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Забезпечення прибутковості підприємства 
 

Киш Л.М., к.е.н., доцент 
Завацька О.О. 

Вінницький національний аграрний університет 
 
Забезпечення прибутковості підприємства – основна мета діяльності будь-якого 

комерційного підприємства. Основою забезпечення прибутковості є якісний розвиток 
підприємства, який має свої оціночні параметри, серед них ключовим є прибуток, точніше 
показник якості прибутку підприємства. На нашу думку, модель раціонального 
організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств повинна 
формуватися на  принципах: децентралізації, компактності, інтенсивності, скорочення 
проміжних ланок, взаємодії саморегуляції з державним регулюванням, гнучкості, 
відкритості, адекватності соціально-економічній ситуації. 

Цільовою функцією даного структурного утворення є отримання прибутку через випуск і 
реалізацію конкурентоспроможної продукції, забезпечення високого рівня рентабельності й 
ліквідності за допомогою управлінських методів (прийняття рішень та їх реалізація, в т. ч. 
контроль за їх виконанням і оцінка одержаних результатів) [1, с. 90-94]. 

Схематично організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємств 
можна подати таким чином (рис. 1). 

При формуванні даного механізму можна виділити ряд важелів впливу. Перш за все, це 
організаційно-економічні елементи, які включають адміністративні та ринкові інструменти 
(державне, регіональне, інституціональне регулювання та саморегулювання). 

Економічні важелі впливу включають: інноваційно-інвестиційні заходи, фінансово-
кредитний механізм регулювання, страхування та оподаткування, ціноутворення, 
мотиваційні механізми, засоби стимулювання на шляху підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємств  

[2, c. 75] 

Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємств 

Функціональні та забезпечувальні елементи Організаційно-економічні елементи 

Джерела 
фінансового 

забезпечення: 
 

- власний капітал; 
- позичковий 
капітал. 

Забезпечувальні 
системи: 
 
- правова; 
- кадрова; 
- нормативно-
регулююча; 
- інформаційно-
консультативна. 

Організаційні: 
 
- управління; 
- планування; 
- маркетингові 
дослідження; 
- зовнішньоеко-
номічні зв’язки; 
- механізми 
лізингу та 
оренди. 

Економічні: 
· інноваційно-
інвестиційні заходи; 
· фінансово-кредитний 
механізм; 
· страхування та 
оподаткування; 
· ціноутворення; 
· мотиваційні механізми; 
· засоби стимулювання 
підвищення конкуренто- 
спроможності. 
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Інноваційно-інвестиційні заходи мають включати в себе нормативно-правову базу 

забезпечення захисту інтересів інвесторів, гарантування державою недоторканості їх 
власності, сприяння інноваційним методам ведення підприємницької діяльності. 

Фінансово-кредитні інструменти повинні бути представлені розгалуженою системою 
фінансових установ і відпрацьованим механізмом надання і повернення кредитів. 

Оподаткування в забезпеченні прибутковості підприємств відіграє визначальну роль. 
Система оподаткування в Україні регулюється Податковим кодексом. 

Система страхування в Україні представлена, в основному, страхуванням майна, 
довгостроковим страхуванням життя, страхуванням відповідальності. Недостатньо розвинені 
сьогодні медичне страхування і страхування ризиків підприємницької діяльності. 

Ціноутворення в умовах ринкової економіки вільне, тобто визначається співвідношенням 
попиту і пропозиції. Але в Україні більше десяти різних відомств, що наділені 
повноваженнями щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції [3]. 

Мотиваційні механізми мають бути забезпечені державою, наприклад пільгове 
оподаткування (пільгове, а не вибіркове) або доступ до ресурсів на пільгових умовах.  

До організаційних важелів відносяться: організація управлінської діяльності, система 
планування, маркетингова діяльність, зовнішньоекономічні зв’язки, застосування механізмів 
лізингу та оренди. Вони охоплюють структуру управління та розподіл функцій в сфері 
державного регулювання підприємництва і діяльності підприємств; інститути, інституції і 
діяльність держави, організаційні структури, які впливають на розвиток підприємництва,  
система дозвільних та контролюючих органів та ін.  

Не менш важливе значення мають функціональні та забезпечувальні елементи, які 
складаються з фінансового забезпечення (за рахунок власного, позичкового капіталу й 
залучених засобів) та із забезпечувальних систем (правової, кадрової, нормативно-
регулюючої, інформаційної (інформаційне забезпечення: системи зв'язку; фінансові, 
економічні, правові консультаційні послуги; консультування)  та дорадчих служб). 

Отже, суть організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості підприємств 
полягає в створенні державою умов для ефективної діяльності підприємств, які полягають, 
нехай не у сприянні розвитку підприємництва вцілому, а хоча б в обмеженому втручанні 
контролюючих органів в діяльність підприємств.  

 
Список використаних джерел: 1. Першко Л. О. Сутність організаційно-економічного 

механізму фінансового забезпечення / Л. О. Першко // Вісник Сумського національного 
аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2003. – № 2. – С. 90-94. 2. Гудак В.В. 
Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарського 
виробництва: суть та особливості / В.В. Гудак // Сталий розвиток економіки. – 2011. - № 2. – 
С. 73-77. 3. Пабат О.В. Органи управління ціноутворенням в Україні // Право і Безпека.  
Науковий журнал. - № 5 (37) 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_5/PB-5/PB-5_62.pdf   ) 

 
Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства 

 
Киш Л. М., к.е.н., доцент 

Костюк В.І. 
Вінницький національний аграрний університет 

 
Під діагностикою фінансового стану підприємства розуміють оцінку його стану і напрями 

змін його в майбутньому на основі детального аналізу фінансових показників за визначений 
період часу. 

Стійкість роботи підприємства може бути забезпечена наявністю потенціалу, перш за все 
економічного потенціалу, як у кількісному виразі, так і якісній його складовій, тобто  
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Фінансовий стан як визначальний показник фінансового здоров’я підприємства 
 

Киш Л. М., к.е.н., доцент 
Костюк В.І. 

Вінницький національний аграрний університет 
 
Під діагностикою фінансового стану підприємства розуміють оцінку його стану і напрями 

змін його в майбутньому на основі детального аналізу фінансових показників за визначений 
період часу. 

Стійкість роботи підприємства може бути забезпечена наявністю потенціалу, перш за все 
економічного потенціалу, як у кількісному виразі, так і якісній його складовій, тобто 
стійкістю фінансового стану. 

Діагностика фінансового стану підприємства на основі взаємозв'язків факторів різних 
порядків дозволяє розрахувати вплив на фінансовий стан підприємства навіть окремих 
господарських операцій [5]. Своєчасне виявлення негативних відхилень сприятиме 
прийняттю оперативних заходів по стабілізації фінансового стану підприємства. Так, 
наприклад, існує безліч способів «виведення» показників ліквідності на рівень оптимальних 
значень. 

Різні показники ліквідності потрібні не тільки для керівників підприємства, а й для різних 
користувачів аналітичної інформації: коефіцієнт абсолютної ліквідності – для 
постачальників сировини і матеріалів; коефіцієнт швидкої ліквідності – для банків; 
коефіцієнт поточної ліквідності – для покупців, і власників акцій і облігацій підприємства. 

Представимо розрахунки даних показників у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Аналіз ліквідності ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя»  НААН 

Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. Відхилення, 
(+,-) 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0095 0,1655 0,0031 - 0,0064 
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,4952 0,3861 0,0524 - 0,4428 
3. Загальний коефіцієнт ліквідності 2,3966 2,3213 0,5601 - 1,8365 
 
Дані таблиці свідчать, що протягом досліджуваного періоду ліквідність підприємства 

зменшилась. Зокрема, зменшення загального коефіцієнта ліквідності порівняно із 2013 роком 
на 1,8365 пунктів свідчить, що ДП ДГ «Бохоницьке» не своєчасно повертає свої борги. 
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності знаходиться в межах норми – від нуля до 
одиниці і протягом досліджуваного періоду зменшується – на 0,0064 пунктів, що 
характеризує ту частину власних оборотних коштів, які перебувають у формі грошових 
коштів, що мають абсолютну ліквідність. 

Якщо при аналізі таких коефіцієнтів виявлені відхилення від рекомендованих значень, то 
необхідно з'ясувати причини цього. 

Наведені коефіцієнти являють собою відносні величини і протягом часу можуть не 
змінюватись або змінюватися незначно, тоді як зміни в складових чисельника і знаменника 
можуть бути суттєвими Тому таке дослідження доцільно доповнювати факторним аналізом. 

Для розрахунку впливу факторів можна використовувати 
один із способів елімінування (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Факторний аналіз зміни коефіцієнта покриття ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя»  НААН 

Фактор Методика розрахунку Рівень впливу 
фактора 

1 Зміни поточних активів  0,5601 - 0,1793 0,3808 
1.1 Запасів і затрат  (2741- 807) × 0,3808 = 

= 1934 × 0,3808 
 

736,47 
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1.2 Грошових коштів і поточних 
цінних паперів  

(17 - 69) × 0,3808 = 
= (- 52) × 0,3808 

 
- 19,80 

1.3 Дебіторської заборгованості  (64 - 68) × 0,3808 = 
= (- 4) × 0,3808 

 
- 1,52 

2. Зміни поточних пасивів  0,1793 - 2,3213 - 2,14 
2. 1 Короткострокових кредитів  - - 
2.2 Кредиторської заборгованості  (5399 - 417) × (-0,0004295) - 2,14 
2.3 Інших короткострокових 
пасивів  

- - 

Усього   - 1,7595 
 
Дані таблиці показують, що негативно вплинуло на коефіцієнт покриття абсолютне 

зменшення грошових коштів та дебіторської заборгованості, за рахунок чого він зменшився 
на 19,80 та 1,52 пункти відповідно. Але негативний вплив збільшення поточних пасивів 
призвів до зменшення коефіцієнта покриття на 2,14 пункти. Сумарний вплив двох факторів 
викликав зниження коефіцієнта на 1,7595. 

Таким чином, фінансовий стан підприємства є узагальнюючим індикатором оцінки 
ситуації, яка складається в результаті господарської діяльності суб’єктів ринку, ефективності 
державної аграрної політики в одному із найважливіших секторів національної економіки. 
Для ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН доцільно збільшувати обсяги грошових коштів 
та швидколіквідних активів (товарних запасів, дебіторської заборгованості). Поте 
нарощування останніх потрібно проводити лише в тому випадку, якщо дебітори оплатять 
борг в найближчому майбутньому, а товари будуть трансформовані у гроші в найближчому 
майбутньому. 

 
Список використаних джерел: 1.Галенко  О.М. Аналіз та класифікація факторів, які 

впливають на зміну фінансового стану підприємства // Становлення та розвиток обліку, 
контролю і аналізу в Україні .-К.: КНЕУ, 2006 .- С. 54. 2. Жукова О. А., Киш Л. М. 
Організація і методика економічного аналізу: Навч. посіб. - Вінниця : Вінницька газета, 2012. 
- 301 с. 3. Лагун М.І. Теоретична характеристика основних методичних аспектів проведення 
аналізу фінансового стану // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №3(82). – 
С.33-37 4. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2008.- 
№5.- С.99-104. 5. Салига К.С., Власенко С.А. Методичні підходи діагностування фінансового 
стану підприємства // Держава і регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2007. - №3. 
С.204-210 

 
Планування - головний етап досягнення мети 

 
Ковальчук Н.В., к.е.н., доцент 

Кисельов В.Р. 
Університет митної справи та фінансів 

 
Планування для кожного з нас, особливо, для керівників, є важливим елементом для 

досягнення мети. Його використання дасть змогу закласти фундамент визначеної стратегії 
діяльності на майбутнє.  

На сьогоднішній день планування нашої діяльності є не лише можливістю щодо визначення 
пріоритетів, але й необхідністю, яка дозволить вибрати правильну стратегічну поведінку в 
умовах мінливого зовнішнього середовища по відношенню до своєї мети. Власне, цим і 
обґрунтована актуальність даного дослідження. 

Метою даної роботи є  окреслення необхідності планування як головного етапу до 
досягнення власної мети. 

Кожен, хто досягав поставлених перед собою цілей, неминуче проходив три етапи на шляху  
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Аналіз конкурентоспроможності озимої пщениці 
 

Киш Л. М., к.е.н., доцент 
Сімоник Л.С. 

Вінницький національний аграрний університет 
 
Конкурентоспроможність – це здатність об'єкта, що характеризується ступенем реального 

чи потенційного задоволення ним певної потреби у порівнянні з аналогічними об'єктами, 
представленими на даному ринку. Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати 
конкуренцію у порівнянні з аналогічними об'єктами. Під конкурентоспроможністю продукції 
заведено розуміти сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної 
потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Конкурентоспроможність 
товару впливає на конкурентоспроможність самого підприємства. Вона визначає здатність 
витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших 
товаровиробників 

У структурі ПАТ «Явір-Агросервіс» (табл.1) озима пшениця займає 45,8% від загальної 
посівної площі господарства, також в структурі валової продукції культура займає 58,6%. 
Виробничі затрати на вирощування озимої пшениці становлять 334,4 тис.грн. Собівартість 
реалізованої продукції складає 1250,7 тис. грн. питома вага якої займає 10,7% економіки 
господарства. Частка прибутку від реалізації озимої пшениці склала 23,2% від загального 
прибутку по господарству. 

Таблиця 1 
Місце галузі виробництва озимої пшениці в економіці підприємства у 2015 році 

Показники По 
господарству 

По 
продукції 

Питома вага продукції в 
економіці господарства,% 

Посівна площа, га 399 183 45,8 
Виробничі затрати, тис. грн. 12959,0 334,4 2,6 
Собівартість реалізованої 
продукції, тис. грн. 

11718,0 1250,7 10,7 

Валова продукція в порівняних 
цінах, тис. грн. 

6146,3 3604,1 58,6 

Виручка від реалізації, тис. грн. 12519,0 3740,7 29,9 
Прибуток, тис. грн. 79,0 18,3 23,2 

 
З метою комплексної оцінки економічної ефективності виробництва озимої пшениці 

доцільно використовувати систему показників, яка включає показники ефективності 
використання ресурсів: землі, основних засобів виробництва, оборотних засобів, трудових 
ресурсів; а також загальних показників ефективності - собівартість продукції, прибутковість 
та рентабельність виробництва (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники економічної ефективності виробництва озимої пшениці на ПАТ «Явір – 

Агросервіс» 
Роки Показники 2013 2014 2015 

Відхилення 2015р. від 
2013р.(+,-) 

Посівна площа, га 800 250 183 -617 
Виробництво, ц 52480 12500 8601 -43879 
Урожайність, ц/га 65,6 50, 47,0 -18,6 
Обсяг реалізації, ц 47332 3557 13580 -33752 
Виручка від реалізації, тис. грн 6086,7 578,6 3740,7 -2345,7 
Собівартість реалізованої 
продукції, тис.грн. 

4511,8 2151,0 1250,7 -3261,1 

Рівень рентабельності,% 0,7 3,7 0,3 -0,4 
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Отже, дослідивши показники економічної ефективності виробництва озимої пшениці ми 
можемо побачити, що у 2015 році посівна площа зменшилась на 617 га. порівняно із 2013 
роком. На 18,6 ц/га зменшилась урожайність культури, що призвело до зменшення 
виробництва на 43879 ц. У 2015 році собівартість реалізованої продукції порівняно із 2013 
роком зменшилась на 3261,1 тис. грн. та становить 1250,7 тис. грн. Зменшення собівартості 
пов’язане із зменшенням обсягу виробленої продукції. Рівень рентабельності у 2015 році 
значно знизився порівняно із 2013 роком, у зв’язку із зростанням ціни за 1ц.продукції та 
становить -0,4%. 

При дослідженні аспектів конкурентоспроможності виробництва озимої пшениці доцільно 
звернути увагу на питання складу та структури собівартості. 

Тому розглянемо схематично структуру виробничої собівартості озимої пшениці у 2015 
році (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Структура виробничої собівартості озимої пшениціна ПАТ «Явір – Агросервіс» 

у 2015р. 
Отже, згідно отриманих даних ми можемо побачити, що найбільшу частку в структурі 

витрат займають решта матеріальних затрат (25%), насіння (19,5%), решта затрат (18,3%), та 
оплата послуг сторонніх організацій (17,7%). мінеральні добрива. пальне і мастильні 
матеріали складають 7%, частку в розмірі 4% складають витрати на оплату праці. 

Таким чином, озима пшениця визначає спеціалізацію ПАТ «Явір-Агросервіс», а 
підвищення її конкурентоспроможності є одним з резервів підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та його фінансової стійкості. Проте підприємство 
допустило зниження ефективності виробництва та реалізаціїї даної культури. 

 
Список використаних джерел: 1.Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий менеджмент. 

- К.: ЦУЛ, 2005.- 532 с. 2.Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях 
рынка. - М.: Издательский Дом Дашков и Ко, 2007. - 308 с. 3. Киш Л.М., Тимощук Н.М., 
Юзьков К.І. Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ “Вінницька кондитерська 
фабрика” //Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних 
підприємств: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 
участю (м. Миколаїв, 3-4 квітня 2015 р.). - Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ Університет Україна, 
2015. 104-108 с. 4.Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства (організації). - К.: ЦУЛ, 2005, 186 с. 
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