
Міністерство освіти і науки України 
Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України 

Національний університет 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тези 

73-ї наукової конференції професорів, викладачів, 
наукових працівників, 

аспірантів та студентів університету 
 

Том 2 
 

21 квітня – 13 травня 2021 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава 2021 
 

  



 

~ 444 ~ 
 

статистичними організаціями та статистичними службами інших країн з 
питань статистичної методології та практики, а також з метою обміну 
досвідом роботи та інформацією [2]. 

Отже, на основі проведеного дослідження та викладеного вище 
матеріалу можна виділити такі основні постулати щодо використання 
державної статистики з метою регулювання національної економіки: 
інформативність державної статистики відіграє чи не найважливішу роль, 
адже за її доцільного використання країна може пришвидшити темпи свого 
економічного розвитку; державна статистика не залежить від влади; 
державна статистика слугує інформаційним носієм, оскільки містить в собі 
ключові дані стосовно ефективності роботи національної економіки; 
державна статистика сприяє міжнародному співробітництву та інтеграції.  
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ПРИБУТОК ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА АНАЛІЗУ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Активна фінансово-господарська діяльність будь-якого бізнесу 
передбачає отримання прибутку, який буде спрямований на розширення 
бізнесу, створення резервного капіталу, виплату інвесторам дивідендів та 
забезпечення високих соціальних гарантій трудового колективу. 

Найголовнішою характеристикою, яка відображає фінансовий стан 
будь-якого підприємства, а також його можливість одержувати позитивні 
результати від здійснення своєї діяльності є прибуток даного суб’єкта 
господарювання. Додатній фінансовий результат характеризується 
перевищенням одержаних доходів підприємства над понесеними 
витратами у звітному періоді, причому розмір перевищення повинен бути 
достатнім для ефективного подальшого функціонування підприємства.  

Прибуток є кількісним показником бізнесу. Для ефективного 
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управлінського рішення слід враховувати рівень та динаміку змін 
рентабельності всього підприємства та різних сфер його діяльності. 
Рентабельність та прибуток є тісно пов'язаними показниками. Зростання 
рентабельності об'єктивно вказує на збільшення отриманого прибутку [1].  

Рентабельність виступає як індикатор прибутковості підприємства, а 
також відображає ефективність вкладеного капіталу, грошових та 
матеріальних коштів. Вона показує ступінь прибутковості, вигідності, а 
також дохідності [2]. Рентабельність є відносним економічним показником 
і розраховується як співвідношення прибутку до витрат та вкладеного 
капіталу і характеризує норму прибутку.  

Показники, які відображають рентабельність є більш точними, ніж ті, 
що відображають прибуток, оскільки вони описують кінцеві результати 
управління. Це відбувається через те, що їх величина показує вплив ефекту 
з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Тобто вони показують 
частку прибутку кожної грошової одиниці. Їх використовують і як 
інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.  

Для оцінки рентабельності роботи підприємства використовують 
фінансову звітність за формою №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) та 
№ 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід). Форма №1 
є джерелом інформації про ресурси суб’єкта господарювання, які він 
використовує для отримання доходу і прибутку. У формі № 2 наводиться 
валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, 
фінансовий результат до оподаткування та чистий прибуток і сукупний 
дохід, а також витрати, які були понесені для одержання доходу і 
відповідно прибутку. Формули розрахунку показників рентабельності 
наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1.  
Розрахунок показників рентабельності 

№ Назва показника Формула розрахунку 
1 Рентабельність основних засобів (р. 2350 ф. 2 / (р. 1010 ф. 1 гр. 3 + гр. 4) / 2)*100 
2 Рентабельність власного капіталу (ряд. 2350 ф.2/ (ряд. 1495 ф.1 гр. 3 + гр. 4) / 2)*100 
3 Рентабельність сукупного капіталу (ряд. 2290 ф.2/ ряд. 1900 ф.1)*100 
4 Рентабельність позикового капіталу (ряд. 2350 ф. 2 / ф. 1 (ряд. 1595 + ряд. 1695) / 2) * 100 
5 Валова рентабельність продажу (ряд. 2090 ф.2 / ряд. 2000 ф.2)*100 
6 Операційна рентабельність 

продажу 
(ряд. 2190 ф.2 / ряд. 2000 ф.2)*100 

7 Чиста рентабельність продажу (ряд. 2350 ф.2 / ряд. 2000 ф.2)*100 
8 Рентабельність продукції (ряд. 2090 ф.2 / ряд. 2050 ф.2)*100 
 

Для максимізації прибутку та зростання рентабельності, підприємству 
потрібно збільшувати обсяги виробництва і реалізації продукції, але 
одночасно з цим мінімізувати витрати на виробництво і зменшувати 
собівартість, але дотримуватися вимог щодо якості продукції. 
Підприємство повинно якомога доцільніше вкладати одержаний раніше 
прибуток для досягнення позитивного ефекту, а також проводити заходи 
щодо підвищення кваліфікації та продуктивності праці своїх працівників. 
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Також суб’єкту господарювання необхідно вдосконалювати маркетингову 
систему та ефективно керувати ціновою політикою.  

Отже, прибуток та рентабельність є одночасно метою та наслідком 
певних управлінських рішень. За своєю сутністю це пов’язані та залежні 
між собою категорії. Необхідно також зазначити, що отримання прибутку 
завжди було основною метою діяльності бізнесу, а отже й управлінські 
рішення спираються, у першу чергу, на перспективи отримання 
максимального прибутку при мінімальних затратах.  
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Рівень зовнішньоекономічної активності країни в сучасних умовах 
поглиблення глобалізаційних процесів є одним із головних чинників, що 
визначає її місце на світовому ринку. У зв’язку з цим актуальність аналізу 
та оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств з метою 
моніторингу динаміки, визначення можливих проблемних аспектів та 
прийняття обґрунтованих рішень є беззаперечною. 

На сьогоднішній день у світовій та вітчизняній науці розроблено ряд 
методичних підходів до оцінювання зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств. Аналіз наукових праць дозволив виокремити наступні 
методики. 

У 1992 р. Т.В. Миролюбова запропонувала методику оцінювання 
експортної діяльності вітчизняних товаровиробників, яка стала базисом 
для подальших досліджень в даному напрямі. Автором запропоновано при 
проведенні аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств-експортерів та інших матеріальних структур, які реалізують 
продукцію зарубіжному замовникові, обчислювати аналітичні показники 
ефективності у вигляді абсолютних (показники ефекту виражаються як у 
національній, так і в іноземній валюті як різниця між результатами і 
витратами) і відносних (показники ефективності виражаються у відносних 


