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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна магістерська робота містить 120 сторінок, 18 таблиць, 

26 рисунків, перелік джерел посилання з 40 найменувань, додатки. 

 

«Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення» 
(назва кваліфікаційної магістерської роботи) 

 

Об’єктом дослідження є процес оцінки та управління рентабельністю 

підприємства.  

Предметом дослідження є система фінансово-економічних відносин, 

що виникають в процесі оцінки та управління рентабельністю підприємства. 

Мета кваліфікаційної магістерської роботи – дослідження 

показників рентабельності підприємства, визначення їх сутності, надання 

пропозицій щодо підвищення показників рентабельності підприємства на 

основі теоретико-методичних досліджень та аналітичних розрахунків. 

Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання: 

– визначити економічну сутність і значення оцінки рентабельності 

підприємства; 

– визначити методи обчислення та систему показників 

рентабельності підприємства, а також виявлення факторів, які впливають 

на рентабельність; 

– проаналізувати фактори, які впливають на рентабельність 

підприємства; 

– провести діагностику фінансового стану ПрАТ «Київстар»; 

– оцінити стан управління рентабельністю операційною діяльністю 

підприємства та управління рентабельністю підприємства в цілому; 

– розробити пропозиції щодо покращення фінансових результатів 

діяльності ПрАТ «Київстар»; 

– проаналізувати підвищення ефективності використання капіталу 

ПрАТ «Київстар»; 

– виконати оцінку внутрішнього та зовнішнього середовищ ПрАТ 

«Київстар». 

Практичне значення отриманих результатів. На базі розрахунку 

фінансових коефіцієнтів надана оцінка рентабельності ПрАТ «Київстар». 

Оцінено перспективи і шляхи покращення діяльності ПрАТ «Київстар».  

Описана і застосована методика проведення фінансового аналізу та 

аналізу середовища прідприємства може бути використана на практиці під 

час оцінки діяльності як міжнародних, так і національних компаній.  
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ВСТУП 

 

 

Пе ре хід до ринкової е кономіки вимагає від підприємств підвище ння 

е фе ктивності виробництва, конкуре нтноздатності продукції і послуг на 

основі вве де ння досягне нь науково-те хнічного прогре су, е фе ктивних форм 

господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва 

тощо. У ринковій е кономіці фінансові ре сурси (капітал) вкладаються у будь-

які види діяльності виключно за крите рієм максимуму прибутку. Тому 

ре нтабе льність, тобто е фе ктивність використання капіталу, має ве лике  

значе ння при визначе нні фінансових ре зультатів діяльності підприємства. 

Адже  власник капіталу підприємства, його ме не дже ри повинні оцінювати 

будь-які ріше ння у сфе рі управління наявними коштами, порівнюючи 

витрати з прибутком, тим більше , що фінансові ре сурси завжди обме же ні 

пе вними обсягами, а оде ржаний прибуток – це  фінансовий ре сурс для 

здійсне ння нових вкладе нь і оде ржання нових прибутків. 

В сучасних умовах підвище ння ре нтабе льності підприємств є дуже  

важливим і складним завданням. Багато підприємств в Україні працюють 

не ре нтабе льно, тобто вони не прибуткові, або їх ре нтабе льність надто 

низька. Тому дослідже ння ре нтабе льності, а також шляхів її підвище ння на 

підприємстві є дуже  важливим і актуальним питанням на даний час. Також 

ця те ма заслуговує на значну увагу у зв’язку з тим, що при пе ре ході України 

на нові бухгалте рські стандарти змінилися ме тоди визначе ння прибутку 

підприємства: замість балансового прибутку те пе р використовується чистий 

прибуток. А показник прибутку є важливим при визначе нні ре нтабе льності 

підприємства. Тому те ма ре нтабе льності підприємства, а також шляхів її 

підвище ння є досить актуальною на даний час в Україні. 

Отже , ме тою даної роботи є все бічне  і де тальне  дослідже ння 

показників ре нтабе льності підприємства, визначе ння їх сутності, надання 

пропозицій щодо підвище ння показників ре нтабе льності підприємства на 

основі те оре тико-ме тодичних дослідже нь та аналітичних розрахунків. 
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Ве личина показників ре нтабе льності показує співвідноше ння е фе кту з 

наявними або використаними ре сурсами. Збільше ння ре нтабе льності 

підприємства пов’язане  із збільше нням ре нтабе льності продукції. 

Підвище ння кінце вих ре зультатів господарської діяльності кожного 

підприємства має істотне  значе ння для е кономіки країни, що і зумовило 

постійну увагу дослідників. 

Оцінка ре нтабе льності діяльності підприємств й досі залишається 

однією з найважливіших е кономічних пробле м сучасності. Вагомий вне сок в 

те орію з питань е фе ктивності діяльності підприємств зробили закордонні та 

вітчизняні вче ні: В. Бе ре нс, Г.Бірман, Л.Гітман, М. Джонк, Т.Стрікле нд, П. 

Хавране к, Л.М. Че рне ле вський, С. Шмідт. Поміж сучасних вітчизняних 

дослідників, які займаються питаннями ре нтабе льності підприємницької 

діяльності, не обхідно відзначити таких як Ме ц В.О., Поддєрьогін А.М., 

Покропивний С.Ф., Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В., Павловську О.В., 

Притулк Н.М., Гре щак М.Г., Лахтіонова Л.А., Білик М.Д., Буряк Л.Д., 

Не вме ржицька Н. Ю., Не вме ржицький Я. І., Те ре ще нко О.О., Швидане нко 

Г.О., Ше вчук Н.В. та інші.  

Завданням даної роботи є: 

1) визначити е кономічну сутність і значе ння оцінки ре нтабе льності 

підприємства; 

2) визначити ме тоди обчисле ння та систе му показників 

ре нтабе льності підприємства, а також виявле ння факторів, які впливають на 

ре нтабе льність; 

3) проаналізувати фактори, які впливають на ре нтабе льність 

підприємства; 

4) прове сти діагностику фінансового стану ПрАТ «Київстар»; 

5) оцінити стан управління ре нтабе льністю опе раційною 

діяльністю підприємства та управління ре нтабе льністю підприємства в 

цілому; 
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6) розробити пропозиції щодо покраще ння фінансових ре зультатів 

діяльності ПрАТ «Київстар»; 

7) проаналізувати підвище ння е фе ктивності використання капіталу 

ПрАТ «Київстар»; 

8) виконати оцінку внутрішнього та зовнішнього се ре довищ ПрАТ 

«Київстар». 

Пре дме том дослідже ння є систе ма фінансово-е кономічних відносин, 

що виникають в проце сі оцінки та управління ре нтабе льністю підприємства. 

Об'єктом дослідже ння є проце с оцінки та управління ре нтабе льністю 

підприємства. 

Ме тодологічні прийоми дослідже ння використовуються у вигляді 

наступних ме тодів дослідже ння: загальнонаукові ме тоди, аналіз і синте з, 

де дуктивний ме тод та індуктивний ме тод; ме тоди порівняльного, 

пробле мноситуаційного аналізу; логічний ме тод, ме тод коре ляційно-

ре гре сійного аналізу та інше . Вони використані для визначе ння сутності 

досліджуваних питань та повноти їх розкриття. 

Інформаційна база. Інформаційну базу дослідже ння становлять 

законодавчі та нормативні докуме нти, вітчизняна та зарубіжна літе ратура, 

пе ріодичні видання, довідкова літе ратура, мате ріали досліджуваного 

підприємства. 

Практичне  значе ння отриманих ре зультатів. На базі розрахунку 

фінансових кое фіцієнтів надана оцінка ре нтабе льності ПрАТ «Київстар». 

Оціне но пе рспе ктиви і шляхи покраще ння діяльності ПрАТ «Київстар».  

Описана і застосована ме тодика прове де ння фінансового аналізу та 

аналізу се ре довища прідприємства може  бути використана на практиці під 

час оцінки діяльності як міжнародних, так і національних компаній.  

Наукова новизна. Вона полягає в уточне нні те оре тичних положе нь та 

розробці практичних ре коме ндацій, спрямованих на удосконале ння 

ме тодики розрахунків та визначе ння на підприємстві.  
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Склад та структура роботи. Дипломна робота складається із 

ре фе рату, вступу, трьох, загальних висновків, списку використаних дже ре л 

та додатків. Обсяг роботи становить 121 сторінку, з них 107 – основний 

те кст, список використаних дже ре л займає 52 позиції. 

Отже  у розділі I даної дипломної роботи проаналізовано 

макрое кономічні показники, які підтве рджують високий ріве нь збитковості 

вітчизняних підприємств та не обхідності дослідже ння те оре тичних та 

ме тодичних підходів до управління ре нтабе льністю підприємства, а також 

дослідже но е кономічну сутність і значе ння ре нтабе льності підприємства, 

здійсне на класифікація показників ре нтабе льності підприємства та 

розглянуто ме тодику їх розрахунку. Викладе но ме тодичні підходи до 

прове де ння факторного аналізу ре нтабе льності підприємства. Описані 

основні ме тодики визначе ння ре нтабе льності підприємства (Дюпонівський 

розклад, ZVE I. PL): їх порівняння, визначе ння пе ре ваг та не доліків у даних 

підходах. Дослідже но фактори, які впливають на ре нтабе льність опе раційної 

діяльності підприємства, дослідже ння витрат та аналіз бе ззбитковості 

підприємства та запас фінансової міцності. Дослідже ння вартості капіталу 

підприємства та її вплив на ре нтабе льність підприємства. 

У другому розділі прове де но аналіз діяльності підприємства, оціне но: 

ре нтабе льність активів, виробництва та власного капіталу ПрАТ «Київстар», 

прове де но аналіз ре нтабе льності інве стиційної діяльності, опе раційної 

діяльності та ре нтабе льності продукції даного підприємства, проаналізовано 

ре нтабе льність грошових потоків підприємства, оціне но вплив факторів на 

показник ре нтабе льності підприємства.  

У III-му розділі приве де но ре коме ндації, що основані на власних 

дослідже нь та обґрунтовано е кономічний е фе кт від запропонованих нами 

заходів. Обґрунтовано можливості підвище ння ре нтабе льності обраного 

підприємства.  
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РОЗДІЛ І. ТЕ ОРЕ ТИКО-МЕ ТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ  

РЕ НТАБЕ ЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Е кономічна сутність і значе ння оцінки ре нтабе льності 

підприємства 

 

 

При об'єктивній оцінці е фе ктивності роботи підприємства потрібно 

знати не  лише  абсолютну ве личину отриманого прибутку, а й володіти 

інформацією щодо його прибутковості (дохідність, ре нтабе льність), тобто 

вивчати відносні показники е фе ктивності діяльності. Для цього не обхідно 

отримані прибутки порівняти із вкладе ним капіталом, ре сурсами, 

поне се ними витратами. Тому не обхідно проводити на підприємстві оцінку 

ре нтабе льності його роботи. Значний вне сок у розв'язання пробле м 

формування доходів підприємств, пошук шляхів оцінки та обґрунтування 

пропозицій щодо підвище ння е кономічної е фе ктивності підприємств 

нале жить таким вче ним, як: В.Г. Андрійчук, В.П. Вишне вський, М.Я. 

Де м'яне нко, В.С. Дієспе ров, В.Н. Косинський, Є.В. Лобанова, І.І. Лукінов, 

П.М. Макаре нко, Л.Л. Ме льник, С.О.Нікітіна, Б.Й. Пасхаре в, В.Я. 

Плаксієнко, О.В. Приказюк, П.Т. Саблук та інші. 

 Одне  з головних місць в дослідже нні роботи підприємства займає 

прибуток, який є основним спонукальним мотивом будь-якого бізне су. 

Прибутки формуються в ре зультаті ре алізації виробле ної продукції, 

продуктів її пе ре робки, а також надання різних послуг та здійсне ння іншої 

діяльності, якщо вона не  забороне на законодавством. В проце сі прийняття 

ріше нь, пов'язаних управлінськими проце сами формування прибутку, 

використовується показник ре нтабе льності. 

Пе рш за все  слід зазначити, що оде ржання прибутку є основною ціллю 

підприємницької діяльності, та не  ме нш важливим є і забе зпе че ння високого 
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показника ре нтабе льності господарської діяльності підприємства. Слід 

відмітити, що відносний показник ре нтабе льності (на відміну від показника 

прибутку, який є абсолютним) відображає ступінь прибутковості 

підприємства.  

Таким чином, ре нтабе льність означає як е кономічну кате горію, 

ре зультативний показник, так й інструме нт розрахунку чистого доходу 

суспільства, дже ре ло формування різних фондів [1].  

Відомо що вче ні, які досліджували ре нтабе льність, трактували її як:  

- один із головних вартісних показників е фе ктивності виробництва, 

який характе ризує ріве нь віддачі активів і ступінь використання капіталу у 

проце сі виробництва [2];  

- стан фірми, коли сума виторгу від ре алізації продукції покриває 

витрати на виробництво і ре алізацію цієї продукції [3];  

- прибутковість підприємства або підприємницької діяльності [4]; 

 - відносний показник рівня підприємства, що характе ризує 

е фе ктивності роботи підприємства у цілому, дохідність різних напрямів 

діяльності [5]. 

Поняття «ре нтабе льність» з позиції підприємства, де ржави або іншого 

споживача, має різні значе ння, але  в кожному з випадків воно означає 

вигоду. Коли пе вне  підприємство працює ре нтабе льно, то це  показує, що 

клієнт, купуючи товар або отримуючи пе вні послуги саме  в цього 

підприємства (його магазинах, складах чи офісах), оде ржує задоволе ння від 

покупки або послуги, і за рахунок податків на ре нтабе льність де ржава може  

підтримувати збиткові об'єкти та вирішувати пріорите тні соціальні задачі [1].  

Е кономічною сутністю ре нтабе льності є те , що це й показник 

відображає частку прибутку, що отримується на одну одиницю витраче них 

ре сурсів, і визначається відноше нням прибутку до витраче них ре сурсів.  

Є кілька ве ликих груп показників, які складають систе му показників 

ре нтабе льності:  
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- показники, що базуються на витратному підході (характе ризують 

окупність витрат підприємства та інве стиційних прое ктів); 

 - показники, які характе ризують прибутковість продажу 

(характе ризують е фе ктивність коме рційної діяльності та відображають суму 

прибутку, яку отримує підприємство з кожної гривні продажу);  

- показники, основані на ре сурсному підході (використовуються для 

визначе ння прибутковості ре сурсів або капіталу підприємства) [2, 6-7].  

Таким чином, можна підсумувати, що показники ре нтабе льності – це  

відносні характе ристики фінансових ре зультатів підприємства і 

е фе ктивності його діяльності. Вони описують доходність підприємства з 

різних сторін і групуються за інте ре сами учасників е кономічного проце су та 

ринкового обміну. В свою че ргу е фе ктивність — це  така відповідність 

ре сурсів ре зультатам виробництва, за якої оде ржують вартісні показники 

е фе ктивності виробництва [5].  

Щоб визначити, продукція яких видів і які саме  господарські 

підрозділи забе зпе чують найбільшу прибутковість, потрібно прове сти аналіз 

рівнів. Так як в сучасних умовах на фінансову стійкість впливають 

спе ціалізація і конце нтрація виробництва, то такий аналіз стає особливо 

важливим. 

Аналіз ре нтабе льності дає змогу:  

- з’ясувати, наскільки е фе ктивним є вкладе ння коштів у підприємство 

та чи раціонально їх використовують;  

- здатність пе вного підприємства випускати продукцію високої 

ре нтабе льності, яка буде  популярною се ре д споживачів та задовольнятиме  

їх потре би;  

- підвищити конкуре нтоспроможність підприємства в умовах ринкової 

е кономіки, тощо. Ре нтабе льність - це  інте гральний показник, що відображає 

е фе ктивність роботи підприємства, що націле не  на отримання прибутку у 

короткостроковій пе рспе ктиві і який вказує на якість управлінських ріше нь, 

що стосуються фінансової, опе раційної та інве стиційної діяльності  
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1.2. Ме тоди обчисле ння та систе ма показників ре нтабе льності 

підприємства 

 

 

Відносний показник, який буде  означати відноше ння суми отриманого 

(очікуваного) ре зультату до одного з показників (виручки, витрат, се ре дньої 

вартості основних і оборотних коштів, фонду заробітної плати і т. п.) 

називається ре нтабе льністю. 

Структуру ре нтабе льності можна розділити на три групи:  

1) витратні показники ре нтабе льності, які характе ризують дохідність 

поне се них витрат;  

2) ре сурсні показники ре нтабе льності, які визначаються як відноше ння 

чистого прибутку, прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до 

вартості активів (капіталу) або їх складових;  

3) дохідні показники ре нтабе льності, які розраховуються як 

відноше ння валового прибутку, прибутку від опе раційної діяльності, чистого 

прибутку до чистого доходу від ре алізації [3, c. 33].  

В зале жності від аналізованого пе ріоду ре нтабе льності можуть бути 

моме нтні, статичні та динамічні. За крите рієм узагальне ння вони можуть як 

характе ризувати е фе ктивність усієї роботи підприємства як систе ми, так і 

характе ризувати якість роботи окре мої структурної частини підприємства.  

Показники ре нтабе льності найчастіше  включають ре нтабе льність 

активів (майна), ре нтабе льність власного капіталу, ре нтабе льність ре алізації 

продукції, ре нтабе льність інве стованого капіталу, ре нтабе льність 

виробництва, ре нтабе льність фондів, ре нтабе льність поточних витрат. 

Ре нтабе льність підприємства формується під впливом ве ликої кількості 

взаємопов'язаних факторів, які впливають на ре зультати діяльності 

підприємства порізному: одні – позитивно, інші – не гативно. 

Основні види показників ре нтабе льності наве де ні у рисунку 1.2. 
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Рис. 1.2. Види показників ре нтабе льності 

 

 Показники ре нтабе льності в зале жності від аналізованого пе ріоду 

можуть бути моме нтні, статичні та динамічні. За крите рієм узагальне ння 

вони можуть як характе ризувати е фе ктивність усієї роботи підприємства як 

систе ми, так і характе ризувати якість роботи окре мої структурної частини 

підприємства. У разі наявності в е кономіці країни значних інфляційних 

проце сів, зокре ма таких, що спосте рігаються зараз, виникає потре ба в 

коригуванні визначе ного в нормативному порядку номінального прибутку на 

інде кс зміни цін відповідного пе ріоду. В ре зультаті такого коригування 

отримують ре альний прибуток, ве личина якого використовується для 
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аде кватного оцінювання динаміки ре зультатів діяльності протягом кількох 

років[41, c.489]. 

 У систе му показників ре нтабе льності найчастіше  включають 

ре нтабе льність активів (майна), ре нтабе льність власного капіталу, 

ре нтабе льність ре алізації продукції, ре нтабе льність інве стованого капіталу, 

ре нтабе льність виробництва, фондоре нтабе льность, ре нтабе льність 

поточних витрат[15, c.82].  

Ре нтабе льність ре алізації (Рре а) визначається як відноше ння прибутку 

від ре алізації (ЧП) до виручки від ре алізації бе з податків, що включаються в 

ціну продукції (В): 

                  Рре а= ЧП /ЧД * 100 %                  (1.1.) 

де  ЧД - чистий дохід від ре алізації товарів, робіт та послуг.    

Ре нтабе льність ре алізації характе ризує доходність основної діяльності 

підприємства. Показник ре нтабе льності використовується для контролю над 

взаємозв’язком між цінами, кількістю товару, що ре алізується, витратами 

виробництва і ре алізацією продукції. У практиці українських підприємств 

найбільш пошире ним є показник рівня ре нтабе льності, що обчислюється як 

відноше ння прибутку до повної собівартості ре алізованої продукції. Це й 

показник показує, скільки на кожну витраче ну у господарстві гривню або 

іншу грошову одиницю отримано  прибутку [22, c.307]. 

 Відповідно формула матиме  вигляд:  

                                     Рсоб = ЧП /ПС * 100 %                 (1.2.) 

де  ПС - повна собівартість продукції.   Ріве нь загальної ре нтабе льності 

основних засобів — один із найбільш узагальнюючих показників виробничо-

господарської та фінансової діяльності[25, c.127].  

Розраховується як: 

Рроз = ЧП / ССОЗ * 100 %             (1.3) 

де  ССОЗ - се ре дньорічна сума основних засобів.   

 Часом ме не джме нту підприємства важливо оцінити не  лише  

е фе ктивність виробничо-господарської та фінансової діяльності, а й 
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марке тингової діяльності. Для цього Жук О.І. пропонує використовувати 

показник ре нтабе льності марке тингових витрат[26, c.49]:  

Рмв = (ВП - ІМ)/ІМ *100 %              (1.4.) 

де  ВП - валовий прибуток ІМ - інве стиції в марке тинг, витрати на збут. 

  

 Узагальнюючим показником прибутковості прийнято вважати 

ре нтабе льність капіталу (ROE  – re turn on e quity), за яким можна визначити 

ріве нь віддачі коштів акціоне рів.  

Ре нтабе льність активів (ROA – re turn on asse t), своєю че ргою, є 

складовою ROE  та відображає е фе ктивність внутрішньої політики 

ме не джме нту з точки зору доходів та витрат[28, c.62].  

Розраховується показник наступним чином:  

Рак(Рпас)= ЧП / ССВБ,                      (1.5) 

де  Рак - ре нтабе льність активів;  

Рпас - ре нтабе льність пасивів;  

ВБ - валюта балансу (сума активів або пасивів). Показником 

е фе ктивності інве стування коштів у звичайні акції підприємства, інших 

вне сків власників до його статутного капіталу є чиста ре нтабе льність 

власного капіталу[32, c.254]:  

Рвк= ЧП / ССВК,                        (1.6) 

де  Рвк - ре нтабе льність власного капіталу;  

ССВК - се ре дньорічна вартість власного капітал.    

Окрім звичайних відносних показників ре нтабе льності можна 

застосовувати і спе цифічні моде лі оцінки ре нтабе льності.  

Наприклад, моде ль Дюпон має наступний вигляд[23, c.22]:  

Рок=ЧП/ОК= Ррп ∙ Зчд ∙ Фо · КСона ∙ КСок,                     (1.7) 

де  Ррп - ре нтабе льність ре алізованої продукції;  

Зчд  - ве личина витрат на одну гривню чистого доходу;  

Фо - фондовіддача;  
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КСок - кое фіцієнт структури основного капіталу (доля опе раційних 

основного капіталу;  

КСона - кое фіцієнт структури основного капіталу.  

Тобто загалом існує значна кількість показників, які можуть 

застосовуватися у проце сі оцінки е кономічної е фе ктивності діяльності 

підприємства за крите рієм його прибутковості.  

Отже , визначе но місце  прибутковості се ре д альте рнативних крите ріїв 

оцінки е фе ктивності діяльності підприємства, а також у систе мі однорідних 

понять. Прове де ний аналіз основних підходів до трактування поняття 

ре нтабе льності та сформульоване  власне  баче ння - інте гральний показник, 

що відображає е фе ктивність роботи підприємства, що націле не  на 

отримання прибутку у короткостроковій пе рспе ктиві і який вказує на якість 

управлінських ріше нь, що стосуються фінансової, опе раційної та 

інве стиційної діяльності підприємства. Визначе ні особливості оцінки 

ре нтабе льності підприємства, вказані основні формули для визначе ння 

показників.  

Показники ре нтабе льності мають бути логічно і структурно 

інте гровані в конце пцію контролінгу на підприємстві, тобто бути основою 

управлінської звітності та складовою проце сів аналізу, планування й 

контролю фінансово-господарської діяльності. Побудова таких систе м 

пе ре дбачає пое тапний розрахунок ключового показника та його 

розще пле ння на окре мі складові з ме тою візуалізації причинно-наслідкових 

зв’язків між основними факторами впливу на ключовий параме тр. 

Заве рше на систе ма фінансових показників, як правило, має форму піраміди. 

Визначальним для конструкції логічно-де дуктивної систе ми показників є 

вибір ключового показника, котрий повине н міститися на ве ршині піраміди. 

Такий показник має найвиразніше  характе ризувати цільові орієнтири 

підприємства в пе вній сфе рі (наприклад, структура капіталу, ре нтабе льність 

чи вартість компаній).  
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За функціональною спрямованістю можна виокре мити два основних 

типи систе м показників: 

1) систе ми показників для ціле й аналізу (аналітичні систе ми), що 

виникають у ре зультаті пое тапного розще пле ння вихідного параме тра, який 

аналізується, на окре мі складові (приміром, систе ма показників 

ре нтабе льності); 

 2) систе ми показників для ціле й управління пове дінкою (управлінські 

систе ми), котрі будуються за принципом розще пле ння обраного цільового 

параме тра на окре мі се гме нти, що впливають на ступінь досягне ння ціле й. 

Як нормативи при цьому використовуються цільові значе ння показників і 

цільові відхиле ння.  

У міжнародній практиці найпошире нішими логічно-де дуктивними 

систе мами показників є: Дюпонт, ZVE I, RL. У вітчизняній те орії та практиці 

досить відома систе ма показників Дюпонт (DuPont Syste m of Financial 

Control). Пе рший варіант цієї систе ми розробле ний ще  в 1919 р. 

фінансистами хімічного конце рну “DuPont” (DuPont de  Ne mours Powde r 

Company) [2, с. 444, 445]. Після цього вона багато разів удосконалювалася. 

Однак головна іде я систе ми залишається не змінною: діяльність 

підприємства націле на в пе ршу че ргу не  на максимізацію абсолютного 

значе ння прибутку, а на збільше ння ре нтабе льності капіталу (ROI) як 

відносного показника прибутковості. Особливістю зазначе ної систе ми є те , 

що вона пе ре дбачає де композицію (розще пле ння) ROI на дві основні 

складові: ре нтабе льність ре алізації та оборотність капіталу.  

Тобто загалом охаракте ризовані основні те оре тичні аспе кти оцінки 

е кономічної е фе ктивності діяльності підприємства за крите рієм його 

прибутковості. 

Використаємо  компле ксний підхід  і прове де мо розрахунки за трьома 

варіантами моде ле й Дюпон [12, 122]. 
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Двох факторна моде ль Дюпон - спочатку моде ль являла собою вплив 

двох факторів на ре нтабе льність активів (ROA) підприємства (за формулою 

1.8.) 

 

          ROA=  
Чистий прибуток

Виручка
∗  

Виручка

Се ре дня ве личина активів
          (1.8) 

або ROA = ROS*Koa 

де  ROA (Re turn On Asse ts) – кое фіцієнт ре нтабе льності активів;  

ROS (Re turn On Sale s) – кое фіцієнт ре нтабе льності продажів;  

Kоа – кое фіцієнт оборотності активів. 

Двох факторна моде ль показує взаємозв’язок між показником 

е фе ктивності діяльності підприємства – її ре нтабе льністю (ROA) і двома 

факторами: ре нтабе льністю продажів і оборотністю активів. Таким чином, 

моде ль дозволяє оцінити вне сок систе ми продажів підприємства і ступе ня 

інте нсивності використання активів в формування ре нтабе льності компанії. 

Трьох факторна моде ль Дюпон - полягає у використанні кое фіцієнта 

ре нтабе льності власного капіталу (ROE , Re turn On E quity) як інте грального 

показника е фе ктивності діяльності  

підприємства і пре дставле ння її формули у вигляді трьох чинників. Так 

формула розрахунку ре нтабе льності власного капіталу має наступний вигляд 

(1.9.): 

ROA= 
Чистий прибуток

Се ре дня ве личина активів
∗  

Чистий прибуток

Виручка
∗  

Виручка

Се р.ве л.активів
∗  

Се р.ве л.активів

Власний капітал
 (1.9.) 

або ROA = ROS * Kоа * LR 

де  ROE  (Re turn On E quity) – ре нтабе льність власного капіталу;  

ROS (Re turn On Sale s) – ре нтабе льність продажів; 
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1.3. Фактори, які впливають на ре нтабе льність підприємства 

 

Показники ре нтабе льності всієї проданої продукції та окре мих її видів 

дають уявле ння про окупність (прибутковість) затрат на виробництво і 

продаж відповідних видів або всієї продукції, тобто про те , скільки прибутку 

отримує підприємство на одну гривню затрат, укладе них для отримання 

прибутку. Показників ре нтабе льності існує багато, але  завжди в чисе льнику 

буде  прибуток, а в знаме ннику – витрати, які були здійсне ні для отримання 

даного прибутку. Який саме  прибуток і які саме  витрати будуть прийматися 

для розрахунку, зале жить від того, ре нтабе льність чого не обхідно 

визначити: ре нтабе льність продукції, ре нтабе льність виробництва, 

ре нтабе льність опе раційної діяльності, ре нтабе льність інве стиційної 

діяльності, ре нтабе льність підприємства, ре нтабе льність активів, 

ре нтабе льність власного капіталу тощо [4, с.25].  

Для ре нтабе льного функціонування суб’єктів господарювання в 

умовах ринкових відносин найбільше  значе ння має виявле ння ре зе рвів 

збільше ння об’єму продукції, зниже ння собівартості та ріст прибутку. 

Всупе ре ч прямо пропорційному зв'язку впливу обсягу продажу товарної 

продукції на ріве нь прибутку зв'язок між ве личиною прибутку і рівне м 

собівартості зворотний. Чим нижча собівартість продукції, яка продається і 

визначається рівне м затрат на її виробництво і продаж, тим більший 

прибуток, і навпаки. Затрати на виробництво і продаж продукції, що 

формують собівартість, – один із найважливіших якісних показників 

коме рційної діяльності підприємств [6, с.43]. 

 Склад затрат на виробництво і продаж продукції (робіт, послуг), які 

включаються в собівартість, ре гулюється законодавчо. Собівартість, своєю 

че ргою, знаходиться під впливом багатьох факторів (рівня цін на закупле ні 

для виробництва сировину і мате ріали, заробітної плати робітників і 

службовців тощо), тому під час аналізу зміни собівартості повинні бути 

виявле ні причини її підвище ння або зниже ння, щоб розробити заходи зі 



19 

скороче ння рівня затрат на виробництво і продаж продукції, а отже , зі 

збільше ння прибутку. Прибуток як кінце вий фінансовий ре зультат 

діяльності господарюючих суб'єктів формується як із позитивним, так і з 

не гативним значе нням, тобто підприємства отримують чистий прибуток, 

якщо їхня діяльність є прибутковою, або чистий збиток, якщо підприємства 

не  є прибутковим та ре нтабе льним. 

Ре зе рви збільше ння сум прибутку та ре нтабе льності пов'язані 

пе ре дусім із напрямами господарювання підприємства. Для успішного 

функціонування коже н суб’єкт господарювання повине н прагнути до 

підвище ння е фе ктивності своєї діяльності на основі раціонального 

використання ре сурсного поте нціалу, збільше ння прибутковості 

виробництва, поліпше ння якості ре алізованої продукції. Отже , на 

підприємствах потрібно приділяти нале жну увагу плануванню і отриманню 

прибутку від ре алізації продукції. При цьому слід пам'ятати, що на ве личину 

прибутку від ре алізації товарної продукції впливають як фактори, що не  

зале жать від діяльності підприємства (зміни де ржавних ре гулюючих цін, 

природні та транспортні умови тощо), так і фактори, які знаходяться в 

компе те нції підприємств. Для підвище ння рівня прибутковості підприємства 

можуть упроваджувати заходи в такому порядку:  

– організаційні (вдосконале ння виробничої структури й організаційної 

структури управління, диве рсифікація виробництва, ре структуризація 

виробництва тощо);  

– те хніко-те хнологічні (оновле ння те хнікоте хнологічної бази, 

пе ре озброєння виробництва, вдосконале ння виробів, що виробляються); 

 – е кономічні важе лі та стимули (вдосконале ння тарифної систе ми, 

форми і систе ми оплати праці, прискоре ння оборотності оборотних коштів 

тощо).  

Шляхи підвище ння ре нтабе льності: 

- Зниже ння собівартості продукції 

- Підвище ння продуктивності праці 
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- Скороче ння не виробничих витрат 

- Впровадже ння заходів із підвище ння продуктивності праці своїх 

працівників, скороче ння адміністративно-управлінського пе рсоналу 

- Зме нше ння витрат на виробництво про- дукції або застосування 

сучасних ме тодів управління витратами, однією з яких є управ- лінський 

облік. Зниже ння втрат від браку. 

- Удосконале ння продукції із се ре днім рівне м ре нтабе льності, а 

низькоре нтабе льну зняти з виробництва 

- Покраще ння систе ми марке тингу на підпри- ємстві, потрібно 

згрупувати свою продукцію за ознакою ре нтабе льності і зосе ре дити увагу на 

тій продукції, яка є високоре нтабе льною, та ін. 

Виходячи з того, що будь-який господарюючий суб'єкт є одночасно і 

суб'єктом, і об'єктом е кономічних відносин, то в пе ршу че ргу не обхідно 

розглянути розподіл на фактори зовнішнього се ре довища (не заплановані) і 

фактори внутрішнього се ре довища (плановані)[7, c.136]. Вплив зовнішніх 

факторів не  може  бути значно зміне ним, проте  підприємства можуть 

розробити заходи адаптації для максимально е фе ктивного використання 

сформованої ситуації. На противагу їм вплив внутрішніх факторів піддається 

коре гуванню і може  бути зміне ним управлінськими ріше ннями. Тому 

важливо розуміти, які наявні інструме нти та які шляхи досягне ння 

підвище ння ре нтабе льності підприємства.    

Загалом виділяють такі групи чинників, що впливають на формування 

страте гії підвище ння ре нтабе льності суб'єкта господарювання (табл.1.1): 

Таблиця 1.1. 

Група чинників, що впливають на формування страте гії підвище ння 

ре нтабе льності суб'єкта господарювання 

Чинники Характе ристика 

1. Внутрішні чинники 

- мате ріально-те хнічні 

чинники 

прове де ння моде рнізації та ре конструкції 

мате ріальноте хнічної бази підприємства 
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- організаційно-

управлінські чинники 

розробка страте гії і тактики діяльності та розвитку 

підприємства, інформаційне  забе зпе че ння проце су 

прийняття ріше ння 

- фінансові чинники фінансове  планування діяльності підприємства, 

аналіз і пошук внутрішніх ре зе рвів зростання 

прибутку, податкове  планування 

- кадрові чинники підвище ння кваліфікації працівників, поліпше ння 

умов праці, організація оздоровле ння і відпочинку 

працівників 

2. Зовнішні чинники 

- ринкові чинники підвище ння конкуре нтоспроможності у наданні 

послуг, організація е фе ктивної ре клами нових видів 

товарів 

- адміністративні чинники оподаткування, правові акти, постанови і положе ння, 

що ре гламе нтують діяльність, організації, де ржавне  

ре гулювання тарифів і цін 

-зовнішньо-е кономічні 

чинники 

зміна тарифів і цін продукцію та послуги в ре зультаті 

інфляції 
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РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ РЕ НТАБЕ ЛЬНІСТЮ  

ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

2.1.Діагностика фінансового стану підприємства  

 

 

Компанія ПрАТ «Київстар» сьогодні є одним з найбільших те ле ком- 

опе раторів в Україні, який надає послуги зв’язку та пе ре дачі даних за 

допомогою широкого спе ктру мобільних та фіксованих те хнологій, у тому 

числі і 4G. Абоне нтами компаніє є понад 26 мільйонів клієнтів мобільного 

зв’язку та понад 800 тисяч клієнтів фіксованого зв’язку. 

Компанія входить до складу VE ON, однієї з найбільших інте грованих у 

світі те ле комунікаційних компаній, головний офіс якої знаходиться у 

Ніде рландах, яка працює на ринках країн СНД, Європи, Азії, Африки, а її 

акції знаходяться у вільному обігу на біржі NASDAQ (Нью-Йорк) та 

E urone xt (Амсте рдам) [33]. 

За 23 роки роботи «Київстар» забе зпе чив понад 50 мільярдів гриве нь 

надходже нь до де ржавного бюдже ту у вигляді податків та обов’язкових 

плате жів та вклав майже  35 мільярдів гриве нь інве стицій у розвиток країни. 

Компанія заснована у 1994 році, а послуги мобільного зв’язку надає з 

1997 року. Головний офіс ПрАТ ««Київстар»» розташований у Києві. Як 

національний те ле ком-опе ратор, компанія сприяє розвитку та моде рнізації 

галузі та впровадже ння інноваційних послуг на ринку України. ПрАТ 

«Київстар» пе ршим се ре д те ле ком-опе раторів, повністю моде рнізував 

ме ре жу для підготовки до запровадже ння те хнологій швидкісної мобільної 

пе ре дачі даних. У ме ре жі Київстар встановле но новітнє обладнання, що 

підтримує стандарти зв’язку 3G, 4G та LTE . 

У 2018 році загальний прибуток компанії «Київстар» склав 6,2 млрд 

грн, що на 55,1 % більше  ніж роком раніше . За підсумками 2018 року 
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«Київстар» став однією з 30 українських компаній, які, за ве рсією 

аме риканської консалтингової групи De loitte , потрапили до ре йтингу 500 

найбільших компаній Це нтральної та Східної Європи. 

Загальну характе ристику ПрАТ «Київстар» наве де но в табл. 2.1.  

Таблиця 2.1. 

Загальна характе ристика підприємства ПрАТ «Київстар» 

Зміст не обхідних відомосте й Інформація 

1. Повна та скороче на назва 

підприємства 

Приватне  акціоне рне  товариство «Київстар» 

ПрАТ «Київстар» 

2. Дата ре єстрації 

підприємства. Номе р 

ре єстраційного свідоцтва 

заре єстроване  в Україні у 1994 р., послуги 

мобільного зв’язку надає з 1997 р. 

3. Поштова та юридична 

адре си 

підприємства 

03113, Україна, м. Київ, вул. Де гтярівська, буд. 53 

4. Код ЄДРПОУ 21673832 

5. Вид діяльності (основний), 

(код галузі) 

61.10 Діяльність у сфе рі проводового е ле ктрозв’язку 

61.20 Діяльність у сфе рі бе зпроводового 

е ле ктрозв’язку 

47.42 Роздрібна торгівля те ле комунікаційним 

устаткуванням у спе ціалізованих магазинах 

6. Організаційно-правова 

форма 

підприємства 

Акціоне рне  товариство 

7. Форма власності, частка 

де ржави у капіталі,% 

Приватна 

9. Банківські ре квізити 

(іде нтифікаційний номе р, код 

ІПН, розрахунковий рахунок) 

АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, Р/р 26005325079000 

ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, 

Р/р 26008010065101 

11. Організаційна структура 

підприємства, дочірні компанії 

Лінійно-функціональна 

Дже ре ло [33] 

Таблиця 2.3. 
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Те мпи приросту активів та фінансових ре зультатів підприємства 

ПАТ “Київстар” 

Показник, тис. гри За звітний пе ріод, 

тис. грн 

За попе ре дній 

пе ріод, тис. грн 

Те мп приросту, 

% 

Чистий дохід (Ф. 2 ) 17078988,00 15753027,00 108,42 

Активи (Ф. 1 ) 17618618,00 21751813,00 81,00 

Чистий прибуток (Ф. 2) 6168938,00 3387067,00 182,13 

 

Розгляне мо те мпи приросту активів та фінансових ре зультатів 

підприємства ПАТ “Київстар” 

100% < ТА < ТЧД < ТЧП  (2.1) 

де  100 % < ТА показує, що підприємство збільшило суму активів в 

порівнянні з попе ре днім пе ріодом 

ТА < ТЧД свідчить про те , що виручка зростає швидше  від е кономічного 

поте нціалу. З цього можна зробити висновок про підвище ння інте нсивності 

використання ре сурсів на підприємстві; 

ТЧД < ТЧП означає, що прибуток зростає швидше  від обсягів ре алізації і 

сукупного капіталу внаслідок підвище ння рівня ре нтабе льності продажів. 

 

Таблиця 2.4. 

Структура пасивів ПрАТ «Київстар» за 2016–2018 рр. 

 

Показник, тис. грн 

Пе ріод 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

Власний капітал 10873619 62,2 12469171 70,8 17125031 78,7 

Поточні зобов’язання 6471067 37 4934139 28 4315927 19,8 

Довгострокові 

зобов’язання 

130882 0,7 215308 1,2 310855 1,4 

Баланс 17475568 100 17618618 100 21751813 100 
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За даними табл. 2.4 можна зробити висновок, що частка власного 

капіталу ПрАТ «Київстар» за 2017 р. збільшилась на 8,6 % порівняно з 2016 

роком, а потім також зросла на 7,9 %, що є позитивною те нде нцією і 

свідчить про капіталізацію підприємства. Поточні зобов’язання мають 

те нде нцію до спаду: у 2017 році зме ншились на 11 % та на 8,2 % у 2018 році 

відповідно, тому підприємство здатне  самостійно фінансувати свою 

діяльність і бути ме нш зале жною від зовнішніх кре диторів. 

Щодо довгострокових зобов’язань, то спосте рігається їх збільше ння у 

загальному балансі, відбувалось зростання на 0,5 % у 2017 р. та на 0,2 % у 

2018р. Підвище ння суми довгострокових зобов’язань є також позитивною 

те нде нцією, адже  забе зпе чує короткострокову фінансову стабільність, 

здатність вчасно відповідати за зобов’язаннями у поточному році. 

Станом на квіте нь 2019 року «Київстар» обслуговує понад 26,3 млн 

абоне нтів. Ме ре жа «Київстар» охоплює всі ве ликі й малі міста України та 

понад 28 тис. сільських насе ле них пунктів, усі головні національні й 

ре гіональні траси, більшість морського і річкового узбе ре жжя, 

забе зпе чуючи покриття те риторії, де  ме шкає 99 % насе ле ння України. 

Ме ре жа 3G Київстар доступна у понад 10 000 насе ле них пунктів, де  ме шкає 

понад 80 % насе ле ння України.  

У 2018 році:  

- Загальний дохід «Київстар» склав 18,791 млрд грн. 

- Основну виручку компанії прине сли послуги мобільного 

зв'язку — 17,241 млрд. грн. (зростання на 13,6 %). У тому числі послуги 

мобільного інте рне ту 7,177 млрд грн (зростання 74,9 %) 

- Дохід від фіксованого зв'язку — 1,206 млрд грн. (зростання на 

6,5 %). 

- Доходи від послуги «Домашній Інте рне т» зросли на 9,4 %. 

- Се ре дній рахунок абоне нта мобільного зв'язку — 58,0 грн. 

- Се ре дній рахунок абоне нта фіксованого зв'язку — 71,0 грн. 
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- Кількість абоне нтів фіксованого зв'язку — 910 тис. (зростання на 

0,8 %) 

 

Рис. 2.4. Структура активів в балансі підприємства в 2017 році 

 

У 2017 році відосток не оборотніх активів зме ншився на 5,6 порівняно 

із 2016 ркоком і станов вже  69,8%. Відповідно оборотні активи – 30,2%. 

 

 

Рис. 2.5. Структура активів в балансі підприємства в 2018 році 
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Структура активів в балансі підприємства в 2017 році
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58,9
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Структура активів в балансі підприємства в 2018 році

Необоротні активи Оборотні активи
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2.2.Управління ре нтабе льністю опе раційною діяльністю 

підприємства  

 

Опе раційна діяльність підприємства  – це  основна діяльність, яка 

пов’язана з виробництво або ре алізацією продукції (товарів, послуг), що є 

визначною ме тою створе ння підприємства та забе зпе чує основну частину 

його доходу. Для порівняння ре зультативності опе раційної діяльності 

суб’єктів господарювання є не обхідним прове де ння аналізу е фе ктивності її 

здійсне ння 

. Одним із найбільш простих, але  е фе ктивних видів цього аналізу, є 

опе раційний аналіз, що отримав назву CVP (cost-volum-profit, витрати  – 

об’єм  – прибуток). Так, показник ре нтабе льності опе раційної діяльності 

доцільно розраховувати за такими напрямами, як відноше ння прибутку 

(збитку) від опе раційної діяльності до витрат опе раційної діяльності. 

Ре нтабе льність (збитковість) опе раційної діяльності являє собою суму 

прибутку від опе раційної діяльності, що припадає на 100 грн витрат від 

опе раційної діяльності.  

Високе  значе ння даного показника свідчить про те , що підприємство 

має добре  налагодже ний проце с виробництва та ре алізації продукції, 

постійне  дже ре ло доходів Під ре нтабе льність ПрАТ «Київстар» слід 

розуміти відносний показник е фе ктивної діяльності. У загальному вигляді 

він розраховується як відноше ння прибутку до витрат, тобто є нормою 

прибутку. 

У табл. 2.12 пре дставле на вихідна інформація для аналізу 

е фе ктивності управління фінансово-господарською діяльністю ПрАТ 

«Київстар». 

 

Таблиця 2.12.  
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Динаміка показників управління фінансово- господарської діяльності 

ПрАТ «Київстар» за основними показниками ре нтабе льності, за 

 2016–2018 рр. 

Показник 
Пе ріод Абсол. відх. Відн. відх. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 17/16 18/17 17/16 18/17 

Чистий прибуток 2446169 3387067 6168938 940898 2781871 38,46 82,13 

Се ре дньорічна 

вартість А 

15494223 17547093 19685216 2052870 2138122,5 13,25 12,19 

Дохід від 

ре алізації 

продукції 

14933044 15753027 17078988 819983 1325961 5,49 8,42 

Власний капітал 10873619 12469171 17125031 1595552 4655860 14,67 37,34 

Прибуток до 

оподаткування 

4930846 4189407 6635249 -741439 2445842 -15,04 58,38 

Поточні 

зобов’язання 

6471067 4934139 4315927 -1536928 -618212 -23,75 -12,53 

ROA 0,15 0,2 0,31 0,05 0,11 33,33 55 

LR 1,42 1,41 1,15 -0,01 -0,26 -0,7 -18,44 

TB 0,5 0,81 0,93 0,31 0,12 62 14,81 

IB 1 1 1 0 0 0 0 

ROS 0,16 0,22 0,36 0,06 0,14 37,5 63,64 

Koa 0,96 0,9 0,87 -0,06 -0,03 -6,25 -3,33 

ROE  3 0,22 0,28 0,36 0,06 0,08 27,27 28,57 

ROE  5 0,11 0,23 0,33 0,12 0,1 109,09 43,48 

 

За даними аналізу фінансового стану підприємства за моде ллю Дюпон 

можна сказати, що ПрАТ «Київстар» є ре нтабе льним впродовж всього 

досліджуваного пе ріоду. Ре нтабе льність активів (ROA) має позитивну 

динаміку, у 2016 р. відбувається зростання на 33,33 %, а у 2017 р. – на 55 %. 

Це  означає, що вкладе ні підприємством кошти в активи приносять доходи. 

Ре нтабе льність продажів (ROS) має дзе ркальну з ре нтабе льністю 

активів динаміку: ріст у 2017 році на 37,5 % та на 63,64 % у 2017 році 

відповідно. 

Пове рнувшись до вище наве де них даних, можна стве рджувати, що 

ре нтабе льність продажів збільшилася за рахунок того, що те мп виручки 

зростав швидше  ніж те мп витрат. Ця ситуація виникнула у зв’язку зі 
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зростанням обсяг продажів і зміною їх асортиме нту (за останні 3 роки 

компанія розширила асортиме нт послуг, а також відбувся пе ре хід на 3G та 

3G у 2016–2018 рр. ). Це  позитивна те нде нція розвитку компанії. Її наочно 

видно на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Динаміка зміни ре нтабе льності активів та ре нтабе льності 

продажів ПрАТ «Київстар», 2016–2018 рр. 

 

2.3. Управління ре нтабе льністю підприємства в цілому 

 

 

Одним з основних показників, який використовують для оцінювання 

е фе ктивності функціонування систе ми ринкового ме ханізму, є 

ре нтабе льність. Дана е кономічна кате горія виконує низку функцій. Ріве нь 

ре нтабе льності є головним оцінювальним показником діяльності 

підприємства. Саме  ре нтабе льність виробництва, ре нтабе льність продаж, 

ре нтабе льність активів та ре нтабе льність продукції дозволяють зробити 

висновок про е фе ктивність діяльності підприємства за пе вний пе ріод часу. 

Для е фе ктивного функціонування слід систе матично й усе бічно 

оцінювати фінансовий стан підприємства з використанням різних ме тодів, 

прийомів та ме тодик аналізу. Адже  саме  не е фе ктивність використання 

фінансових ре сурсів призводить до низької платоспроможності підприємства 
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і, як наслідок, до зниже ння ре нтабе льності підприємства. Порівняно з 

іншими показниками, показникам ре нтабе льності нале жать наступні 

пе ре ваги: - ці показники дають широкі можливості для порівняння, 

співставле ння різних абсолютних показників, що характе ризують обсяги 

виробничо-господарської діяльності підприємства з різними видами 

прибутку, що дозволяє здійснювати об’єктивне  оцінювання; - дані показники 

дозволяють співставляти у динаміці діяльність різних структурних 

підрозділів підприємства. У зв'язку з тим, що показники ре нтабе льності 

встановлюють зв'язок між сумою прибутку та ве личиною вкладе ного 

капіталу, вони можуть бути використані в проце сі прогнозування 

прибутковості підприємства. Проце с прогнозування пе ре дбачає аналізування 

прибутковості підприємства за звітні пе ріоди та врахування прогнозованих 

даних [6, c. 85].  

Крім того, ве лике  значе ння показник ре нтабе льності має для 

ухвале ння ріше нь у галузі інве стування, планування, координування, 

оцінювання і контролю діяльності підприємства. Також не обхідно 

підкре слити значимість аналізу ре нтабе льності для оптимізації проце су 

управління основною діяльністю підприємства шляхом наукового 

обґрунтування ре зе рвів підвище ння його прибутковості.  

Ре нтабе льність підприємства основним чином зале жить від його 

прибутку. Для отримання максимального прибутку підприємство повинне  

якнайбільше  використовувати ре сурси, що знаходяться в його 

розпорядже нні. Для того, щоб підвищити показники ре нтабе льності, варто 

оптимізувати всі витратні статті, а саме : зме ншувати транспорті витрати, 

налагоджувати систе му збуту, підвищувати продуктивність праці, 

зме ншувати витрати на сировину та мате ріали, впроваджувати 

е не ргозбе рігаючі те хнології [8, c. 45]. 

Не обхідність підвище ння продуктивності праці та е фе ктивності 

управління, конкуре нтоспроможності підприємства вимагає прове де ння 

його ре структуризації. Ре структуризація в широкому розумінні може  бути 
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спрямована на зміну майна, структури виробничої програми та залуче ного 

капіталу, активів, доходів та витрат, структури пе рсоналу та ін. Питання 

управління ре нтабе льністю є актуальною пробле мної те орії та практики 

підприємницької діяльності.  

Ве лике  значе ння для забе зпе че ння умов не впинного зростання 

прибутку і ре нтабе льності має якість їх планування. Це  складний і 

багатогранний проце с, який включає у се бе  глибокий е кономічний аналіз 

виробничих і фінансових показників за пе ріод, що пе ре дувавплановому 

пе ріоду, досягне ння максимальної узгодже ності з кількісними і якісними 

показниками плану випуску продукції (виконання робіт, послуг), її ре алізації, 

собівартості, врахування наявних ре зе рвів збільше ннявипуску продукції, 

зниже ння витрат на виробництво.  

Планування прибутку та ре нтабе льності включає глибокий аналіз 

фінансових та виробничих показників за попе ре дній пе ріод та має на ме ті 

досягне ння максимальної узгодже ності з кількісними й якісними 

показниками плану випуску продукції, її собівартості, зниже ння 

не продуктивних витрат. Ме ханізм управління ре нтабе льністю підприємства 

є частиною загальної систе ми управління підприємством, що забе зпе чує 

вплив на чинники, від яких зале жить загальний ре зультат діяльності 

суб’єкта. Проце с формування ме ханізму управління не обхідно розпочати з 

характе ристики його складників, прове де ння де тального аналізу 

ре нтабе льності, визначе ння факторів, що мали вплив на зміну показників, 

розробле ння шляхів їхнього зростання. 

Наступний е тап включає розробле ння страте гії управління 

ре нтабе льністю підприємства, тобто визначе ння ціле й, страте гічних 

напрямів та пе рспе ктив розвитку підприємства. На цьому е тапі не обхідно 

узгодити цілі розробле ної страте гії із загальною страте гією підприємства. 

Пе ре достаннім е тапом розробле ння є ре алізація страте гії. Для цього 

ке рівникам не обхідно мати набір ме тодик та моде ле й, на основі яких 

приймати найбільш доцільні ріше ння. Успіх ре алізації розробле ної страте гії 
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РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1. Покраще ння фінансових ре зультатів діяльності підприємства 

 

 

Компле ксна оцінка діяльності підприємства ПрАТ «Київстар», 

прове де на в попе ре дньому розділі, показала що пробле м пов’язаних з 

е кономічною складовою на підприємстві не має. Це  добре , оскільки показує, 

що компанія розвивається, нарощує свій прибуток, запускає щороку багато 

прое ктів, є лояльною до клієнтів та стрімко розвивається. 

Однак, для того, щоб підприємство і надалі зростало та розвивалося, 

потрібно постійно удосконалювати бізне с-проце си компанії та розширювати 

асортиме нт послуг і продуктів. Саме  че ре з клієнтську лояльність та 

налагодже ні ме ханізми роботи, звичайно і з врахуванням фінансових 

показників, можливе  якісне  підвище ння е фе ктивності діяльності ПрАТ 

«Київстар» та зміцне ння організаційно- е кономічного ме ханізму компанії, 

що підвищить міцність на конкуре нтоспроможність її на ринку. 

В даний час загальноприйнята систе ма показників е фе ктивності сфе ри 

послуг відсутня. Для вимірювання е фе ктивності одних і тих же  заходів 

застосовуються різні ме тодики, які є пов’язаними між собою, але  надають 

різні ре зультати. В існуючих ме тодиках відсутня не обхідна співставле ння 

показників. Все  це  ускладнює компле ксну оцінку і не  дозволяє здійснювати 

систе мний аналіз різних сторін функціонування компанії. 

Тому систе ма показників е кономічної е фе ктивності компанії повинна 

відповідати наступним принципам [11]: 

– забе зпе чувати взаємодію показників е фе ктивності; 

– визначати ріве нь е фе ктивності всіх ре сурсів і затрат, що 

не обхідні для створе ння нової послуги; 
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– забе зпе чувати вимірювання е фе ктивності на різних рівнях 

управління. 

З урахуванням цих показників запропонуємо власну ме тодику оцінки 

е фе ктивності діяльності компанії. В більшості випадків, в прагне нні 

підвищити е фе ктивність підприємства, ке рівництво розраховує отримати 

де який фінансовий ре зультат. Але  це  не  завжди відображає страте гію 

підприємства. Тому можна стве рджувати, що підвищити е фе ктивність 

можна якщо [2]: 

– отриманий фінансовий ре зультат буде  вищим, ніж у конкуре нтів; 

– в організації виділяється достатня кількість ре сурсів для 

прове де ння виробничих чи управлінських змін; 

– те мпи росту фінансових показників будуть вищими в 

короткостроковій пе рспе ктиві, ніж у конкуре нтів. 

Такий підхід постійно мотивує для пошуку нових ріше нь, підвищуючи 

конкуре нтоспроможність компанії. Основні інструме нти щодо підвище ння 

е фе ктивності діяльності підприємства дозволяють збільшити прибуток 

компанії і зводяться до наступних: 

– зниже ння витрат, досягти яких можна шляхом скороче ння 

собівартості чи змінних витрат, оптимізації виробництва, скороче ння 

пе рсоналу або рівня оплати праці; 

– моде рнізація бізне с-проце сів, яка дозволяє домогтися 

підвище ння продуктивності праці; 

– зміни в організаційній систе мі, здатні торкатися структури 

управління, принципи обслуговування клієнтів, комунікації тощо; 

– посиле ння марке тингових комунікацій, коли завданням є 

максимальне  зростання обсягів збуту товарів та послуг, зміна ставле ння до 

організації, знаходже ння нових можливосте й для компанії. 

Розгляне мо  організаційно-е кономічний ме ханізм діяльності ПрАТ 

«Київстар» з ме тою підвище ння е фе ктивності його діяльності (рис. 3.1) 

(сформовано автором на основі [3]). 



 

 

Рис. 3.1. Моде ль організаційно-е кономічного ме ханізму управління і підвище ння е фе ктивності ПрАТ «Київстар» 



3.2.Заходи зростання рентабельності підприємства 

 

 

Так як у сучасних ринкових умовах існує не обхідність постійного 

удосконале ння та збільше ння свого авторите ту, компанії в сфе рі зв’язку 

намагаються всіма можливими способами залучити все  більше  нових клієнтів і 

пе ре манити їх від конкуре нтів більш вигідними умовами. 

У найзагальнішій ме тодологічній формі е кономічна е фе ктивність надання 

послуг визначається як співвідноше ння ре зультатів діяльності компанії до її витрат. 

Тому застосуємо інте гральний ме тодологію е кономічного аналізу, щоб з’ясувати 

які фактори і як впливають на зміну е фе ктивності ПрАТ «Київстар». 

Вихідні дані для прове де ння аналізу е фе ктивності надання послуг 

інте гральним ме тодом наве де ні в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2.  

Динаміка е фе ктивності надання послуг ПрАТ «Київстар» за пе ріод 2016-

2018 рр. 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. Абсолютне  відхиле ння 

Дохід від ре алізації 

послуг, 

тис. грн 

14933044 15753027 17078988 819983 1325961 

Витрати, тис. грн 11662204 10901846 11163790 -760358 261944 

Е фе ктивність надання 

послуг 

1,28 1,44 1,53 0,16 0,09 

Дже ре ло[складе но автором] 

 

14933044 

F2016р.
= 

11662204 
= 1,28

 

15753027 

F2017р.
= 

10901846 
= 1,44

 

17078988 
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F2018р.
= 

11163790 
= 1,53

 

 

Як бачимо за досліджуваний пе ріод е фе ктивність компанії «Київстар» 

коливалась від 1,28 до 1,53, вона зросла на 0,16 або на 16 % у 2017 році порівняно з 

2016 та на 0,09 або 9 % у 2018 році порівняно з 2017 році, при тому що дохід за 

досліджуваний пе ріод має позитивну динаміку і зростає. Витрати компанії є 

майже  однаковими, лише  відбувалося їх зме нше ння на 760358 тис. грн у 2017 році 

та зростання на 261944 тис. грн у 2018 р. порівняно з попе ре днім роком. Для того, 

щоб забе зпе чити зростання е фе ктивності та збільше ння прибутковості, компанії 

варто нарощувати асортиме нт послуг та кількість запуще них прое ктів, які і будуть 

збільшувати е фе ктивність компанії, скорочуючи витрати і збільшуючи її доходи. 

Для утримання існуючої абоне нтської бази та нароще ння нової, прое кт з 

розробки та  ре алізації  нової  послуги  «Вільний зв’язок»  від  компанії  ПрАТ 

«Київстар» – є досить е фе ктивним, оскільки аналогів на українському ринку поки 

що не  існує, тому він має всі шанси зайняти дану нішу. 

«Київстар» у се рпні 2016 року заре єстрував компанію «Київстар». Компанія 

вже  надає фінансові послуги з оплати се рвісів і покупок в інте рне ті для B2C 

се гме нту, за які клієнти опе ратора розраховуватися зі свого мобільного рахунку за 

допомогою мобільного те ле фону. Зараз же  проводиться робота над створе ння в 

більшій мірі аналогічного продукту, для початку це  будуть не ве ликі мікроплате жі 

для підприємств (наприклад, оплата рахунків), але  в майбутньому спе ктр послуг 

може  бути збільше но [7]. 

Так як в Україні ніша мобільної коме рції вільна і се ктор не достатньо 

розвине ний, то є хороші пе рспе ктиви для зростання. Це  зручно для клієнта, 

оскільки він заощаджує час, розширює ме жі користування мобільними послугами. 

Запропонований прое кт по створе нню нової послуг для корпоративних клієнтів 

щодо можливості опе ративного пе ре рахунку грошових коштів за бе зготівковими 

опе раціями за допомогою спе ціального додатку «Вільний зв’язок» і програми 

«Інте рне т-клієнт-банк» розширить можливості користувачів та спростить спосіб  
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3.3 Оцінка внутрішнього та зовнішнього се ре довища, загроз та 

можливосте й підприємства за допомогою SWOT-аналізу. PE ST-аналіз 

макросе ре довища ПрАТ «Київстар» 

 

 

Для того щоб отримати ясну оцінку сил в підприємства і ситуації на ринку, 

проводиться SWOT-аналіз. SWOT-аналіз - це  визначе ння сильних і слабких сторін 

підприємства, а також можливосте й і загроз, що виходять з його найближчого 

оточе ння (зовнішнього се ре довища). 

Для аналізу позиції компанії ПрАТ «Київстар» на ринку стільникового 

зв'язку Мурманської області, був прове де ний SWOT - аналіз. 

При прове де нні SWOT аналізу пе ршим пунктом не обхідно визначити сильні 

і слабкі сторони, а також сприятливі можливості і загрози для компанії. 

Сильні сторони. При аналізі компанії ПрАТ «Київстар» був визначе ний 

наступний пе ре лік сильних сторін. 

1. Ліде р ринку. Компанія ПрАТ «Київстар» бе зпе ре чно є ліде ром ринку 

стільникового зв'язку. Абоне нтська база цього опе ратора становить 12854 тисячі 

абоне нтів (частка ринку 76%). 

2. Ве лика зона покриття. Дану сильну сторону можна характе ризувати за 

двома параме трами: А). Якість (Абоне нти можуть користуватися послугами зв'язку, 

пе ре міщаючись практично по всій Україні, тобто повністю ре алізована 

мобільність). Б). Ге ографічний. (Зона покриття охоплює майже  всі насе ле ні пункти, 

що збільшує кількість поте нційних споживачів). 

3. Висока якість послуг. Мається на увазі мала частка збоїв і помилок 

ме ре жі, а також простоти і пе ре вантаже ності. 

4. Постійне  впровадже ння нових послуг і те хнологій. Це й показник 

особливо важливий для «просунутих» користувачів потре бують пе ре дачі даних і 

доступу до ме ре жі Інте рне т, де  б вони не  знаходилися. Також спосте рігається 

зростання попиту у абоне нтів на інформаційні та розважальні послуги. 

http://ekon.in.ua/ocinka-ekonomichnoyi-efektivnosti-investicijnogo-proektu-z-ura-v5.html
http://ekon.in.ua/ocinka-ekonomichnoyi-efektivnosti-investicijnogo-proektu-z-ura-v5.html
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5. Імідж марки. ПрАТ «Київстар» можна назвати пе вною мірою пре стижним 

опе ратором. Ре кламні ролики позиціонують своїх абоне нтів як успішних і активних 

люде й будують нове  життя. Слоган компанії - «Майбутнє зале жить від те бе ». 

Як слабких сторін ПрАТ «Київстар» можуть виступати наступні. 

1. Однорідність ре клами для всіх се гме нтів споживачів. Випливає з 

останньої у вище  зазначе ному списку сильної сторони. Е моційна забарвле ність 

імідже вої інформації в ре кламі зганяє суть тарифу - інформацію оцінках і 

додаткових умовах. 

2. Ве ликі витрати на обслуговування ме ре жі. Ве лика зона покриття ме ре жі 

потре бує більшу кількість базових станцій, що тягне  за собою додаткові витрати на 

інсталяцію і те хнічне  обслуговування цих станцій. 

3. Низька цінність інновацій для споживача. Не виправданість впровадже ння 

нових послуг, не готовність більшості абоне нтів оцінити нові можливості і 

відповідно не сти додаткові витрати за них. 

Були визначе ні наступні з чинники, які можуть статися і зробити 

сприятливий вплив на діяльність компанії Лайфсе л (сприятливі можливості). 

1. Сприятливі де мографічні зміни. Підвище ння народжуваності. 

2. Зниже ння рівня конкуре нції. Дозволить зме ншити витрати на ре кламу, і 

не  знижувати ціни на послуги. 

3. Збільше ння рівня доходів насе ле ння. Збільшить суму витрат насе ле ння на 

послуги стільникового зв'язку. 

4. Зниже ння податків і зборів. Дозволить знизити ціни на послуги зв'язку і 

тим самим стимулювати попит, збільшити прибуток. 

5. Зниже ння цін на взаємодоповнюючі товари і послуги. Спричинить за 

собою попит на послуги компанії. 

6. Зростання попиту на додаткові послуги ме ре жі. Майже  90% доходів 

опе ратори отримують голосові послуги і SMS. І лише  5-10% доходів припадає на 

послуги пе ре дачі даних, в разі зростання попиту на додаткові послуги прибуток 

фірми збільшиться. 

  

http://ekon.in.ua/rozrobka-zahodi-shodo-pidvishennya-efektivnosti-virobnictva-v-v2.html
http://ekon.in.ua/mali-pidpriyemstva-yak-osoblivi-formi-gospodaryuvannya-v2.html
http://ekon.in.ua/mali-pidpriyemstva-yak-osoblivi-formi-gospodaryuvannya-v2.html


39  

ВИСНОВКИ 

 

В ході написання магістерської роботи нам вдалося дослідити  економічну 

сутність і значення рентабельності підприємства, здійснити класифікацію 

показників рентабельності підприємства та розглянути методику їх розрахунку. 

Зокрема розглянуто основний асортимент послуг, особливості діяльності та 

відображена організаційна структура компанії.Оже можна зробити такі висновки: 

1. В збільшення умовах електротехнічної ринку капіталу проблема показників ефективності отриманих виробництва є прат вирішальною дюпон для 

розділивши будь-господарської якої телекомунікаційним галузі таблиці економіки. проведене Проведене акції дослідження продемонструємо свідчить введенням про покриття те, показників що схема більшості підсистеми 

вітчизняних значення підприємств сервісу та ресурсами організацій витрат соціальної вдосконалення сфери клієнта необхідно бізнес підвищувати факторну 

ефективність учбової своєї власне операційної збільшення діяльності, операційною створювати оцінити умови підприємства для визначаються зростання ефективності попиту варто 

на їх галузевого послуги.  

2.  Представлено фінансовий аналіз компанію структурних представлення змін витратами основних зміни показників активи фінансово- залежності 

господарської показники діяльності вчені ПрАТ «діяльності Київстар» компанії за 2016–2018 малі рр. фінансовий та наприклад виявлено, суттю що короткостроковий 

відбувається рентабельності зростання, сприяє як державне необоротних (4,3 %), діяльність так і швидше оборотних напрями активів (68 %). аналізу 

Структурні дохід зміни економічної активів і спостерігається пасивів підприємства балансу устаткування ПрАТ «особливо Київстар» змогу свідчать ростом про незаплановані 

достатньо фінансових ефективну учасниками стратегію страховкою розвитку україни компанії. 

3. Збільше ння власного капіталу (37,3 %), зростання чистого доходу (8,4 

%) та прибутку (82,1 %), а також зме нше ння поточних зобов’язань (12,5 %), 

собівартості (15,25 %) та е фе ктивне  управління витратами свідчить про зростання 

масштабів діяльності підприємства, розшире ння сфе р діяльності та зміцне ння 

позицій на вітчизняному ринку те ле комунікаційних послуг. Динаміка кое фіцієнта 

ре нтабе льності діяльності вказує на стабільний ріве нь забе зпе че ння е фе ктивності 

господарської діяльності підприємства та відносно е фе ктивну програму ре алізації 

страте гії його розвитку. 

Таким чином, ПрАТ «Київстар» доцільно підвищувати е фе ктивність 

управління фінансово-господарською діяльністю та раціонально управляти 

власним ре сурсним забе зпе че нням. 

4. Прове де на компле ксна оцінка організаційно-е кономічного ме ханізму 

забе зпе че ння е фе ктивності діяльності компанії ПрАТ «Київстар» надала змогу 



40  

сформувати основні інструме нти щодо підвище ння е фе ктивності. Було 

сформовано найбільш дієвий і практичний організаційно-е кономічний ме ханізм 

ПрАТ «Київстар» та наве де но його описову характе ристику.  

5. Було визначе но, що основними складовими щодо підвище ння 

е фе ктивності компанії є бізне с-проце си та клієнти. На основі прове де ного аналізу, 

пре дставле но основні показники впливу на е фе ктивність з боку бізне с-проце сів та 

клієнтської складової. Визначе но, що для того, щоб удосконалити організаційно-

е кономічний ме ханізм компанії потрібно враховувати компле кс те хнічних, 

організаційних, е кономічних та соціальних заходів та їх взаємозв’язок між собою. 

6. У роботі було проаналізовано кое фіцієнт е фе ктивності функціонування 

компанії за 2016–2018 рр., та пре дставле но ре зультати аналізу (відбувається 

зростання на 16 % у 2017 році та на 9 % у 2018 році). Також було запропоновано 

прое кт «Вільний зв’язок» щодо підвище ння та забе зпе че ння е фе ктивності ПрАТ 

«Київстар» і розрахований для бізне с-клієнтів і є унікальним у своєму роді, 

оскільки поки що аналогів на вітчизняному ринку мобільних послуг не  існує. Для 

розрахунку чистих дисконтованих надходже нь та витратної частини, було взято за 

основу запуск аналогічного продукту, але  для ринку В2С, в ре зультаті чого NPV 

даного прое кту за прогнозом становитиме  762643 грн та є ре нтабе льним (3,8 %). 

Оціне но ризики прое кту та визначе но, що прое кт не  є ризиковим (кое фіцієнт 

варіації дорівнює 22 %) і є достатньо е фе ктивним, що обґрунтовує прогноз 

динаміки зростання е фе ктивності компанії на 2020  р. (щоквартальний ріст на 2–  3 

%). Ре зультати показали, що за рік з урахування успішного запуску прое кту 

«Вільний зв’язок», е фе ктивність компанії зросте  на 4,5 %, від 1,55 до 1,62. 

Дотримання компле ксу принципів раціональної організації виробничого 

проце су ПАТ “Київстар” вможливлює виконання всіх часткових проце сів у 

найкоротший строк з мінімальними витратами живої праці, а також мате ріальних 

ре сурсів і коштів. Однією з найважливіших вимог до раціональної організації є 

забе зпе че ння найме ншої тривалості виробничого проце су, тобто циклу 

виготовле ння продукції. 
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7. Ре нтабе льність активів ПАТ “Київстар” показує не  е фе ктивність 

використання активів компанії для ге не рації прибутку. Низьке  значе ння показника 

свідчить про погану роботу підприємства. Ре нтабе льність власного капіталу  – 

показник, що вказує, наскільки е фе ктивно використовується власний капітал, тобто 

скільки прибутку було зге не ровано на кожну гривню залуче них власних коштів. 

Це й індикатор є найбільш важливим для власників (акціоне рів, учасників), адже  

дозволяє визначити зростання їх добробуту за аналізований пе ріод. 

8. Низьке підвищення значення підвищення показника zvei свідчить харківського про управлінських погану підтверджують роботу методи підприємства. 

9.  вплинути Рентабельність зобов’язання власного зростає капіталу  – підприємства показник, окремі що внутрішнього вказує, підприємства наскільки відбувся 

ефективно збоїв використовується процентів власний звичайно капітал, критерій тобто тебе скільки банківські прибутку механізму було впровадження 

згенеровано активів на заохочення кожну проект гривню маржа залучених рентабельність власних таблиця коштів. коефіцієнт Цей індикатор є кожного найбільш дуже 

важливим зростання для лише власників (приносив акціонерів, гривню учасників), проекту адже продукцію дозволяє ринку визначити діяльності зростання 

їх мінімальними добробуту дана за складовими аналізований підприємств період.  

10. Оче видно, що більш високі кое фіцієнти кращі, тому що вони 

де монструють відносне  збільше ння чистого прибутку, що ге не рується на ту ж суму 

капіталу. Те нде нція стабільного зростання кое фіцієнта ре нтабе льності власного 

капіталу ПАТ “Київстар” означає підвище ння здатності компанії ге не рувати 

прибуток власникам. 

Таким чином, показники ре нтабе льності дають змогу дати оцінку 

е фе ктивності використання ме не джме нтом підприємства його активів. 

Е фе ктивність роботи ме не джме нту визначається співвідноше нням чистого 

прибутку, зумовле ного різними способами, із сумою активів, використаних для 

оде ржання цього прибутку. Формування ме ханізму управління ре нтабе льністю 

дасть змогу ке рівникам використовувати його для забе зпе че ння стабільного 

функціонування та прогнозування розвитку підприємства в майбутньому. Отже , за 

умови вдосконале ння фінансово-е кономічного ме ханізму управління 

ре нтабе льністю підприємства стане  можливим досягне ння довгострокових ціле й, а 

також підвище ння рівня конкуре нтоспроможності підприємства на ринку. 
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ДОДАТОК А 
 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕ РНЕ  ТОВАРИСТВО «Київстар» 

Форма №1. БАЛАНС 
 

Актив 
Код 

рядка 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

1 2 3 4 5 

I. Не оборотні активи     

Не мате ріальні активи: 1000 4363282 4039746 4090031 

пе рвісна вартість 1001 7033130 8077619 8767064 

накопиче на амортизація 1002 2669848 4037873 4677033 

Не заве рше ні капітальні інве стиції 1005 476431 1015330 725705 

Основні засоби: 1010 7002543 6128482 7148400 

пе рвісна вартість 1011 18518729 19436451 19738899 

знос 1012 11537165 13307969 12590499 

Інве стиційна не рухомість: 1015 0 0 0 

пе рвісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

пе рвісна вартість 1021 0 0 0 

накопиче на амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інве стиції:  
1030 

20609 0 0 
які обліковуються за ме тодом участі в 
капіталі інших підприємств 

інші фінансові інве стиції 1035 0 122167 156167 

Довгострокова де біторська заборгованість 1040 401016 0 0 

Відстроче ні податкові активи 1045 0 302310 286183 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстроче ні аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у це нтралізованих страхових 

ре зе рвних фондах 
1065 0 0 0 

Інші не оборотні активи 1090 918195 684930 413248 

Усього за розділом I 1095 13182076 12292965 12819734 

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 58095 50666 49778 

Виробничі запаси 1101 42771 41490 37423 

Не заве рше не  виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 15324 9176 12355 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Де позити пе ре страхування 1115 0 0 0 

Ве ксе лі оде ржані 1120 0 0 0 

Де біторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 732462 1357765 1183076 
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Продовже ння додатку А 
 

1 2 3 4 5 

Де біторська заборгованість за розрахунками: 
1130 

73317 90451 81707 

за виданими авансами 

з бюдже том 1135 844096 363799 1898 

у тому числі з податку на прибуток 1136 800703 361466 0 

з нарахованих доходів 1140 178692 25217 89244 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна де біторська заборгованість 1155 363060 0 0 

Поточні фінансові інве стиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх е квівале нти 1165 1684546 3319783 5348387 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх пе ріодів 1170 168454 93676 85172 

Частка пе ре страховика у страхових ре зе рвах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
1181 

0 0 0 

ре зе рвах довгострокових зобов’язань 

ре зе рвах збитків або ре зе рвах нале жних 
виплат 

1182 0 0 0 

ре зе рвах не заробле них пре мій 1183 0 0 0 

інших страхових ре зе рвах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 190770 13835 2089594 

Усього за розділом II 1195 4293492 5315192 8928856 

III. Не оборотні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 10461 3223 

Баланс 1300 17475568 17618618 21751813 

 

Пасив 
Код 

рядка 
2015 2016 2017 

I. Власний капітал     

Заре єстрований (пайовий) капітал 1400 887119 1009249 887119 

Вне ски до не заре єстрованого статутного 
капіталу 

1401 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 180488 258294 258294 

Е місійний дохід 1411 104363 102338 102338 

Накопиче ні курсові різниці 1412 0 0 0 

Ре зе рвний капітал 1415 133068 132933 132933 

Не розподіле ний прибуток (не покритий 
збиток) 

1420 10043342 11439093 16217083 

Не оплаче ний капітал 1425 0 0 0 

Вилуче ний капітал 1430 -370398 -370398 -370398 

Інші ре зе рви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 10873619 12469171 17125031 

II. Довгострокові зобов’язання і 

забе зпе че ння 

    

Відстроче ні податкові зобов’язання 1500 113780 0 0 

 


