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ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 
В статті висвітленні основні поняття економічної категорії «прибутку». Прибуток є найважливішим 

економічним показником діяльності підприємства. В ході дослідження було визначено, що Ефективність 

функціонування підприємства визначається його здатністю приносити прибуток. Значення прибутку в 

господарській діяльності обумовлюється його основними функціями. Різноманіття видів підкреслює 

багатоаспектність категорії «прибуток». Прибуток є важливим показником діяльності будь-якого підприємства, 

оскільки механізми його формування, розподілення і використання зачіпають інтереси всіх суб'єктів відносин: 

держави, власників підприємства, його вищого менеджменту та персоналу, а також інтереси власників дрібних 

пакетів акцій, партнерів та різних кредиторів.  
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Постановка проблеми. в Україні відбува-

ються економічні зміни, зумовлені орієнтацією 

держави на результат загальних процесів світо-

вого розвитку. Ринкова економіка визначає 

діяльність підприємств: вони орієнтуються на 

задоволення попиту і необхідність торгу, на ви-

моги певних споживачів, на виробництво тіль-

ки тих різновидів продукту, які користуються 

попитом і можуть дати підприємству потріб-

ний прибуток. Тим самим в сьогоднішніх еко-

номічних умовах прибуток набув нового зміс-

ту. Будучи основною рушійною силою ринко-

вої економіки, прибуток визначає коло інтере-

сів країни, власників і персоналу підприємства. 

Прибуток є одним з ключових показників 

господарської діяльності підприємства, вико-

ристовується при оцінці його ефективності. У лі-

тературі, присвяченій питанням прибутку 

підприємства, поняття прибутку не має єдиного, 

чіткого визначення. У міру розвитку 

економічної думки було безліч спроб відшукати 

однозначне визначення прибутку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогоднішній день питання, що пов’язані з 

формуванням прибутку підприємств, описані 

як в зарубіжній, так і вітчизняній літературі. Ці 

проблеми висвітлені у роботах І.Бланка [1], М. 

Білика [2], А. Поддєрьогіна [3], С. Покропивно-

го [4]та інших. Проте, незважаючи на численні 

дослідження, проблеми, пов’язані з управлін-

ням, процесом  формуванням та розподілом 

прибутку  на  підприємствах  потребуюсь 

ретельного дослідження.  

Мета статті. Метою дослідження даної 

статті є вивчення особливостей механізму фор-

мування і розподілу прибутку для підвищення 

ефективності виробництва. 

Основні результати дослідження. Основ-

ним об’єктом, який характеризує фінансово-

господарську діяльність підприємства є 

прибуток. Прибуток – це виражений у 

грошовій формі чистий дохід підприємства на 

вкладений капітал, що характеризує його 

винагороду за ризик здійснення підприємством 

діяльності, що представляє собою різницю між 

сукупним доходом і сукупними витратами.  

Сам по собі прибуток є досить змістовним 

показником, який характеризує різні аспекти 

діяльності підприємства. Функції, які виконує 

прибуток, визначають його значення в 

фінансово-господарській діяльності підприємства. 

Функції прибутку: контрольна, фіскальна, 

виробнича, стимулююча, соціальна, розподільча. 

Думки економістів з приводу функцій прибутку 

різні. Багато вчених вважають, що прибуток 

виконує розподільну, стимулюючу і оцінювальну 

функції. Інші дотримуються  думки про 

оцінювальну, стимулюючу та фіскальну функції. 

Ряд учених вважає, що основними функціями 

прибутку є контрольна, відтворювальна, 

стимулююча, бюджетотворна, соціальна. 

На мою, найбільш повним змістовним пока-

зником прибутку є контрольна, відтворю-

вальна, стимулююча, бюджетотворна, соціал-

ьна функції. Прибуток - це кінцевий результат 

діяльності підприємства, за рахунок прибутку 

виплачуються дивіденди власникам, відбува-

ється розширене виробництво підприємства, 

надаються соціальні пільги працівникам. Отже, 

в даному визначенні перераховані всі основні 

функції прибутку. Єдність функцій в їх залеж-

ності і взаємообумовленості робить прибуток 
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тим елементом господарювання, в якому 

ув'язуються економічні інтереси суспільства, 

колективу підприємства і кожного працівника. 

Для ефективного управління прибутком (а в 

підсумку - і власним капіталом) важливим є 

значення видів прибутку і факторів, що вплива-

ють на кожен з них. Види прибутку відобража-

ють різні рівні регулювання процесів його фор-

мування, розподілу і використання, а також ін-

тереси суб'єктів розподільних відносин. Людс-

твом багато класифікацій видів прибутку. Види 

прибутку для податного обліку поділяюсь на: 

- Прибуток від продажів; 

- Валовий прибуток; 

- Позареалізаційний прибуток; 

- Прибуток до оподаткування; 

- Чистий прибуток. 

Валовий прибуток характеризує суму 

чистого доходу від операційної діяльності за 

вирахуванням всіх операційних витрат, як пос-

тійних, так і змінних. Даний прибуток - перший 

показник в звіті про фінансові результати і по-

казник ефективності виробництва. Обчислена в 

установленому порядку валовий прибуток є 

базою для визначення оподаткованого прибут-

ку. Види доходів (прибутку) першої групи є 

об'єктом самостійного оподаткування подат-

ком. Розрахунок податку за другою групою 

здійснюється в іншому порядку, третя група 

взагалі не підлягає оподаткуванню. 

Далі розглянемо прибуток від продажів, яка 

розраховується як різниця між валовим прибут-

ком і сумою комерційних і управлінських вит-

рат. відповідно, прибуток від продажів - це 

показник ефективності основної діяльності 

підприємства.  

Відповідно до законодавства валовий при-

буток за вирахуванням всіх податків на прибу-

ток, отриманий від різних форм господарської 

діяльності, називається чистим прибутком, 

який залишається в розпорядженні підприєм-

ства і направляється на подальший розвиток 

підприємницької діяльності.  

Однак не весь чистий прибуток 

використовується підприємством за власним 

розсудом. За рахунок чистого прибутку 

сплачуються деякі види зборів і податків 

,штрафи за недотримання вимог з охорони 

навколишнього середовища, санітарних норм і 

правил, а також в разі приховування прибутку 

від оподаткування, інші платежі. 

В даний час в звіті про фінансові результати 

виділені наступні види прибутку: валовий, від 

продажів, до оподаткування та чистий. Але в 

цілях податкового обліку формується також 

позареалізаційна прибуток - прибуток, що 

утворюється в результаті операцій з цінними 

паперами, валютою та іншими видами 

діяльності, не пов'язаними з виробництвом і 

продажем продукції і послуг. Даний вид 

прибутку розраховується як різниця між 

доходами і витратами по позареалізаційних 

операціях. Таким чином, хоча прибуток істотно 

відрізняється за різними ознаками, основний 

зміст даного поняття зберігається в різних його 

видах: прибуток - це дохід від діяльності. 

Прибуток набув нового змісту в умовах 

сьогоднішнього економічного формування 

держави. Будучи основною рушійною силою 

ринкової економіки, прибуток забезпечує коло 

інтересів країни, власників і персоналу 

підприємства. Прибуток відіграє важливу роль 

в ліквідації бюджетного дефіциту, стабілізації 

господарства, подоланні кризових явищ. 

Бюджетотворна функція прибутку дуже 

важлива, оскільки прибуток - один із джерел 

формування різних рівнів бюджету. За даною 

функцією прибуток фінансує потреби 

суспільства, забезпечує державні функції та 

різні державні програми. Таким чином, 

прибуток є фактором соціального та 

економічного розвитку всієї держави. 

Роль прибутку посилюється з переходом 

країни до ринкового господарства. Підприємство 

кожної форми власності, придбавши фінансову 

незалежність і самостійність, має право визнача-

ти, на які цілі і в яких обсягах направляти при-

буток. З цієї причини однією з важливих проблем 

сьогодення вважається освоєння сучасних спосо-

бів успішного управління формуванням, розподі-

лом і використанням прибутку підприємства. 

Механізм формування і розподілу прибутку 

повинен бути побудований таким чином, щоб 

сприяти підвищенню ефективності виробництва, 

стимулювати розвиток нових форм 

господарювання, а також виробничий, науково-

технічний і соціальний розвиток підприємств. 

Проблеми формування прибутку пов'язані 

перш за все зі встановленням рівня оподаткову-

ваного прибутку, тобто співвідношення доходів 

та витрат підприємства. 

Розподіл прибутку стосується проблем взає-

мовідносин з фіскальними органами і акціоне-

рами. Таким чином, у фінансовій політиці спо-
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чатку стоїть завдання визначити принципи 

формування прибутку від виробництва і реа-

лізації продукції та позареалізаційної прибутку. 

Підприємство має право вирішувати питан-

ня максимізації або мінімізації оподаткуванню 

прибутку. Це залежить від публічності органі-

зації бізнесу. Так, підприємство з обмеженим 

числом власників будь-організаційно-правової 

форми, крім відкритих акціонерних товариств, 

прагне мінімізувати прибуток, тобто вирішува-

ти деякі проблеми свого розвитку не за рахунок 

чистого прибутку, а за рахунок витрат підпри-

ємства на виробництво і реалізацію продукції. 

Крім того, такі підприємства не цікавить 

гнучкий зв'язок між виручкою від реалізації і 

витратами, пов'язаними з виробництвом і реалі-

зацією продукції. Якщо зменшується виручка, 

то дані підприємства не відразу намагаються 

пропорційно знизити витрати. Це дуже часто 

призводить до того, що підприємства, вирішу-

ючи короткострокові завдання мінімізації при-

бутку, починають відчувати кризу стратегії, а 

потім і кризу рентабельності, доводячи госпо-

дарюючий суб'єкт до неплатоспроможності. 

Висновки та пропозиції. Підприємство, 

забезпечуючи виробничі, матеріальні і 

соціальні потреби за рахунок чистого 

прибутку, має прагнути до встановлення 

оптимального співвідношення між фондом 

накопичення і споживання. Це необхідно  для 

того, щоб враховувати умови ринкової 

кон'юнктури і разом з тим стимулювати і 

заохочувати результати працівників. 

Від керівника потрібно перш за все збільшу-

вати прибуток. Відомі дві основні можливості 

збільшення прибутку: нарощування обсягу ви-

пуску і реалізації товарів і зменшення витрат. 

Управління прибутком підприємства зводиться 

до розробки механізму організаційно-еконо-

мічного впливу на підвищення його ефектив-

ності, до пошуку інструментів, що дозволяють 

від стихійного отриманих доходів перейти до 

регульованих доходів. Однак недостатньо за-

безпечити тільки прибутковість підприємства. 

Таким чином, в даний час необхідно, щоб 

керівництво підприємством ґрунтувалося на 

отримання максимального доходу. Як уже зга-

дувалося, максимальне отримання прибутку в 

основному зв'язується зі зниженням вироб-

ничих витрат. Однак в умовах, коли управління 

витратами в основному зводиться до контролю 

їх кількості, а ціна за кожен вхідний матеріал 

(ресурс) практично некерована, коли інфляція 

не сповільнюється і безконтрольна, підприєм-

ство майже не може знижувати виробничі вит-

рати. Тому виникає необхідність переоцінити 

інші якісні характеристики, що впливають на 

збільшення доходів підприємства. 

Грамотне, результативне управління 

формуванням прибутку передбачає створення 

на підприємстві певних організаційно-

методичних концепцій управління, знання 

ключових елементів розвитку прибутку, 

застосування сучасних способів її планування. 

Нарівні з формуванням прибутку на будь-

якому підприємстві повинно бути правильне 

управління його розподілом. Потрібно при 

цьому мати на увазі, що будь-який курс 

розподілу прибутку звітного етапу - це в той же 

час формування результативних обставин його 

розвитку в майбутньому, реалізація цілей 

стратегічного формування підприємства. 

Підприємницька діяльність є головним 

джерелом походження прибутку, адже суть 

підприємницької діяльності саме в отриманні 

прибутку. Підприємство отримує прибуток, 

якщо виручка перевищує собівартість. Якщо 

виторг дорівнює собівартості, то вдається лише 

відшкодувати витрати на виробництво і 

реалізацію продукції, відповідно, прибуток 

відсутній. Якщо витрати перевищують 

виручку, то підприємство отримує збиток. Така 

ситуаці ставить його в складне фінансове 

становище, не виключає і банкрутство. 

Можна виділити три головних джерела отри-

мання прибутку. Перше джерело з'являється в 

результаті монополії підприємства у випуску ті-

єї чи іншої продукції або продукту, що має особ-

ливості, яких немає у подібних продуктів конку-

рентів. Необхідно врахувати такі протидіючі си-

ли, як антимонопольна стратегія країни і збіль-

шується конкуренція з боку інших підприємств. 

Друге джерело безпосередньо пов'язане з 

виробничою і підприємницькою діяльністю. В 

даному випадку все зводиться до належного 

маркетингу. Величина прибутку в цьому 

випадку залежить: 

по-перше, від коректності вибору виробничої 

спрямованості підприємства (вибір товарів, що 

користуються стійким і високим попитом); 

по-друге, від формування конкурентоспро-

можних умов для продажу власних продуктів і 

надання послуг (ціна, строки поставки, 

обслуговування клієнтів.); 
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по-третє, від обсягів виробництва (чим 

більший обсяг виробництва, тим більше маса 

прибутку); 

по-четверте, від структури зменшення 

витрат виробництва. 

Третє джерело обумовлене інноваційною 

діяльністю підприємства, безперервне 

поліпшення, вдосконалення продукції, що 

випускається, підвищення її конкурентоспро-

можності, збільшення обсягів реалізації і 

підвищення маси прибутку [4, с. 153]. 

В даний час для отримання максимального 

прибутку необхідно дотримуватись всіх назва-

них джерел, щоб підприємство мало вищу 

ефективність виробництва. Таким чином, ке-

рівнику доведеться так планувати розподіл 

прибутку, щоб не завдати шкоди ні державі 

(розраховувати на зростання виробництва і, 

відповідно, наростання податкових відраху-

вань до державного бюджету), ні трудовому ко-

лективу (працівники хочуть мати заробітну 

плату, відповідно виконаної роботи), ні керів-

ництву підприємства (керівництво прагне 

сформувати великий резервний фонд, що 

направляється на збільшення обсягів 

виробництва). 

Отже, прибуток є важливим показником 

діяльності будь-якого підприємства, оскільки 

механізм його формування, розподілу і 

використання зачіпає інтереси всіх суб'єктів 

відносин: держави, власників підприємства, 

його вищого персоналу, а також інтереси 

власників дрібних пакетів акцій, партнерів та 

різних кредиторів. Для підприємства значення 

прибутку полягає в тому, що він, будучи 

кінцевим фінансовим результатом його діяль-

ності, в ринкових умовах виступає основним 

джерелом фінансування розширеного відтво-

рення ресурсів, його виробничого і соціального 

розвитку. 
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Орел В.В.  

ПОЛИТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье описаны основные понятия экономической категории «прибыли». Прибыль является важнейшим 

экономическим показателем деятельности предприятия. В ходе исследования было определено, что эффективность 

функционирования предприятия определяется его способностью приносить прибыль. Значение прибыли в 

хозяйственной деятельности определяется его основными функциями. Многообразие видов подчеркивает 

многоаспектность категории «прибыль». Прибыль является важным показателем деятельности любого 

предприятия, поскольку механизмы его формирования, распределения и использования затрагивают интересы всех 

субъектов отношений: государства, собственников предприятия, его высшего менеджмента и персонала, а также 

интересы владельцев мелких пакетов акций, партнеров и различных кредиторов. 

Ключевые слова: управление, процесс формирования прибыли, промышленное предприятия, механизм, объемы производства. 

 

Orel V.  

POLICY FORMATION AND DISTRIBUTION OF EARNINGS ON ENTERPRISE 

The article covers the main concepts of the economic category of "profits". Profit is the most important economic indicator of an 

enterprise. During the study, it was determined that the effectiveness of the operation of an enterprise is determined by its ability to 

generate profit. The value of profit in economic activity is determined by its main functions. The variety of species underlines the 

multidimensionality of the category "profit". Profit is an important indicator of the activity of any enterprise, since the mechanisms 

of its formation, distribution and use affect the interests of all subjects of relations: the state, owners of the enterprise, its senior 

management and personnel, as well as the interests of owners of small shares of shares, partners and various lenders. 

Key words: profit, profit generation process, industrial enterprises, mechanism, activity of enterprise. 


