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Тема: Керування створеним підприємством. Поняття рентабельності  

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти з процесом керування підприємством; вивчити 

значення поняття «рентабельність» та його вплив на успішність функціонування 

підприємства.  

 

Основною проблемою нового підприємства є створення життєздатного налагодженого 

«організму», у рамках якого робітники чітко усвідомлюють ціль своєї діяльності і засоби 

її досягнення. Якщо знов створене підприємство не перетворюється в налагоджене і 

кероване виробництво, то воно приречено до краху, незважаючи ні на блискучу 

підприємницьку ідею, залучений значний капітал, ні на якість продукції, що випускається, 

і навіть високого попиту на неї. 

Підприємницьке керування на новому підприємстві потребує: 

— концентрації уваги на ринку; 

— фінансового передбачення, особливо в плануванні і регулюванні готівки; 

— створення вищої управлінської ланки задовго до того, як нове підприємство відчує 

в цьому реальну потребу, і задовго до появи в нього реальної можливості дозволити собі 

мати цей підрозділ; 

— уміння визначати ділянки найбільше ефективного застосування своїх сил і 

здібностей. 

Нерідко новому підприємству вдається досягти успіху завдяки виходу на 

нетрадиційний для нього ринок. Знов створене підприємство завжди повинно передбачати 

можливі зміни на ринку й організувати свою діяльність так, щоб одержувати користь із 

зненацька виникаючих ринкових ситуацій. 

При створенні нового підприємства потрібно бути готовим до того, що продукція або 

послуги цього підприємства можуть знайти цілком нових споживачів на 

«незапланованих» ринках. Варто перебороти традиційно підприємницький стереотип 

мислення. І якщо компанія, що випустила продукцію з якоюсь визначеною ціллю, раптом 

виявляє, що ця продукція викликає цілком не передбачуваний інтерес у багатьох 

споживачів, то їй варто проаналізувати серйозність і можливості такого інтересу. 

В міру розвитку й успішного функціонування важливою складовою нового 

підприємства є створення вищої управлінської ланки або спеціальної управлінської групи. 

Такій ланці або групі варто починати роботу з аналізу особливостей виробничо-

господарської діяльності свого підприємства, виявити конкретні ділянки, від яких 

залежить виживання і добробут підприємства, по кожній ділянці визначити цілі і задачі. 

Керівник підприємства повинен почати вчитися взаємодії зі своїми колегами, довіряти їм, 

одночасно не знижуючи вимогливості. Керівник повинен бути лідером, а не «зіркою». 

Нарешті, важливим чинником керування новим підприємством є уміння визначити 

ділянки, найбільше ефективного застосування своїх сил і спроможностей. У міру того, як 

нове підприємство зростає і розвивається, змінюються ролі підприємців, які вклали кошти 

в нього, і взаємовідносини між ними. При цьому не кожний підприємець помічає 

необхідність змін і, що особливо важливо, не кожний знає, що саме потрібно робити в 

обстановці, що змінилася. У цих умовах підприємець — фундатор фірми — задає собі 

питання: «Що більше усього відповідає моїм спроможностям і схильностям?», «У чому я 

можу себе проявити найкраще?», «На яких ділянках діяльності підприємства я можу 

принести найбільшу користь?». Тільки продумавши відповіді на ці і подібні питання, 

підприємець може прийняти відповідне рішення. 

Таким чином, перед тим як починати нове підприємство, а також тоді, коли 

підприємство починало працювати успішно, варто задати собі питання: «Чи дійсно та 



область, у якій я збираюся починати працювати (у якій я зараз працюю), є моєю?» Тільки 

після позитивної відповіді на це питання, можна приступати до справи або продовжувати 

її. 

Поняття рентабельності 
Для характеристики ефективності використання ресурсів та поточних затрат 

використовуються показники рентабельності. 

Рентабельність характеризує результативність діяльності підприємства. 
Показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток отримує 

підприємство з кожної вкладеної в активи гривні. 

Існує система показників рентабельності. 

 Ефективність виробничої діяльності підприємства відображає показник загальної 

рентабельності. 

 Ефективність використання поточних затрат живої і уречевленої праці характеризує 

показник рентабельність продукції. 

 Прибуток від реалізації товару характеризує рентабельність продажів. 

 Одним з найважливіших показників фінансового аналізу є рентабельність власного 

капіталу підприємства. 

Показники рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність фірми. До 

них належать коефіцієнт прибутковості продажів (його можна використовувати при 

встановленні цін на продукцію), коефіцієнт прибутковості активів (його можна 

використовувати при для оцінки конкурентоспроможності порівняно з показниками 

галузі), коефіцієнт прибутковості власного капіталу (показує доходність вкладів 

акціонерів у капітал підприємства) і основний коефіцієнт доходності (показує 

спроможність активів фірми давати поточний дохід). 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

2. Важливо! Вам необхідно обрати ідею для створення власного бізнесу. Після обрання 

ідеї Вам потрібно буде розробити бізнес-план Вашої власної справи. З прикладом 

виконання проекту Ви можете ознайомитися в підручнику з 

«Технології» на стор. 137-143.  

Бізнес-план необхідно оформити в програмі Power Point у 

вигляді презентації та надіслати до кінця І семестру.  

3. Наступна пара буде заключною у вивченні курсу 

«Технології» та будуть виставлені семестрові та річні оцінки.. 

Буде проведено тематичне оцінювання та захист Ваших творчих 

проектів. Прохання надіслати всі конспекти, контрольні роботи 

та підготувати проект до захисту. 

 

 

 

Ваші конспекти надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 
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