурси, 

споживані ресурси);
– результату (загальний прибуток, оподат-

кований прибуток, чистий прибуток); 
– узагальнення (узагальнені, локальні, 

часткові);
– інфляції [11]. 
Недоліком цієї класифікації є відсутність 

показників, що характеризують різні види 
діяльності підприємства: операційну, інвести-
ційну та фінансову, що є необхідним, оскільки 
в періоди нестабільності саме інвестиційна і 
фінансова діяльність можуть стати джерелом 
доходу.

На думку Л.А. Лахтіонової всі показники 
рентабельності можна поділити на чотири 
основні групи:

– показники рентабельності щодо реалі-
зації;

– показники рентабельності щодо активів;
– показники рентабельності щодо влас-

ного капіталу та зобов’язань;
– показники рентабельності витрат і про-

дукції [12].
Низка авторів [13–14] показники рента-

бельності поділяють на: 
– витратні – рентабельність продукції, 

рентабельність інвестиційних проектів, рен-
табельність окремих видів діяльності тощо;

– ресурсні – рентабельність активів 
(сукупного капіталу) підприємства, рента-
бельність чистих активів, рентабельність обо-
ротних активів, рентабельність необоротних 
активів, рентабельність власного капіталу 
тощо;

– доходні – валова рентабельність реалі-
зації, чиста рентабельність реалізації, опера-
ційна рентабельність реалізації.

Отже, прибутковість характеризується 
прибутком та рентабельністю. Існують різні 
підходи до визначення показників рента-
бельності. У цілому рентабельність більш 
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змістовно, ніж прибуток, зображають кінцеві 
результати господарювання, тому що їх вели-
чина показує співвідношення факту з дій-
сними або використаними ресурсами. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, систематизація підходів до визна-
чення сутності поняття «прибутковість» пока-
зало, що прибутковість – це показник, який 
характеризує ефективність діяльності підпри-
ємства з точки зору здатності його приносити 

прибуток та забезпечувати ефективне відтво-
рення використаних ресурсів. Прибутковість 
підприємства характеризують за рівнем отри-
маного прибутку та рентабельністю. Прибуток 
є абсолютним показником, який не враховує 
понесених на отримання певного результату 
витрат. Рентабельність є відносним показни-
ком ефективності діяльності підприємства, 
яка забезпечує можливість порівняння отри-
маного результату з понесеними витратами.
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