
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 

 Факультет магістерської підготовки 
 Кафедра публічного управління та 
 менеджменту природоохоронної 
 діяльності 

 
 
 
 

Магістерська кваліфікаційна робота 
 
на тему:_ Теоретичні та практичні аспекти управління прибутком підприємства  
 
 
 
 
 
 
 

Виконав студент 2 курсу групи ММО- 19 
 спеціальності 073 Менеджмент_____ 
 _Поліщук Вікторія_Юріівна________ 
 

Керівник_ к.е.н.,доцент 
Головіна Олеся Іванівна_ 

 
Рецензент_к.е.н.,доцент 
Шевчук Ніна Сергіївна_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одеса 2019 



2 

2 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Факультет  Магістерської підготовки                   
Кафедра  публічного управління та менеджменту природоохоронної 
діяльності 
Рівень вищої освіти  магістр  
Спеціальність _073 Менеджмент  

(шифр і назва) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри   

_Павленко О.П. 
   “_26_”   жовтня 2019 року 

 

З  А  В  Д  А  Н  Н Я 
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

  Поліщук Вікторія_Юріівна  
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: Теоретичні та практичні аспекти управління прибутком 
підприємства  

керівник роботи _Головіна Олеся Іванівна, к.е.н, доцент  
( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом закладу вищої освіти від “16” жовтня 2019 року № 194-С 
2. Строк подання студентом роботи  07 грудня 2019 р.   
3. Вихідні дані до роботи_ матеріали періодичних видань, монографій, 

нормативно-правові акти, статті фахових збірників наукових робіт, матеріали 
сайтів Інтернет-мережі________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які
 потрібно розробити) 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ 
ПРИБУТКОВІСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПОЛТИКОЮ 
ПРИБУТКОВОСТІ НВПП «МАРАНІ», 3. ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИКОЮ 
ПРИБУТКОВОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НВПП «МАРАНІ»
  

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
       Класифікаційні ознаки та види прибутку, Система основних задач, 
спрямованих на реалізацію головної мети керування прибутком, Етапи розробки 
стратегії управління прибутком, Система основних факторів, які впливають на 
розподіл прибутку, Принципова схема багаторівневої системи управління 
прибутком підприємства, Етапи планування операційних доходів, 

 

6. Консультанти розділів роботи 
Підпис, дата  

Розділ Прізвище, ініціали та посада 
консультанта завдання 

видав 
завдання 
прийняв 

    
    

7. Дата видачі завдання 26 жовтня 2019 року 



3 

3 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

Оцінка виконання 
етапу 

№ 
з/п 

 
 

Назва етапів роботи 

Термін 
виконан

ня 
етапів 
роботи 

 
у % 

  за 4-х 
бальною 
шкалою 

1. Робота з літературними джерелами 26.10.20-
01.11.20 

90 відмінно 

2. Робота на розділом 1 
ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІТИКОЮ ПРИБУТКОВІСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

02.11.20-
11.11.20 

90 відмінно 

3. Робота над розділом 2  

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПОЛТИКОЮ 
ПРИБУТКОВОСТІ НВПП 
«МАРАНІ» 

12.11.20-
21.11.20 

90 відмінно 

4. Рубіжна атестація 16.11.20-
21.11.20 

90 відмінно 

5. Робота над розділом 3 ШЛЯХИ 
ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІТИКОЮ ПРИБУТКОВОСТІ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ НВПП «МАРАНІ»  

22.11.20-
04.12.20 

90 відмінно 

6. Оформлення роботи 04.12.20-
07.12.20 

90 відмінно 

7. Здача роботи на кафедру 07.12.20   
8. Перевірка на плагіат 07.12.20-

10.12.20 
  

     
 Інтегральна оцінка виконання етапів 

календарного плану (як середня по етапам) 
 90 відмінно 

 
Студент ___________Поліщук В.Ю.  

( підпис ) (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи  Головіна О.І.  
( підпис ) (прізвище та ініціал 



4 

4 

 

 

АНОТАЦІЯ 
на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Теоретичні та практичні аспекти управління прибутком підприємства» 
Поліщук Вікторія_Юріівна 

 
Актуальність теми. В умовах ринкових трансформацій, функціонування 

підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів 
навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних 
зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний сектор поки не є вирішальним 
чинником росту національної економіки. 

Мета роботи - обґрунтувати теоретичні засади та практичні напрямки управління 
прибутком підприємства.  

Для досягнення цієї мети були сформульовані і послідовно вирішувалися такі 
питання:  

 1. Обгрунтувати економічний зміст і функції політики рентабельності 
підприємства.  

2. Визначити основні особливості управління політикою прибутковості 
комерційних підприємств.  

3. Визначити економічні і правові принципи роботи і дати загальну 
характеристику НВПП «Марані». 

 4. Проаналізувати основні фінансово-економічні показники НВПП «Марані».  
5 Проаналізувати вплив політики управління рентабельністю на основні 

показники рентабельності приватного науково-виробничого підприємства. «Марані».  
6. Визначити способи оптимізації управління політикою рентабельності НВПП 

«Марані».  
Об'єктом дослідження є процес управління політикою рентабельності НВПП 

«Марані».  
Предметом дослідження є теоретичне і практичне обґрунтування напрямків 

політики управління прибутком НВПП «Марані».  
Методи дослідження. У роботі використані: теоретичні методи дослідження для 

аналізу, класифікації, систематизації, які дозволили дослідити особливості політики 
управління рентабельністю НВПП «Марані»; емпіричні методи дослідження для 
обгрунтування напрямків управління рентабельністю НВПП «Марані»; вивчення та 
узагальнення юридичних документів і досвіду управління політикою прибутковості 
НВПП «Марані».  

Практична значимість отриманих результатів полягає в теоретичному 
обґрунтуванні та практичній розробці напрямів удосконалення управління політикою 
прибутковості комерційного підприємства, що сприяє раціональному використанню 
його внутрішніх резервів розвитку. Отримані в ході дослідження висновки і 
рекомендації мають практичне значення не тільки для діяльності НВПП «Марані», а й 
для інших підприємств 

Магістерська кваліфікаційна робота містить: основна частина – 102 стор.; таблиць 
–23; рисунків –12; літературних джерел –63. 

Ключові слова: управління, прибутковість, політика, рентабельність, ефективність. 
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SUMMARY 

Master's qualification work on the topic: 

:  
"Theoretical and practical aspects of enterprise profit management" 

Polishchuk Victoria_Yurivna 
 

Actuality of theme. In the conditions of market transformations, the functioning 
of enterprises is increasingly complicated under the influence of dynamic changes in 
various environmental factors. Critically assessing the general trend of positive 
changes in recent years, it should be noted that the real sector is not yet a decisive 
factor in the growth of the national economy.  

The purpose of the work is to substantiate the theoretical principles and practical 
directions of enterprise profit management.  

To achieve this goal, the following issues were formulated and consistently 
addressed: 1. To substantiate the economic content and functions of the profitability 
policy of the enterprise.  

2. Identify the main features of managing the profitability policy of commercial 
enterprises.  

3. To determine the economic and legal principles of work and give a general 
description of SPP "Marani".  

4. Analyze the main financial and economic indicators of SPP "Marani".  
5 Analyze the impact of profitability management policy on the main indicators 

of profitability of a private research and production enterprise. "Marani".  
6. Identify ways to optimize the management of profitability policy of SPP 

"Marani". The object of the study is the process of managing the profitability policy of 
SPP "Marani".  

The subject of the research is the theoretical and practical substantiation of the 
directions of the profit management policy of NVPP "Marani". Research methods. The 
paper uses: theoretical research methods for analysis, classification, systematization, 
which allowed to explore the features of profitability management policy of SPP 
"Marani"; empirical research methods to substantiate the areas of profitability 
management of SPP "Marani"; study and generalization of legal documents and 
experience in managing the profitability policy of SPP "Marani".  

The practical significance of the obtained results lies in the theoretical 
substantiation and practical development of directions for improving the management 
of the profitability policy of a commercial enterprise, which contributes to the rational 
use of its internal reserves of development. The conclusions and recommendations 
obtained during the study are of practical importance not only for the activities of SPP 
"Marani", but also for other enterprises Master's qualification work contains: the main 
part - 102 pages; tables –23; drawings -12; literary sources -63.  

Key words: management, profitability, policy, profitability, 
efficiency.Keywords: management, profitability, policy, profitability, efficiency 
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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Поступальний розвиток промислових підприємств 

народного господарства неможливо без надійних каналів збуту, які 

забезпечуються послугами сучасних торгових підприємств. Останні виконують 

важливі соціальні та економічні функції, оскільки як складова частина системи 

торгівлі дають синхронізацію інтересів виробників і споживачів товарів і послуг. 

Сучасний ринок ставить проблему вдосконалення управління політикою 

прибутковості на сучасних підприємствах і торгових підприємствах, зокрема. У 

боротьбі за гідне місце на ринку забезпечення конкурентних переваг 

торговельних підприємств можливо тільки на основі підвищення якості послуг, 

зниження витрат, що підвищить їх рентабельність і дасть можливість 

повноцінного розвитку. Як особливий джерело фінансових ресурсів, 

прибутковість сприяє розвитку торгового підприємства. Як показник фінансового 

стану, прибутковість є показником ефективності. У той же час прибутковість - 

джерело розвитку держави. Таким чином, політика управління політикою 

прибутковості торгового підприємства не тільки забезпечує інтереси його 

власників, персоналу та держави, а й визначає необхідність його дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що вивченню змісту та 

природи формування прибутковості сучасного підприємства присвячено праці 

зарубіжних дослідників Д. Гелбрейта, Ф. Найта, О.Г. Толмачова, О.М. Толпегіна, 

Р. Харрода. 

Розв’язанню проблеми формування прибутковості сучасного підприємства 

присвячено й праці вітчизняних учених С.М. Баранцева, І.О. Бланка, М.І. Гладкої, 

О.Р. Кривицької, С.І. Ляшенка, В.В. Худої. 

Теоретичні аспекти управління ефективністю діяльності підприємств торгівлі 

знайшли відображення в наукових працях В.В. Апопія, В.І. Блонської, 

Я.Д.Качмарика, А.А. Мазаракі. 

Разом з тим, проблема економічного обґрунтування напрямків управління 

політикою прибутковості торгового підприємства все ще вимагає подальшого 

розвитку. Отже, необхідність теоретичного і практичного обґрунтування напрямів 

зростання рентабельності торгового підприємства свідчить про актуальність 
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досліджуваної проблеми. А відсутність практичної розробки економічного 

обґрунтування зростання рентабельності, орієнтованого на особливості 

функціонування комерційного підприємства, зумовило актуальність дослідження.  

Мета роботи - обґрунтувати теоретичні засади та практичні напрямки 

управління прибутком підприємства.  

Для досягнення цієї мети були сформульовані і послідовно вирішувалися такі 

питання:  

 1. Обгрунтувати економічний зміст і функції політики рентабельності 

підприємства.  

2. Узагальнити основні складові формування політики управління 

рентабельністю підприємства.  

3. Визначити основні особливості управління політикою прибутковості 

комерційних підприємств.  

4. Визначити економічні і правові принципи роботи і дати загальну 

характеристику НВПП «Марані». 

 5. Проаналізувати основні фінансово-економічні показники НВПП 

«Марані».  

6. Проаналізувати вплив політики управління рентабельністю на основні 

показники рентабельності приватного науково-виробничого підприємства. 

«Марані».  

7. Визначити способи оптимізації управління політикою рентабельності 

НВПП «Марані».  

Об'єктом дослідження є процес управління політикою рентабельності НВПП 

«Марані».  

Предметом дослідження є теоретичне і практичне обґрунтування напрямків 

політики управління прибутком НВПП «Марані».  

Методи дослідження. У роботі використані: теоретичні методи дослідження 

для аналізу, класифікації, систематизації, які дозволили дослідити особливості 

політики управління рентабельністю НВПП «Марані»; емпіричні методи 

дослідження для обгрунтування напрямків управління рентабельністю НВПП 

«Марані»; вивчення та узагальнення юридичних документів і досвіду управління 

політикою прибутковості НВПП «Марані». Інформаційна база дослідження. 
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Узагальнення економічної та методичної літератури, підручників, навчальних 

посібників, монографій, періодичних видань з досліджуваної проблеми. 

Практична значимість отриманих результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та практичній розробці напрямів удосконалення управління 

політикою прибутковості комерційного підприємства, що сприяє раціональному 

використанню його внутрішніх резервів розвитку. Отримані в ході дослідження 

висновки і рекомендації мають практичне значення не тільки для діяльності 

НВПП «Марані», а й для інших підприємств. 
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ВИСНОВКИ 
 

У першому розділі аналізується економічний зміст і управлінські функції 

політики прибутковості компанії в ринкових умовах. Узагальнено основні 

складові формування політики управління рентабельністю підприємства. 

Досліджено основні особливості управління політикою прибутковості торгових 

підприємств. Таким чином, саме категорія прибутку - це основна мета 

економічної діяльності комерційного підприємства, і вона визначає рівень 

ефективності господарюючого суб'єкта. При цьому прибуток розподіляється по 

безлічі критеріїв класифікації. Прибуток - найпростіша і в той же час 

найскладніша категорія ринкової економіки. Це основна і головна рушійна сила 

ринкової економіки, головний мотив для підприємств в цій економіці. 

Аналізуються основні складові політики управління рентабельністю компанії. 

Стратегічне управління прибутком включає наступні етапи: 1) керівництво 

компанії визначає цільову прибуток підприємства, яка залежить від внутрішньої 

ситуації підприємства і зовнішнього середовища; 2) визначити товари, які 

користуються попитом, з метою розробки стратегії торгівлі; 3) визначена 

асортиментна політика підприємства, спрямована на досягнення оптимального 

товарної групи; 4) створена цінова політика, спрямована на визначення ціни 

продукту, при якій прибуток максимальна; 5) визначаються планові показники 

ресурсного забезпечення підприємства з метою досягнення необхідного обсягу 

діяльності з найменшими витратами; 6) визначається стратегія управління 

валовим доходом підприємства; 7) порівнювана сума прибутку порівнюється з її 

цільовим розміром - якщо можливий прибуток більше або дорівнює цільової, 

стратегія приймається; 8) контроль за виконанням плану. Висновки дослідження і 

перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Таким чином, досягнення 

стійких бізнес-результатів комерційних підприємств засновано на використанні 

стратегічного підходу до управління прибутком, який складається з дев'яти 

етапів: від визначення цільового розміру прибутку до прийняття стратегічного 

плану по досягненню цільового розміру прибутку і контролю за нею. реалізація. У 

другому розділі статті був проведений аналіз політики управління рентабельністю 

НВПП «Марані», основним видом діяльності якої є торгівля запчастинами для 
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автомобілів. Розглянуто економічні та правові основи функціонування Науково-

виробничого приватного підприємства «Марані». Зокрема, досліджуються 

загальні положення підприємства, види підприємницької діяльності, структура 

капіталу підприємства, організаційна структура та ін. Проаналізовано основні 

фінансово-економічні показники науково-виробничого приватного підприємства 

«Марані». Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновок про 

економічний стан підприємства Науково-виробниче приватне підприємство. 

«Марані». Згідно з розрахунками, коефіцієнт оновлення виробничих основних 

фондів набагато менше коефіцієнта їх вибуття, що свідчить про те, що 

керівництво підприємства повинно звертати увагу на стан основних фондів. 

Аналіз майнового стану показує, що активи компанії зменшилися. Ця зміна 

пов'язана зі зменшенням запасів і основних засобів. Розраховані коефіцієнти 

ліквідності вказують на певні проблеми компанії, пов'язані з тим, що вони не 

відповідають прийнятим нормативним значенням, для підтримки ліквідності 

компанії на стабільному рівні. Однак чистий оборотний капітал перебуває на 

високому рівні - і особливих проблем із зобов'язаннями у компанії немає. 

Проаналізовано вплив управління політикою рентабельності на основні 

показники рентабельності НВПП. Марані Розраховані коефіцієнти рентабельності 

показали низький рівень ефективності, але мають позитивну динаміку за три 

роки. Співвідношення темпів зростання виручки від продажів і темпів витрат 

свідчить про достатній рівень ділової активності в порівнянні з ринком. У 

компанії працює 8 осіб. Середня зарплата на 2019 рік становить 5827 гривень, що 

вище, ніж в середньому по області. Таким чином, проаналізувавши економічний 

стан НВПП «Марані», ми прийшли до висновку, що компанія має динаміку 

поліпшення основних показників господарської діяльності, але у НПБ «Марані» 

також є труднощі зі скороченням активів компанії. Розраховані коефіцієнти 

рентабельності показали низький рівень ефективності, але мають позитивну 

динаміку за три роки. Спостерігається зростання всіх показників рентабельності, 

що свідчить про підвищення ефективності роботи підприємства в порівнянні з 

попереднім періодом). Описано і проаналізовано основні принципи управління 

політикою прибутковості НВПП «Марані». Визначено складові частини системи 

управління політикою та основні завдання політики управління політикою 
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прибутковості на НВПП «Марані». Також була побудована кореляційно-

регресійна модель для аналізу стану залежності прибутку компанії від виручки від 

продажів і вартості проданих товарів. Ця модель дозволяє керівництву компанії 

створювати більш докладні табло діяльності. В цілому отримані результати 

говорять про те, що модель може бути використана для вирішення завдань аналізу 

та прогнозування ключових показників ефективності підприємства. У третьому 

розділі обґрунтовано вдосконалення підходів до управління політикою 

прибутковості НВПП «Марані». Визначено шляхи оптимізації управління 

політикою рентабельності НВПП. «Марані». На наш погляд, найбільш 

пріоритетними і оптимальними для реалізації і найбільшої уваги слід приділяти 

реалізації маркетингової політики і створення сайту компанії в мережі Інтернет. 

Саме ці два напрямки - зможуть найпозитивніше і в найкоротші терміни 

підвищити ефективність управління політикою рентабельності підприємства. 

Проведено обгрунтування створення відділу маркетингу та створення інтернет-

магазину для НВПП. «Марані». Таким чином, загальна сума коштів на створення 

та функціонування служби маркетингу становить - 60454,96 грн. в рік і 139726,4 

грн на рік відповідно. Загальна вартість створення і експлуатації інтернет-

магазина складе 127 400 гривень. Розрахована ефективність реалізованих змін в 

управлінні політикою рентабельності НВПП «Марані». Таким чином, 

розраховується ефект від реалізації запропонованих заходів: - загальний прибуток 

від створення відділу маркетингу в 2020 році складе 103,5 тис. грн.; - загальний 

прибуток від створення відділу маркетингу в 2021 році складе 107,8 тис. грн.; - 

рентабельність активів збільшиться з 0,046 в 2020 році до 0,074 у 2021 році; - 

рентабельність власного капіталу збільшиться з 0,044 в 2020 році до 0,069 у 2021 

році; - норма прибутковості власних коштів збільшиться з 0,09 у 2020 році до 0,11 

у 2021 році; - рентабельність продажів за рахунок більш ефективного 

використання торгової націнки до 0,086 в 2020 році і до 0,088 у 2021 році; - 

приріст прибутковості за рахунок створення інтернет-магазину в 2020 році складе 

13 тис. грн.; Приріст рентабельності за рахунок створення інтернет-магазину в 

2021 році складе 68,8 тис. грн..). 
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 База даних для дослідження - це панель 

даних, яка включає річну фінансову 
інформацію, зібрану з балансу та звітів 

про прибутки та збитки українських 
компаній. База даних - це набір 

фінансових даних на рівні фірми, наданий 
Національним комітетом статистики 

України та доступний у центрі KSEdata..  

Показники, відображені у фінансових звітах 
компанії, приймаються за 10 років (2011-2020). 

Загальна кількість спостережень за 10 років 
становить 47353. На основі цих звітів 

розраховуються фінансові коефіцієнти для 
проведення аналізу 

 Відповідно до теорії виробництва фірми 
(Varian, 1992), прибуток компанії є 

функцією капіталу та праці, що 
використовуються у виробництві: 

Прибуток = f (K, L). Також ми можемо 
розширити цю функцію, додавши 

параметр відносної продуктивності 
показники, що охоплюють використання 

основних вхідних даних. У дослідженні ці 
детермінанти є показниками ліквідності. 

Отже, компанія максимізує свій прибуток 
залежно від капіталу та затрат праці та 

параметра показників ліквідності: 
Прибуток = f (K, L, Li). Отримане рівняння 

регресії приймає такий вигляд: 

 

 показник прибутковості, представлений 
або рентабельністю власного капіталу 

(ROE), або рентабельністю активів (ROA). 
Рентабельність власного капіталу (ROE) - 

це відношення чистого доходу (NI), 
заробленого за період, до вартості 

власного капіталу (E) у попередньому 
періоді: ROE = NIt / Et-1. Чистий дохід - це 
гроші, залишені для компанії після сплати 

всіх зобов’язань та податків. Існує три 
основних способи використання чистого 

прибутку: виплата дивідендів, 
нерозподілений прибуток та підтримка 

резервного фонду. Повернення власного 
капіталу показує, скільки грошей фірма 

заробляє за одну одиницю власного 
капіталу. Іншим показником 

прибутковості є рентабельність активів 
(ROA), яка обчислюється як відношення 
операційного доходу (EBIT), заробленого 
в періоді, до вартості сукупних активів (A) 
у попередньому періоді: ROA = EBITt / At-

1. Цей показник показує, наскільки 
ефективно компанія використовує свій 

капітал, або, іншими словами, наскільки 
продуктивні активи фірми. EBIT - це 

абсолютний показник основної 
операційної діяльності компанії.  

Операційний дохід не включає сплату 
процентів та податкові коригування. Це дохід, 

який приносить діяльність компанії, за 
винятком інвестиційної та фінансової 

діяльності (якщо вони не є однією з основних 
операцій). Я проведу регресію детермінантів 

ліквідності на ROA, оскільки NI дуже чутлива 
до рівня заборгованості. різниця між NI та 

EBIT полягає в тому, що NI обчислюється на 
прибуток після сплати відсотків; отже, на це 
впливає поєднання фінансування, яке фірма 

використовує для фінансування своєї 
діяльності. Отже, коефіцієнт левериджу (LEV) 
враховується для врахування заборгованості 

фірми. 

 Баланс та звіт про прибутки та збитки 
показують ситуацію на конкретну дату – 

кінець року. Отже, коефіцієнти, 

Отже, далі я зупинюсь лише на статичних 
коефіцієнтах ліквідності. Змінна важелі (LEV) 

показує, що в середньому 41% загальних 
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розраховані з цих звітів, є оманливими для 
представлення циклу діяльності компанії. 

Основним джерелом інформації про 
касовий цикл є Звіт про рух грошових 

коштів. Але компанії також повідомляють 
про це Національний комітет статистики 
України на щорічній основі і, крім того, 

навіть ця інформація недоступна.) 

активів припадає на борг. Цей борг включає як 
поточні, так і довгострокові зобов'язання, де 

перший складає більше половини. Частка 
довгострокових зобов'язань становить 5% 

(LEV_L), що означає низький рівень залучення 
зовнішнього боргу. Дійсно, рівень зовнішнього 

фінансування є низьким для українських 
компаній через труднощі з його залученням 

(через високі відсотки та обмежений доступ до 
фінансових ринків 

 Відповідно до Теорії замовлення на 
клювання, перше джерело фінансування 

для компаній отримує в попередні періоди 
прибуток, потім позики в банку і, нарешті, 
залучення власного капіталу як "останню 

інстанцію" Оскільки зовнішнє 
фінансування низьке, основним джерелом 

фінансування на українських фірмах є 
нерозподілений прибуток. Для аналізу всі 

компанії згруповані за КВЕД 
(Класифікація економічних видів 

діяльності), операційна діяльність, яку 
вони виконують. Я розгляну компанії, що 

працюють у сільському господарстві, 
виробництві, будівництві, роздрібній 

торгівлі та фінансах, оскільки ці галузі 
мають високі вимоги до ліквідності  

У таблиці 3 наведено інформацію про середню 
рентабельність інвестицій у інвестиції серед 

галузей та форм власності. Найбільш 
прибутковими є підприємства, що працюють у 

сфері фінансів та роздрібної торгівлі. Також 
ЗАТ та компанії з обмеженою 

відповідальністю мають найвищий показник 
рентабельності інвестицій у Росії 19 приклад. 

Зокрема, компанії CJST у сфері фінансів та 
компаній з обмеженою відповідальністю у 
роздрібній торгівлі демонструють найвищу 

рентабельність. Будівельна галузь, як найбільш 
серйозна фінансова криза, виявляється 

найменш прибутковою. Середня 
рентабельність інвестицій у галузі становила 

0,01. З точки зору періодів середня 
рентабельність українських підприємств 
неухильно зростала до фінансової кризи 

наприкінці Після різкого падіння 
прибутковості, починаючи з  року, компанії 

почали демонструвати тенденцію до 
зростання. Фінансові характеристики компанії 
також залежать від її розміру. Більші компанії 

мають сильніші позиції на ринку, кращий 
доступ до фінансових ресурсів та більш 

диверсифіковану мережу постачальників та 
покупців. Для малих компаній доступ до 

фінансових ринків обмежений 
 Перша частина цього розділу буде 

присвячена впливу показників статичної 
ліквідності (CR і QR) на рентабельність 

активів. Для CR та QR використовуються 
дві різні моделі як ключові незалежні 

змінні. Вони не можуть бути включені в 
одну і ту ж регресію, оскільки вони мають 
високу кореляцію, що може спричинити 

проблеми з мультиколінеарністю (таблиця 
А1). У таблиці 4 Модель 1 оцінює вплив 

поточного коефіцієнта на прибутковість, а 
Модель 2 показує, як Швидкий коефіцієнт 

впливає на РОА. Відповідно до 
результатів регресії, показники статичної 

ліквідності мають сильний суттєвий 
позитивний вплив на прибутковість. 

Більше того, гіпотеза про квадратичну 
залежність підтримується: збільшення CR 

Беручи до уваги той факт, що середня 
рентабельність інвестицій становить 1,3%, 

очікувана зміна - це збільшення рентабельності 
на 20%. 

Ефект зменшується, оскільки збільшення CR з 
2,72 до 3,72 призводить до збільшення 

рентабельності інвестицій лише на 0,0002. 
Швидкий коефіцієнт має приблизно такий же 

вплив на рентабельність. Якщо середня 
компанія збільшить свій QR на 1, це призведе 

до зростання рентабельності інвестицій на 
0,0025 (0,01-2 * 0,0017 * 2,2). Незначна різниця 

коефіцієнта обумовлена невеликою часткою 
запасів в активах. У середньому запаси 

підприємств складають лише 6%. Решта 
розподіляється між дебіторською, грошовою та 

короткостроковою 22securities. Оскільки в 
різниці коефіцієнтів CR та QR немає різниці, 
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викликає збільшення ROA лише до деякої 
точки, після якої його ефект стає 

негативним. Якщо середня компанія 
збільшить поточний коефіцієнт на 1 (або 

за рахунок збільшення оборотних активів, 
або зменшення поточних зобов'язань) з 
1,72 до 2,72, очікувана позитивна зміна 
рентабельності інвестицій у середній 

українській фірмі складе 0,0027 (0,0092-2 
* 0,0012 * 2,72).  

відтепер я зосереджуватимусь на впливі CR на 
ROA. 

 Квадратичний вплив CR на ROA наведено 
на малюнку 2. Середній українській 

компанії вигідно збільшити CR до 3,83. Це 
максимальна точка, після якої вплив 

подальшого збільшення КР стає 
негативним. У даній вибірці 90% компаній 

підтримують КР під максимальною 
точкою. Особливо половина вибірки може 

подвоїти поточний коефіцієнт і таким 
чином підвищити прибутковість. Лише 5% 
фірм перевищили максимальний бал. Так 
що, безумовно, є місце для підвищення 

рентабельності шляхом статичного 
збільшення ліквідності. 

Інші змінні також мають значний вплив на 
рентабельність інвестицій. Компанії, які 

виходять на цей ринок, мають в середньому 
0,0062 вищу рентабельність інвестицій (ROA) 
у порівнянні з тими, що вже працюють у цій 

галузі. Значного впливу виходу фірми на 
рентабельність інвестицій не виявлено. 

Кредитне плече, що вимірюється як частка всіх 
зобов'язань у загальній сумі активів, позитивно 

впливає на прибутковість. Кредитне плече 
створює податковий щит, заощадження від 
якого можуть покрити відсотки 1 Показано 

проценлів розподілу фірм 

 Співвідношення ліквідності та 
прибутковості різниться між різними 

формами власності. Таким чином, 
найбільший вплив CR на ROA 
спостерігається у ВАТ та ЗАТ - 

збільшення CR на 1 в обох групах 
збільшить ROA на 0,006 в обох групах 
(збільшення на 30%). Головною метою 

акціонерних товариств є збільшення 
вартості фірми, тому вони здійснюють 

ефективне управління фінансами. У 
державних компаніях одна і та ж зміна CR 

призведе до збільшення рентабельності 
інвестицій на 15%. Вплив слабший, 
оскільки державні компанії часто 

субсидуються урядом. Зазвичай державні 
компанії надають важливі послуги для 

економіки, а уряд приходить на підтримку 
в разі надзвичайних ситуацій. Розмір 

фірми також визначає вимоги ліквідності 
компаній. Податковий кодекс України 

поділяє компанії за розміром доходу на 
малі (<70 млн. Грн.), Великі (> 100 млн. 

Грн.) Та середні.  

Вплив збільшення CR на ROA набагато 
сильніший для малих підприємств, ніж для 

великих. Беручи до уваги, що середня 
рентабельність інвестицій для малих 

підприємств становить 0,2%, а для великих 
2,7%, передбачуваний вплив зростання CR на 1 

становить 0,019 (55%) та 0,027 (24%) 
відповідно. Для малого бізнесу важливіше 

генерувати достатню кількість ліквідності для 
виконання своїх зобов’язань, ніж для великих 

фірм, оскільки останні мають більше 
можливостей залучити зовнішнє фінансування. 

Великі компанії, як правило, мають більш 
розвинену мережу клієнтів, яка забезпечує 

стабільний ріст попиту та доходів. Їм легше 
впоратися з дефіцитом ліквідних коштів, ніж 

малим підприємствам. Ще однією групою 
показників ліквідності є динамічні 

коефіцієнти: CCC та його складові. Вони 
використовуються як пояснювальні змінні в 
багатьох подібних дослідженнях Очікується, 
що CCC є хорошим фактором, що визначає 

управління ліквідними коштами на 
підприємстві, оскільки показує, наскільки 

швидко фірма перетворює ресурси на дохід від 
споживачів. 

 Метою даної роботи є дослідження 
взаємозв'язку між управлінням ліквідністю 

та прибутковістю підприємств на 
українському ринку. Дослідження 

базувалось на наборі даних панелі, що 
складається з інформації про фінансову 

Також незначне збільшення прибутковості 
завдяки зростанню поточного коефіцієнта є 

вищим для малих підприємств, ніж для 
великих. Хоча багато дослідників інтенсивно 

використовують параметри динамічної 
ліквідності як незалежні змінні, вони не 
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звітність компанії в 2011-2020 рр. Для 
аналізу були обрані галузі з високими 

вимогами до ліквідності (сільське 
господарство, виробництво, будівництво, 

роздрібна торгівля та фінанси). Усі 
показники ліквідності можна розділити на 

статичні ( Поточний коефіцієнт та 
швидкий коефіцієнт) та динамічний (цикл 

конверсії готівки, кредиторська 
заборгованість, дебіторська заборгованість 

та оборот запасів). Це дослідження 
показує, що статична ліквідність має 

суттєвий позитивний зменшуючий ефект 
на прибутковість. Підтверджується 

гіпотеза про квадратичну залежність між 
поточним коефіцієнтом, швидким 

коефіцієнтом та ROA. Для 
середньостатистичного українського 

підприємства вигідно збільшити 
коефіцієнт потоку до 3,83, після чого 
вплив перетворюється на негативний. 

Ефект приблизно однаковий у галузях з 
найвищими коефіцієнтами у сільському 

господарстві Риту. Що стосується 
власності, ліквідність сильно впливає на 

рентабельність інвестицій у закриті та 
відкриті акціонерні товариства порівняно з 

державними компаніями. 

можуть бути включені до пояснювальних 
змінних регресій. Розрахунок динамічних 

коефіцієнтів на основі Балансу та Звіту про 
прибутки та збитки призводить до втрати їх 

використання, оскільки ці звіти є статичними у 
30 природа. Для правильного розрахунку CCC 

необхідний Звіт про рух грошових коштів, 
який не підлягає звітності в Україні. Загалом 

управління ліквідністю є важливою складовою 
фінансового управління. У статті наведено 

обґрунтування того, що статична ліквідність є 
важливим фактором, що визначає 

прибутковість в Україні. Тому ретельний 
розгляд та планування управління ліквідністю 

є одним із шляхів підвищення ефективності 
діяльності українських підприємств 

 Поняття, що вартість бізнесу є функцією 
очікуваних грошових потоків, глибоко 

укорінилося у фінансах. Однак, щоб 
генерувати ці грошові потоки, фірми 

повинні збирати та інвестувати капітал в 
активи, і цей капітал не є безцінним. 

Насправді лише у тій мірі, в якій грошові 
потоки перевищують витрати на залучення 

капіталу як за боргом, так і за рахунок 
власного капіталу, вони створюють 

цінність для бізнесу. По суті, вартість 
бізнесу може бути просто зазначена як 
функція від «надмірної прибутковості», 

яку вона генерує як від існуючих, так і від 
нових інвестицій. Хоча цей принцип є 

інтуїтивним і легко доводиться, 
вимірювання надлишкової прибутковості 

виявилося важким для здійснення . З 
одного боку рівняння - витрати боргу, 

власного капіталу та капіталу. 
Незважаючи на те, що існують явно 

значущі питання, які ще потрібно 
вирішити, значна частина досліджень у 

галузі фінансів була спрямована на більш 
точну оцінку цих цифр. З іншого боку 

рівняння - це самі прибутки, і напрочуд 
мало що зроблено для створення цілісної 

та послідовної міри прибутковості, що 

Зверніть увагу на протилежність 
бухгалтерському балансу, який більше 

зосереджений на класифікації активів на 
основі того, чи є вони основними, поточними 

чи нематеріальними, та їх обліку за 
бухгалтерською або балансовою оцінкою 

вартості. Зверніть увагу також на класифікацію 
активів у цьому балансі на активи на місці та 
активи, що росте, таким чином, задаючи два 

основні питання, на які нам потрібно 
відповісти як в корпоративних фінансах, так і в 

оцінці: a. Наскільки хорошими є існуючі 
інвестиції фірми? Іншими словами, чи 

приносять вони прибуток, який перевищує 
вартість їх фінансування? Б. Як ми очікуємо, 

що надлишковий прибуток буде виглядати при 
майбутніх інвестиціях? Відповідь на перше 

питання лежить у минулому і вимагатиме від 
нас зосередження уваги на капітал, який фірма 

вклала в наявні активи, і прибутки / грошові 
потоки, які вона створює від цих інвестицій. 
По суті, це те, що ми намагаємось зробити, 

коли обчислюємо рентабельність вкладеного 
капіталу і порівнюємо його із вартістю 

капіталу. Щоб відповісти на друге питання, ми 
цілком можемо почати з минулих повернень, 

але ми не можемо на цьому зупинитися. 
Зрештою, конкурентне середовище та 
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генерується від інвестицій, і про те, як 
можна очікувати, що ці прибутки будуть 

розвиватися з часом. У першій частині цієї 
статті ми викладемо, що ми намагаємось 
виміряти з цією віддачею, і чому це так 

важливо, що ми отримаємо хорошу оцінку 
чисел. У другій частині статті ми 

розглянемо як показники прибутковості, 
що базуються на обліку, так і на основі 
грошових потоків, а також переваги та 

недоліки обох. У третій частині статті ми 
розглянемо фактори, які можуть призвести 

до того, що вимірювана прибутковість 
фірми відхиляється від її справжньої 

прибутковості та як найкраще вирішити 
проблеми. У четвертій частині глави ми 
звернемо нашу увагу на прогнозування 

прибутку від інвестицій та на те, як 
найкраще врахувати ефекти конкуренції в 

цих прогнозах. 

інвестиційний потенціал фірми, можливо, 
суттєво змінилися, і ці зміни доведеться 

включити до прогнозів майбутньої 
прибутковості. На практиці це вимагатиме від 
нас коригування минулої віддачі для змін або 

навіть заміни їх новими та різними 
показниками віддачі для майбутніх  

інвестицій. Категоризація капіталу на власний 
капітал та борг також забезпечує нам простий 

спосіб розмежування різних способів 
вимірювання прибутковості. Ми можемо 
зосередитись лише на власному капіталі, 

вкладеному в проекти, і виміряти 
рентабельність цього капіталу; це тоді 

потрібно було б порівняти з вартістю власного 
капіталу. Крім того, ми можемо виміряти 

загальну прибутковість, зароблену за рахунок 
позикового капіталу (боргу та власного 
капіталу), вкладеного в інвестицію; це  

прибутковість капіталу і його можна порівняти 
з вартістю капіталу. 

 Чому ми так зосереджені на вимірюванні 
віддачі від минулих та майбутніх 

інвестицій? Причина, як ми зазначали у 
вступі, проста. Фірма, яка приносить 
більший прибуток від інвестиції, ніж 
коштує їй залучення капіталу для цієї 

інвестиції, приносить надмірну віддачу і 
торгуватиме з надбавкою над фірмою, яка 

не отримує надмірної віддачі. Навіщо 
відокремлювати прибуток від існуючих 
інвестицій від прибутку від майбутніх 

інвестицій? Фірма, яка розраховує і надалі 
отримувати позитивну надлишкову 

віддачу від нових інвестицій, у 
майбутньому побачить, що її вартість 

зростатиме зі збільшенням темпів 
зростання, тоді як фірма, яка отримує 
прибутки, які відповідають вартості 

фінансування, знищуватиме вартість у 
міру зростання. надмірна віддача та 

вартість тепер чітко встановлені в моделях 
оцінки. Посилання є явним у моделях 

надлишкової прибутковості, де вартість 
фірми записується як сума значень 

капіталу, вкладеного в існуючі активи 
фірми, і теперішньої вартості всіх 

майбутніх надлишкових прибутків як 
наявних активів, так і майбутніх 

інвестицій. Це імпліцитно у звичайних 
моделях дисконтованих грошових потоків, 
але стає ключовим компонентом вартості, 
якщо очікуване зростання обчислюється 

на основі основ. Наприклад, стійкий темп 
зростання в моделях оцінки власного 

капіталу є добутком очікуваної 

Підводячи підсумок, ми намагаємось 
оцінити прибутковість власного 

капіталу та капіталу, вкладеного в 
існуючі активи фірми, як вихідну точку 

при оцінці якості вже здійснених 
інвестицій. Потім ми використовуємо ці 
прибутки як основу для прогнозування 

прибутку на майбутні інвестиції. 
Обидва ці судження матимуть значний 
вплив на цінність, яку ми призначаємо 

бізнесу. Якщо ми переоцінимо 
прибутковість, зароблену від існуючих 
інвестицій, ми не тільки неправильно 
оцінимо якість поточного керівництва 

фірми, але ми схильні надавати 
зростаючій цінності зростанню цієї 
фірми, ніж ми мали б. Насправді ми 

можемо впевнено зробити висновок, що 
ключовим числом в оцінці є не вартість 
капіталу, яку ми призначаємо фірмі, а 

прибутковість заробленого капіталу, яку 
ми приписуємо їй. Вимірювання 

прибутковості інвестицій щоб отримати 
розумну оцінку прибутковості, 

заробленої від існуючих інвестицій, нам 
потрібно розглянути альтернативи. У 
цьому розділі ми спочатку дослідимо 

два показники прибутковості на основі 
бухгалтерського доходу - повернення 
капіталу та рентабельність власного 
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рентабельності власного капіталу на нові 
інвестиції та частки прибутку, 

утримуваного у фірмі (коефіцієнт 
утримання). У моделях оцінки фірми 

очікуваний темп зростання є продуктом 
рентабельності капіталу, вкладеного в нові 

активи, і частки операційного доходу, 
реінвестованого назад у бізнес (коефіцієнт 

реінвестування) 

капіталу -, які широко 
використовуються на практиці, а потім 
звернемо нашу увагу на прибутковість 

на основі готівки та чому вони не 
залучили настільки наступне на 

практиці.1 Це посилання обговорюється 

 З огляду на те, що більша частина 
інформації, з якою ми працюємо в 

галузі оцінки та корпоративних 
фінансів, походить із 

бухгалтерських звітів, не слід 
дивуватися тому, що найбільш 

широко використовувані показники 
прибутковості базуються на 
бухгалтерському прибутку. 

Відповідно до нашої попередньої 
диференціації між прибутковістю 

всього капіталу та просто 
інвесторами в акціонерний капітал, 
бухгалтерська прибутковість може 
бути класифікована відповідно. A. 

Рентабельність вкладеного капіталу 
Рентабельність капіталу або 
вкладеного капіталу в бізнес 

намагається виміряти прибутковість 
заробленого капіталу, вкладеного в 

інвестицію. На практиці його 
зазвичай визначають наступним 

чином 

 
У цьому визначенні є чотири 

ключові компоненти. Перший - це 
використання операційного доходу, 
а не чистого прибутку в чисельнику. 
Другий - це податкове коригування 

цього операційного доходу, що 
обчислюється як гіпотетичний 

податок на основі ефективної або 
граничної ставки податку; Третє - 
використання балансової вартості 
для інвестованого капіталу, а не 

ринкової вартості.  

Остаточний - різниця у часі; вкладений 
капітал припадає на кінець 

попереднього року, тоді як операційний 
дохід - це число поточного року. Для 

кожної з цих практик є вагомі причини, 
і ми розглянемо деталі у наступних 

підрозділах. I. Операційний прибуток 
після оподаткування Рентабельність 

капіталу вимірює прибуток, що 
генерується на весь капітал, борг, а 
також власний капітал, вкладений в 
актив або активи. Отже, він повинен 

враховувати прибуток не лише 
інвесторам власного капіталу (що є 

чистим доходом), але і кредиторам у 
формі виплат відсотків. Таким чином, 

операційний дохід, як показник 
прибутку до заборгованості, 

використовується при обчисленні, і він 
коригується для податків, які 

отримують декларацію про капітал 
після оподаткування. Існує два способи 

оцінки цього операційного доходу. • 
Один - використовувати звітований 

прибуток до сплати відсотків та 
податків (EBIT) у звіті про прибутки та 

збитки та скоригувати це число для 
податкового зобов’язання. 
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