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У статті розглядаються теоретичні аспекти підвищення ефективності фінансових показників підприємства. По-
казники прибутковості (збитковості) є основними показниками, які характеризують ефективність діяльності суб’єкта
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ВСТУП
Ринкова економіка пов’язана з необхідністю підвищення ефективності виробництва, конку-

рентоспроможності продукції та послуг на основі систематичного аналізу фінансово-господар-
ської діяльності підприємства, в тому числі аналізу ефективності діяльності підприємства. Аналіз
фінансово-господарської діяльності дає можливість розробляти необхідну стратегію і тактику
розвитку підприємства, на основі яких формується виробнича програма, виявляються резерви
підвищення ефективності виробництва.

Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства показує, по яких на-
прямах треба вести роботу щодо поліпшення результатів діяльності підприємства, дає можливість
виявити найбільш важливі аспекти і слабкі позиції у фінансовому стані підприємства. Відповідно
до цього результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші способи поліпшення
фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності. Але головною метою фінан-
сового аналізу є своєчасне виявлення й усунення недоліків у фінансовій діяльності і знаходження
резервів поліпшення фінансового стану підприємства.

Дослідженням проблем оцінки ефективності займались різні вчені. Особливо слід відмітити та-
ких вчених сучасності як А.М. Поддєрьогіна [1], Ю.М. Воробйова [2], Р.О. Костирко [3], А.А. Васі-
ну [4], В.В. Бочарова [5], Г.В. Савіцьку [6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів підвищення ефективності фінансових по-

казників підприємства.
РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття «ефективність» є комплексним багатовимірним показником. З приводу визначення

даного поняття в літературі існує велика кількість точок зору, і у ряді робіт зроблена спроба їх
систематизувати. У зв’язку з цим можна згадати роботи Р.Х. Холлу і ін. Так, Р.Х. Холл виділяє
наступні моделі організаційної ефективності: системно-ресурсну, цільову, моделі задоволеності
учасника, модель, що містить протиріччя [7].

Вивчення наукових поглядів багатьох авторів показує, що понятійний апарат в роботах про
ефективність відрізняється недостатньою обґрунтованістю. Так, наприклад, окремі автори визна-
чають «ефект економічної діяльності» як результат, який в тій чи іншій мірі відповідає цілям,
поставленим у сфері виробництва, розподілу, споживання, тобто в процесі виробництва в цілому
[8, с. 5]. При цьому множинність суб’єктів економічної діяльності, на думку вказаних авторів,
зумовлює різні і часто суперечливі цілі. На жаль, ідеологічні погляди авторів, на наш погляд,
штовхають їх до теоретичних міркувань, що робить необхідним введення поняття «специфічний
ефект економічної діяльності». В результаті розмиваються межі даної категорії всупереч постав-
леному авторами завданню добитися визначеності у формулюванні поняття, що шукається.

Як відомо, під «ефектом» в багатьох галузях науки мається на увазі бажаний результат будь-
якого цілеспрямованого процесу. Головний результат виробництва — це продукція з очікуваними
споживчими якостями. У цьому сенсі продукцію можна вважати за первинний ефект виробницт-
ва. Рентабельне виробництво, що дає прибуток, результатом має теж ефект, але вже вторинний.
Результат виробництва, виражений в грошовій формі, є економічний ефект виробництва. На рівні
підприємства економічний ефект виступає вже у вигляді доходу від реалізації продукції, а також
у вигляді прибутку, і щоб отримати максимальний економічний ефект як по продукції, так і по
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прибутку, необхідно, щоб ціна товару якомога більше перевищувала витрати на його виробницт-
во. Приросту прибутку і зменшення витрат можна добитися в результаті інвестицій в різні органі-
заційні і технічні заходи. В даному випадку йдеться не про сам ефект виробництва, а про його
зміну під впливом вказаних заходів, тобто говорять про динамічну ефективність [9].

Економічний ефект — показник, що характеризує результат діяльності. Це абсолютний,
кількісний показник. Залежно від рівня управління, галузевої приналежності, об’єкту і інших
параметрів в якості показників ефекту використовують показники валового національного про-
дукту, національного доходу, валової продукції, прибутку, валового доходу від реалізації товарів
[3, с. 331].

Як вважають О.А. Колісників і В.Ю. Ступін [10], теорія ефективності як наука в даний час
знаходиться на стадії становлення. Зростаюча популярність поняття привела його до дуже широ-
кого трактування і в якісному, і в кількісному плані і використання не лише в економіці, але і в
багатьох інших науках. В той же час збільшилася неоднозначність розуміння ефективності і мно-
жинність показників.

Ю.М. Лапигин, Д.Ю. Лапигин, Т.А. Лачиніна під ефективністю розуміють:
 конкретний результат (ефективність дії чого-небудь);
 відповідність результату або процесу максимально можливому, ідеальному або плановому;
 функціональна різноманітність систем;
 числову характеристику задовільності функціонування;
 вірогідність виконання цільових установок і функцій;
 відношення реального ефекту до необхідного (нормативного) ефекту» [11]. Слід зазначити,

що в цьому випадку відбувається єднання понять «ефект» і «ефективність».
С.М. Яшин і Є.М. Пузов, згрупувавши ряд визначень, виділяють наступні концепції і підходи

у визначенні ефективності:
1) ефективність розглядається як відносний показник (ресурсна або цільова ефективність). Це

всі види рентабельності;
2) ефективність визначається через прибуткові методи, що дають абсолютні значення показ-

ників. В рамках цих підходів використовуються метод дисконтованого грошового потоку, метод
капіталізації доходів, метод терміну окупності, розрахунок точки беззбитковості проекту;

3) ефективність визначається через прибуткові методи, але розраховується як відносний показ-
ник — метод індексу прибутковості (індекс прибутковості) і рентабельності проекту, метод внут-
рішньої норми прибутковості (внутрішня норма прибутку, рентабельності, повернення інвестицій);

4) ефективність розглядається як індивідуальний набір фінансових і нефінансових показників
підприємства (збалансована система показників) [12].

На наш погляд, необхідно відрізняти економічну ефективність від ефекту. Економічна ефек-
тивність діяльності підприємства, на відміну від ефекту, відображає якісну сторону діяльності
суб’єкта господарювання, і визначається співвідношенням корисного результату (ефекту, прибут-
ку) до витрат на його отримання.

Костирко Р.О. вважає, що економічна ефективність розкриває взаємозв’язок між витратами
операційної діяльності та її результатом. Під економічною ефективністю розуміють співвідно-
шення між економічним ефектом і витратами або фінансовими ресурсами, використаними для
його досягнення [3, с. 331].

Фінансову ефективність діяльності підприємства відображають показники рентабельності (при-
бутковості, збитковості).

Сучасне реформування і подальший розвиток економіки України вимагає переоцінки багатьох
сталих понять, уявлень про економічні явища, процеси. Це стосується і поняття «рентабельність».

Слід відразу відзначити, що спроби категоріального визначення рентабельності належать ви-
ключно радянській економічній літературі, тоді як на Заході, як правило, використовуються по-
няття «прибутковість», «ефективність», які часто ототожнюються.

Рентабельність — поняття похідне від німецького «rentabel», що переводиться як «реабіліто-
вуючі витрати, доцільні з господарської точки зору». Тому довгий час в радянській економічній
науці рентабельність вважалася за синонім прибутковості або результативності. Наприклад, в се-
редині XX століття уявлення про суть і роль рентабельності при соціалізмі складалося на основі
наступного визначення, представленого у підручнику «Політична економія» 1954 року: «Рента-
бельність (прибутковість) підприємства означає, що засоби, отримані підприємством від реалі-
зації своєї продукції, відшкодовують собівартість і забезпечують крім того отримання доходу.
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Рентабельність характеризує економічну ефективність роботи підприємства за певний період часу.
Поряд з рентабельністю окремих підприємств і галузей виробництва, в соціалістичному госпо-
дарстві досягається вища, недоступніша для капіталізму рентабельність в масштабі всього на-
родного господарства. Це означає, що рентабельність визначається не з точки зору окремих
підприємств або галузей виробництва і не в розрізі одного року, а з точки зору всього народного
господарства і в розрізі тривалого періоду часу. Рентабельність окремих галузей і підприємств
має підлегле значення по відношенню до народногосподарської рентабельності. Підвищення
рентабельності окремих підприємств і цілих галузей господарства сприяє прискоренню темпів
розвитку всього народного господарства» [13]. В цьому випадку, під рентабельністю розуміють
його прибутковість. При цьому такій рентабельності протиставляють народногосподарську рен-
табельність, відмінною рисою якої вважають безперервний безкризовий розвиток соціалістич-
ного народного господарства.

У науковій літературі з приводу категоріального визначення рентабельності склалися три ос-
новні підходи.

По-перше, велика група економістів пов’язує суть рентабельності з категорією прибутку. «Без-
посередньо з категорією прибутку, — відзначає Атлас М.С., — зв’язано використання в соціалі-
стичному суспільстві іншої вартісної категорії — рентабельності» [14, с. 18].

Теоретичне обґрунтування обмеження сфери категорії рентабельності у госпрозрахункових
відношеннях і прибутком дане в роботах Н.А. Цаголова, В.Н. Черковца, В.А. Медведева, С.С. Дза-
расова і ін. економістів. На їх думку, рентабельність як категорія, об’єктивно існує лише тому, що
є інша економічна категорія — прибуток. Тому в своїх роботах рентабельність вони розглядують
в органічному зв’язку з прибутком [15, с. 150-151; 16, с. 240-241].

При цьому окремі автори глибинну суть рентабельності бачать у відносній величині прибутку,
його нормі. На думку Л.І. Щедрої і В.В. Шиніна «рентабельність — це, по суті, норма прибутку,
тобто співвідношення прибутку до собівартості продукції або виробничих фондів» [17, с. 52]. У
підручнику політичної економії також наголошується: «Порівняння прибутку з витратами пока-
зує рентабельність, або, точніше, норма рентабельності» [18, с. 507].

По-друге, у ряді випадків поняття «рентабельність» неправомірно ототожнюють з поняттям
«дохідність» і «дохід». Наприклад, В.М. Масленников і В.М. Афремов пишуть: «Рентабельність
(або дохідність) виробництва означає, що виручка, отримана підприємствами від реалізації про-
дукції, відшкодовує собівартість і забезпечує крім того отримання доходу» [19, с. 4]. Слід зазначи-
ти, що наведене визначення не уточнює дане поняття, а спотворює його. У першій частці визна-
чення автори ототожнюють категорії рентабельності і дохідності. Аналіз показує, що дохідність є
категорією ширшого плану, ніж рентабельність. Оскільки рентабельність безпосередньо пов’яза-
на не зі всім доходом (суспільства або підприємства), а з певними його формами (різними видами
фінансових результатів: валовим прибутком, прибутком від операційної діяльністю і іншими ви-
дами прибутку), то вона виступає як одна з форм більш загальної категорії — дохідності.

Ряд учених (Р.Д. Винокур, І.Д. Лаптев, В.М. Масленников, Д.С. Моляков, Б.М. Тестер і ін.)
пов’язує функціонування категорії рентабельності не лише з прибутком, але і з чистим доходом
суспільства. Наприклад, В.М. Масленников і Д.С. Моляков пишуть: «Теоретично величина рен-
табельності визначається як відношення всієї маси отриманого чистого доходу до вартості основ-
них виробничих фондів і оборотних коштів або до повної собівартості реалізованої продукції»
[20, с. 158]. Це трактування також є неточним. Чистий дохід, будучи грошовим вираженням вар-
тості додаткового продукту, відображає, не лише величину створеного додаткового продукту, але
і ціну, що встановлюється на продукцію, яка реалізується. Ціна в значній мірі може відхилятися
від вартості товару і залежно від того, в яку сторону відбуватиметься це відхилення, підприємство
буде або не буде отримувати чистий дохід, а, отже, вважатиметься рентабельним або ні.

По-третє, є позиція визначення рентабельності через додаткову вартість, яку отримує підпри-
ємство. Академік Немчінов В.С. писав: «Додатковий продукт... свідчить про те, що для будь-якої
економічної системи обов’язкове дотримання принципу рентабельності. Будь-яка економічна си-
стема не може працювати лише на себе, вхолосту. Вона неодмінно повинна забезпечити в тій або
іншій мірі деякий економічний надлишок для суспільних потреб» [21].

На наш погляд, рентабельність необхідно визначати через прибуток, котрий для багатьох
підприємств і є додатковою вартістю.

Бочаров В.В. вважає, що економічну ефективність діяльності підприємства визначають за до-
помогою показників рентабельності. У спільному вигляді показник економічної ефективності
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характеризують відношенням економічного ефекту (прибутку) до ресурсів або витрат і це відно-
шення умножають на 100% [5].

Костирко Р.О. відзначає, що «для оцінки рівня ефективності діяльності підприємства викорис-
товують відносні показники — показники рентабельності (прибутковості). Рентабельність вимі-
рюється за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність діяль-
ності підприємства в цілому і прибутковість різних напрямів діяльності (операційної, інвестицій-
ної, фінансової).

Показники рентабельності якнайповніше, ніж прибуток, характеризують результати діяльності,
тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими
ресурсами. Їх використовують не лише для оцінки ефективності діяльності підприємства, але і як
інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

Від того, наскільки правильно обчислені показники прибутковості, наскільки реально вони
відображають її сутнісні характеристики, залежать результати ретроспективного і перспективно-
го аналізу ефективності діяльності підприємства. В даний час для цієї мети використовуються
багаточисельні показники рентабельності» [3, с. 332-333].

На наш погляд, економічну ефективність діяльності підприємства характеризують не тільки
показники прибутковості, але і показники збитковості, які можна визначати співвідношенням різних
видів фінансових результатів (конкретніше — збитку) до ресурсів або витрат, використаних у
процесі діяльності суб’єкта господарювання.

Розглянемо класифікацію рентабельності.
1. Дискусія з приводу рентабельності, що мала місце в радянській економічній літературі, при-

вела в 50-і роки XX ст. до виникнення концепції про дві форми рентабельності: госпрозрахунко-
вої і народногосподарської. Перша характеризує ефективність виробництва з точки зору окремо-
го підприємства, а друга – ефективність виробництва з позиції всього народного господарства.

2. Залежно від того, що приймають як ефект функціонування підприємства — обсяг виробниц-
тва (реалізації) продукції або фінансовий результат, — розрізняють показники виробничої ефек-
тивності і фінансової ефективності. В умовах планової системи економіки пріоритет віддавався
показникам виробничої ефективності (продуктивності праці, фондовіддачі основних засобів, ма-
теріаловіддачі). З переходом до ринкової економіки змінюється трактування і ієрархія критеріїв
ефективності, їх зміст. Оскільки основною метою підприємницької діяльності в умовах ринкових
відносин є прибуток, то як абсолютний критерій ефективності функціонування підприємства не-
обхідно вибирати прибуток [9].

3. На думку Г.В. Савіцької, показники рентабельності можна об’єднати у три групи:
1) показники, що базуються на витратному підході, рівень яких визначається співвідношенням

прибутку з витратами;
2) показники, що характеризують прибутковість реалізації, рівень якої визначається співвідно-

шенням прибутку з виручкою від реалізації продукції;
3) показники, в основі яких покладено ресурсний підхід і рівень яких визначають відношен-

ням прибутку до загальної суми або окремих частин авансованого капіталу [6].
Ю.М. Воробйов показники ефективності діяльності ділить на дві групи: показники оцінки при-

бутковості підприємства і показники оцінки рівня рентабельності господарської діяльності [2].
Р.О. Костирко підрозділяє показники рентабельності на слідуючі групи:
1) аналіз рентабельності обороту;
2) аналіз рентабельності і резервів стійкого зростання капіталу [3].
Шукурова М.А. показники рентабельності підрозділяє на чотири основні групи:
1. Показники рентабельності активів (майна), що відображають ефективність використання

майна організації, які визначаються як співвідношення фінансових результатів до вартості майна,
яке має в своєму розпорядженні організація.

2. Показники рентабельності капіталу, які відображають ефективність використання капіталу.
3. Показники рентабельності реалізації, що відображають ефективність виробництва і про-

дажів продукції, робіт, послуг.
4. Показники рентабельності витрат відображають ефективність витрат [22].
Ю.С. Цал-Цалко для оцінки ефективності діяльності підприємства пропонує 14 показників

рентабельності, не виділяючи їх в окремі групи [23].
Вибір оціночного коефіцієнта залежить від алгоритму розрахунку, точніше, від того який по-

казник ефекту (прибутку) використовується в розрахунках. Не випадково в світовій обліково-аналі-
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тичній практиці відомі різні інтерпретації показників рентабельності, розглядується широкий
спектр показників рентабельності, спосіб розрахунку яких розрізняється залежно від поставле-
них аналітичних і управлінських завдань.

Слід відзначити, що для розрахунку показників ефективності діяльності необхідно розрахува-
ти прибуток.

При цьому слід відмітити, що у Формі №2 «Звіт про фінансових результат» акціонерного това-
риства усі види фінансових результатів вже розраховані, то для суб’єкту малого підприємництва
фінансові результати необхідно розрахувати. Нижче приведені формули для розрахунку різних
видів фінансових результатів суб’єкта малого підприємництва.

1. Валовий прибуток [збиток] (ВП(У)).
ВП(У) = Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – Собі-
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) = стор. 030 – стор. 080 (1)
2. Фінансові результати від операційної діяльності (Фр_опд)
Фр_опд = Валовий прибуток [збиток] + Інші операційні доходи – Інші
операційні витрати = ВП(У) + стор. 040 – стор. 090 (2)
3. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (Фр_зд).
Фр_зд = Фінансові результати від операційної діяльності + Інші доходи –
– Інші витрати = Фр_опд + стор. 050 – стор. 100 (3)
4. Чистий прибуток [збиток] (ЧП(У))
ЧП(У) = Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування –
– Податок на прибуток = Фр_зд – стор. 140 (4)
Усі формули наведені за показниками Форми №2 «Звіт про фінансові результати» суб’єкта

малого підприємництва.
Розрахунок основних показників для оцінки ефективності діяльності малого суб’єкта підпри-

ємства представлений у табл. 1.
Ці показники використовуються при аналізі діяльності підприємства для оцінки ефективності

його діяльності.
На наш погляд, для підвищення ефективності діяльності підприємству необхідно збільшувати

свої фінансові результати. Найпоширенішими способами для досягнення цього є або збільшення
обсягів реалізації, або зменшення витрат на виробництво та реалізацію виробленої продукції.

ВИСНОВКИ
Аналіз дослідження дозволив сформулювати наступні висновки.
1. Слід відрізняти поняття «економічний ефект» та «економічна ефективність». Економічна ефек-

тивність визначається співвідношенням економічного ефекту (в якості котрого виступають фінан-
сові результати) до ресурсів або витрат, які використало підприємство у процесі своєї діяльності.

2. Основними фінансовими показниками економічної ефективності є рентабельність або при-
бутковість (збитковість). На сьогодні фінансові показники ефективності діяльності підприємства
можна розподілити на три групи: показники прибутковості (збитковості) виробництва, показники
прибутковості (збитковості) реалізації, показники прибутковості (збитковості) капіталу (активів).

3. Здійснені розрахунки різних видів прибутку (збитку) для суб’єктів малого підприємництва.
Також наведений розрахунок основних показників прибутковості (збитковості), які характеризу-
ють ефективність діяльності малого підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Фінанси підприємств: Підручник. / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. — 5-те

вид., перероб. та допов. — К.: КНЕУ, 2004. — 546 с.
2. Воробьев Ю.Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. Воробьев. — Симферо-

поль: Таврия, 2007. — 632 с.
3. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник /  Р.О. Костирко. — Х.: Фактор, 2007. —

784 с.
4. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов / А.А. Васина. — СПб.: Питер,

2004. — 448 с.
5. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ / В.В. Бочаров. — СПб.: Питер, 2005. —

432 с.: ил. — (Серия «Академия финансов»).



33
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №4

Блажевич О.Г. Теоретичні аспекти підвищення ефективності фінансових показників підприємства

Таблиця 1. Методика розрахунку показників ефективності діяльності малого підприємства *

Найменування по-
казника

Економічний
сенс

Формула
розрахунку Характеристика показника Динамі-

ка

Показники прибутковості (збитковості) капіталу (активів)

1. Прибутковість
(збитковість) суку-
пного капіталу
(ROA)

Прибуток до
оподаткування
/ Всього дже-

рел коштів

Фр_зд ф.2 /
ряд. 640 ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує свій капі-
тал, тобто який прибуток (збиток)
приносить кожна грн. капіталу підп-
риємства

збіль-
шення

2. Прибутковість
(збитковість) влас-
ного капіталу
(ROE)

Чистий прибу-
ток / Власний

капітал

ЧП(У) ф.2 /
ряд. 380 ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує власний
капітал, тобто який прибуток (збиток)
приносить кожна грн. вкладеного ка-
піталу

збіль-
шення

3. Прибутковість
(збитковість) обо-
ротних активів

Чистий прибу-
ток / Вартість

оборотних
активи

ЧП(У) ф.2 /
(ряд. 260 +

ряд. 270) ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує оборот-
ний капітал, тобто який прибуток
(збиток) приносить кожна грн. вкла-
дена в оборотні активи

збіль-
шення

4. Прибутковість
(збитковість) осно-
вних засобів

Чистий прибу-
ток / Вартість
основних за-

собів

ЧП(У) ф.2 /
ряд. 030 ф.1

Характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує основні
засоби, тобто який прибуток (збиток)
приносить кожна грн., вкладена в ос-
новні засоби

збіль-
шення

Показники прибутковості (збитковості) реалізації
5. Валова прибут-
ковість (збитко-
вість) реалізованої
продукції

Валовий при-
буток / Чиста
виручка від
реалізації

ВП(У) ф.2 /
ряд. 030 ф.2

Характеризує загальну ефективність
діяльності підприємства

збіль-
шення

6. Чиста прибутко-
вість (збитковість)
реалізованої проду-
кції

Чистий прибу-
ток / Чиста
виручка від
реалізації

ЧП(У) ф.2 /
ряд. 030 ф.2

Характеризує рентабельність діяльно-
сті підприємства по чистому прибутку

збіль-
шення

Показники прибутковості (збитковості) виробництва

7. Прибутковість
(збитковість) опе-
раційної діяльності

Прибуток від
операційної
діяльності /
Операційні

витрати

Фр_опд ф.2 /
(ряд. 080 +

ряд. 090) ф.2

Показує окупність витрат від опера-
ційної діяльності

Збіль-
шення

8. Прибутковість
(збитковість) зви-
чайної діяльності

Прибуток від
звичайної дія-

льності до опо-
даткування /
Витрати зви-

чайної діяльно-
сті

Фр_обд ф.2 /
(ряд. 080 +
ряд. 090 +

ряд. 100) ф.2

Показує окупність всіх витрат, тобто
скільки грн. прибутку (збитку) дово-
диться на 1 грн. витрат

збіль-
шення

9. Чиста прибутко-
вість (збитковість)
діяльності

Чистий при-
буток / Витра-
ти звичайної

діяльності

ЧП(У) ф.2 /
(ряд. 080 + ряд.
090 + ряд. 100)

ф.2

Показує скільки грн. чистого прибут-
ку (збитку) доводиться на 1 грн. ви-
трат

збіль-
шення

* [1, 2, 3, 5, 6]
** при розрахунку показників збитковості замість прибутку використовується збиток, який вказується із знаком «–».
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