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Рентабельність є узагальнювальним критерієм економічної ефективності 
виробництва. Цей показник комплексно відбиває застосування речових, 
трудових і грошових ресурсів. 

Аналіз показника рентабельності виробництва дає можливість 
керівництву розкрити величезну кількість тенденцій розвитку діяльності, 
знайти шляхи ефективного управління, вказати на помилки в господарській 
діяльності, що дозволить збільшити дохід і, отже, успішніше здійснювати свою 
діяльність. 

Суть проблеми підвищення рентабельності виробництва полягає у 
збільшенні доходу в процесі використання існуючих ресурсів фінансових 
підсумків на кожну одиницю завдань. Тому перед економічною наукою стоїть 
мета: зміцнити інтерес до аналізу рентабельності як економічного явища. 

Рентабельність можна розглядати як один з критеріїв якості управління. 
Показник рентабельності показує ефективність управління підприємством, 
оскільки від правильності й раціональності управлінських рішень, що 
приймаються, багато в чому залежить отримання високого прибутку і 
достатнього рівня дохідності. 

Чинники збільшення рентабельності виробництва можна визначити таким 
чином: досягнення більше доходу при ефективному використанні мінімальної 
вартості основних і оборотних засобів, що призводить до підвищення 
рентабельності виробництва. 

Основні шляхи підвищення рентабельності являються підвищення 
абсолютної суми прибутку і скорочення витрат на виробництво продукції. 
Цьому сприяє використання у виробництві результатів науково-технічного 
прогресу, що веде до збільшення продуктивності праці й зниження на цій 
основі вартості одиниці ресурсів, вживаних у виробництві. 

Також слід враховувати, що при аналізі шляхів підвищення 
рентабельності важливо розділяти вплив зовнішніх і внутрішніх умов. До 
зовнішніх умов відноситься розширення ринку збуту продукції шляхом 
зниження ціни на пропоновані товари. Внутрішні умови є найбільш значними, 
чим зовнішні. До них відносяться: підвищення обсягів виробництва, 
скорочення собівартості продукції, збільшення віддачі основних засобів і так 
далі. У сучасних, ринкових умовах показник рентабельності виробництва грає 
ключову роль, оскільки керівництву підприємства вимагається регулярно 
приймати ряд неординарних рішень для забезпечення прибутковості, а, отже, 
економічній стабільності компанії. 
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