
№ 3’2021  ISSN 2519-4461 (print) 

Вісник НТУ «ХПІ» (економічні науки)   84 

УДК 657.1:011.56  doi: 10.20998/2519-4461.2021.3.84 

Н. Ю. ЄРШОВА, А. М. БУРАВЛЬОВА, Т.І. КОЧЕТОВА 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

В статті запропоновані напрями удосконалення організації аналізу рентабельності для підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи 

на підприємстві. Обґрунтовані можливості, які надає інформація про прибутковість діяльності для користувачів при прийнятті управлінських 
рішень. Наведена динаміка прибутку до оподаткування підприємств України з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства та 

проведений аналіз рентабельності підприємств. Розроблена карта для встановлення співвідношення між зацікавленими сторонами та 

ступенем важливості показників рентабельності для них. Доведено роль та значення інформації про прибутковість діяльності для 
удосконалення аналітичної діяльності на підприємстві в ринковій економіці. Обґрунтовано, що результати аналізу  прибутковості допомагає 

суб’єктам, які приймають рішення, побачити більш конкретну та узагальнену картину підприємства, дозволяючи їм, своєю чергою, створити 

правильну стратегію зростання. Розроблена схема послідовності проведення аналізу рентабельності, яка є одним з напрямів  удосконалення 
організації аналізу рентабельності на підприємстві. Визначено, що одним з напрямів підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи 

на підприємстві є план-факт аналіз. Розроблений методичний підхід до організації проведення план-факт аналізу, який містить регламент 

майбутньої роботи, визначення критичних, помірних та суттєвих рівнів, коригування тактичних,оперативних та  довгострокових завдань. 
Окремо зазначено, що план-факт аналіз може бути проведений при оцінці відхилень інших результативних показників діяльності 

підприємства: собівартості, обсягів виробництва або реалізації, чистого грошового потоку та ін. 
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НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье предложены направления усовершенствования организации анализа рентабельности для повышения эффективности учетно-

аналитической работы на предприятии. Обоснованы возможности, которые открывает информация о прибыльности деятельности для 

пользователей при принятии управленческих решений. Приведена динамика прибыли к налогообложению предприятий Украины с 
распределением на крупные, средние, малые и микропредприятия и проведен анализ рентабельности предприятий. Разработана карта для 

установления соотношения между заинтересованными сторонами и степенью важности показателей рентабельности. Доказана роль и 

значение информации о прибыльности деятельности для улучшения аналитической деятельности на предприятии в рыночной экономике. 
Обосновано, что результаты анализа прибыльности помогают субъектам, принимающим решение, увидеть более конкретную и обобщенную 

картину предприятия, позволяя им, в свою очередь, создать правильную стратегию роста. Разработана схема последовательности проведения 

анализа рентабельности, которая является одним из направлений усовершенствования организации анализа рентабельности на предприятии. 

Определено, что одним из направлений повышения эффективности учетно-аналитической работы на предприятии является план-факт анализ. 

Разработан методический подход к организации проведения план-факт анализа, содержащий регламент будущей работы, определение 

критических, умеренных и существенных уровней, корректировку тактических, оперативных и долгосрочных задач. Отдельно указано, что 
план-факт анализ может быть проведен для оценки отклонений других результативных показателей деятельности предприятия: 

себестоимости, объемов производства или реализации, а также производительности, чистого денежного потока и др. 

Ключевые слова: аналитическая деятельность; показатели рентабельности; план-факт анализ; организация аналитической 

деятельности; стейкхолдеры; прибыль; компетенции; информация 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE ANALYSIS OF THE 

PROFITABILITY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL 

ACTIVITY AT THE ENTERPRISE 

The article proposes directions for improving the organization of profitability analysis to improve the efficiency of accounting and analytical work at 

the enterprise. Opportunities, which are opened by information about the profitability of activities for users when making management decisions, have 

been substantiated. The dynamics of profit to taxation of Ukrainian enterprises is given and an analysis of the profitability of enterprises is carried out. 
A map has been developed to establish the relationship between stakeholders and the importance of profitability indicators. The role and importance of 

information about the profitability of activities for improving analytical performance at the enterprise in a market economy has been proven. It is 

substantiated that the results of profitability analysis help decision-makers to see a more specific and generalized picture of the enterprise, allowing 
them, in turn, to create the correct growth strategy. A sequence diagram of the profitability analysis has been developed, which is one of the directions 

for improving the organization of the profitability analysis at the enterprise. It has been determined that one of the ways to improve the efficiency of 

accounting and analytical work at the enterprise is the plan-fact analysis. A methodological approach to organizing a plan-fact analysis has been 
developed, containing regulations for future work, determining critical, moderate and significant levels, adjusting tactical, operational and long-term 

tasks. Separately, it is indicated that a plan-fact analysis can be carried out to assess the deviations of other productive indicators of the enterprise's 

activities: cost price, production or sales volumes, as well as productivity, net cash flow, etc. 

Keywords: information economy; accounting; management accounting; software products; competencies; accountant; information; information 

security 

Вступ. В ринкових умовах господарювання 

підвищується роль та значення аналітичної складової 

для забезпечення довгострокового функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання. Більшість 

підприємств посилаються на коефіцієнти 

прибутковості при оцінці продуктивності бізнесу, 

порівнюючи дохід із продажами, активами та 

капіталом. Тому, удосконалення організації аналізу 
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рентабельності підприємства це актуальний напрям 

досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Дослідженням питань щодо вдосконалення 

методичних підходів до організації аналізу 

рентабельності підприємства присвячено праці 

І. В. Лазаришиної, Л.М. Кіндрацької, Н.Ю. Єршової, 

А. В. Олійник, С. В. Гавалешко, В. В. Горланчук, 

М. Ю. Танцюри, Л. В. Тєшевої та ін. [1-4 та ін.]. 

Вченими досліджуються проблеми організації 

аналітичної роботи [1, 2 та ін.], удосконалюються 

методичні підходи до аналізу окремих об’єктів 

аналітичної діяльності [3, 4, 9 та ін.], пропонуються 

підходи до посилення аналітичної складової 

стратегічного управлінського обліку для безпекового 

управління [5-10 та ін.]. За результатами опрацювання 

наукової літератури [2, 4, 13], аналіз прибутковості 

знаходиться не лише в сфері інтересів власно 

підприємства: в цих даних зацікавлені держава, 

комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери 

та інші стейкголдери. Тому, потребують подальшого 

удосконалення аспекти організації аналітичної роботи 

на підприємствах, процедури збору інформації для 

покращення організації аналітичної діяльності на рівні 

окремого суб’єкта господарювання.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є 

розробка напрямів удосконалення організації аналізу 

рентабельності підприємства для підвищення 

ефективності обліково-аналітичної діяльності на 

підприємстві. 

Методи дослідження. Для проведення 

дослідження використані методи логічного 

узагальнення, аналізу та синтезу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Важливість дослідження питання ефективності 

діяльності вітчизняних підприємств підтверджує 

аналіз динаміки прибутку та рентабельності їх 

діяльності (рис. 1). Як свідчать проведені  розрахунки, 

у 2014 р. зафіксована «точка падіння» у зону збитків, з 

2016 р. підприємства поступово нарощують величину 

прибутку до оподаткування. В цілому, динаміка 

прибутку має повільний характер.  

Аналіз аналітичних та експертних досліджень 

підтверджує, що прибутковість розглядається не лише 

як основна мета, але і як головна умова ефективності 

діяльності підприємства. При цьому, рівень 

рентабельності визначається для окремих видів 

продукції, послуг, так і для  діяльності підприємства у 

цілому (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка прибутку до оподаткування підприємств України з розподілом на великі, середні, малі та 

мікропідприємства за 2010-2019 рр. 

* розраховано за даними  [11] 

 
Рис. 2. Динаміка зміни показників рентабельності підприємства 

*розраховано авторами за даними ТОВ «Успіх Слобожанщини» 

Коефіцієнти рентабельності використовують  

аналітики та інвестори для вимірювання та оцінки 

здатності підприємства генерувати дохід (прибуток) 

щодо виручки, балансових активів, операційних 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

великі 28471,092572,137182,228003,5-189934-14540361222,6156906,175176,232020,

середні 41581,631090,747742,08390,07-199180-91161,32816,590770,5147165,277195,

малі -15647, -5057,2 -9253,9 -25057,-175262-111905-24151, -10724,46870,8103828,
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витрат та власного капіталу протягом певного періоду 

часу. Вони показують, наскільки на підприємстві 

використовуються власні активи для отримання 

прибутку та підвищення цінності для акціонерів.  

Дуже важливим є питання визначення 

стейкхолдерів як користувачів інформації. Тому, на 

основі наукових праць [12, 14-16] нами розроблена 

схема для оцінки зацікавлених сторін та важливості 

показників рентабельності для діяльності  

підприємства. Така схема уможливлює зв'язок між 

користувачами та аналітичною інформацією (рис. 3). 

На основі розробок вітчизняні вчених [16-18] для 

удосконалення організації аналізу рентабельності на 

підприємстві нами пропонуються таки напрями. 

1. затвердження схеми послідовності проведення 

аналізу у внутрішньому регламенті (рис. 4). 

2. Проведення план-факт аналізу. 

В основу план-факт аналізу закладено розрахунок 

показників та порівняння їх фактичних значень із 

плановими. Тому для його ефективного проведення 

аналітик підприємства має визначити перелік 

показників, який одночасно дозволить отримувати всі 

необхідні дані для прийняття управлінських рішень та 

не допустити відволікання часу управлінців на 

вивчення надмірної та малозначної інформації для 

аналізу рентабельності. Основними видами показників 

є: показники результативності підприємства – 

відбивають загальний стан бізнесу підприємства; 

виробничі показники – відбивають ефективність 

використання ресурсів; фінансові показники – 

призначені для визначення джерел фінансування. 

 

Рис. 4.  Основні етапи план-факт аналіз рентабельності* 

*розраховано авторами за даними ТОВ «Успіх Слобожанщини» 

Для аналізу рентабельності пропонуємо 

використовувати метод факт-план аналізу. Це надасть 

можливість виявити та оцінити кількісно розмір 

відхилень. Методичний підхід до організації його 

проведення:  

Організація аналізу рентабельності за етапами: 

Визначення цілей аналізу. 

Збір інформації. 

Обробка інформації з метою забезпечення достовірності та сумісності даних. 

Формування системи аналітичних показників. 

Розробка алгоритму проведення аналізу. 

Розрахунок показників, складання аналітичних таблиць, схем, діаграм 

Кроки 

 

Рис. 3.  Карта оцінки зацікавлених сторін та важливості показників рентабельності для діяльності  підприємства*  

*розроблено авторами за даними [12, 14-16] 

 

Аналіз рентабельності 

Стейкголдери Важливі аспекти 

У проведенні та результатах фіналу зацікавлені: 

– керівництво підприємства; 

– фахівці, до компетенції яких входить робота з 

фінансовими, економічними показниками; 

– власники компанії (засновники, акціонери); 

– інвестори (оцінюють фінансовий стан, вивчають 

ефективність використання ресурсів); 

– комерційні банки (проводять оцінку 

кредитоспроможності та визначають ступінь ризику 

видачі кредиту); 

– контрагенти (постачальники, яких цікавить ризик 

несплати контрактів). 

Аналіз рентабельності необхідний для: 

– підвищення обґрунтованості планування та 

жорсткості нормативів управління; 

– забезпечення ефективної та безперебійної 

організації діяльності; 

– своєчасності координування як реакції на 

зовнішні та внутрішні зміни; 

– оцінки достовірності обліку та оперативності 

контролю; 

– мотивації працівників до досягнення 

поставленої мети; 

– розуміння платоспроможності. 
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1. Складання регламенту майбутньої роботи.  

2. Визначення критичних, помірних та суттєвих 

рівнів. Діапазон відхилень пропонуємо поділити на 

таки групи: 

– 5-10%, – не суттєвий розмір відхилень. На 

відхилення звертається увага, але вони не викликають 

необхідності негайних дій; 

– 20-30% – помірний діапазон. Потребує 

детального аналізу для виявлення причин відхилень. А 

також розробка рішення, які дозволять уникнути 

серйозних наслідків (дія на упередження); 

– 30-50% – суттєвий розмір. Потребує внесення 

коригувань у стратегію, пошук витоків; 

– понад 50% – критичний розмір. Потребує 

термінового вживання розробленого плану заходів, які 

будуть спрямовані на пошук помилок, нівелювання 

наслідків, упередження подібного в майбутньому. 

Забезпечення функції план-факт аналізу 

неможливе без чіткого зіставлення структури 

планових та фактичних показників: 

– аналітика рахунків бухгалтерського обліку має 

бути необхідною та достатньою для формування 

фактичних даних, 

– аналітика рахунків повинна бути відображена в 

обліковій політиці підприємства. 

3. Коригування. Коригування поточних завдань 

передбачає прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на усунення негативних факторів, що 

впливають на виконання планового завдання протягом 

місяця. Наприклад, це можуть бути зміни виробничої 

програми у зв'язку із зміною попиту на той чи інший 

вид продукції. Коригування тактичних завдань. У разі 

якщо відхилення фактичних показників від планових 

на тактичному рівні досить великі, і неможливо 

досягти заданого річного значення шляхом збільшення 

(зниження) плану в кварталах поточного року, що 

залишилися, то необхідно скоригувати річний план. 

Коригування довгострокових завдань. У разі, якщо 

відхилення фактичних показників від планових носять 

систематичний характер і є суттєвими, виникає 

необхідність перегляду стратегічних показників. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Аналіз рентабельності дозволяє 

підприємству розробляти шляхи підвищення 

прибутковості, тим самим максимізувати можливості, 

якими може скористатися бізнес, щоб залишатися 

успішним на конкурентному та динамічному ринку. 

Для вироблення дієвих управлінських рішень 

необхідно результати аналізу рентабельності 

розглядати у взаємозв'язку з аналізом ринку, 

управлінським обліком та управлінським аналізом. 

Запропонований план-факт аналіз можна 

використовувати при розгляді будь-яких показників, 

розрахованих за іншими методами аналізу, для яких 

встановлені нормативні або планові показники.  

Перспективами подальших досліджень у цьому 

напрямі є знаходження алгоритмів і процедур збору і 

обробки нефінансової інформації, розширення 

технічних можливостей передачі і зберігання даних в 

процесі аналізу рентабельності. 
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