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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Анотація. В сучасних умовах ринкової економіки прибуток постає 

найважливішим фактором успішної роботи підприємств, який обумовлює 

кінцевий результат всіх видів діяльності і є рушійною силою для нарощування 

активів власників підприємства. Проте, з кожним роком стан становлення 

фінансових результатів сучасних підприємств є не дуже гарний. В сьогоденні 

перед будь-яким підприємством виникає завдання отримання максимального 

прибутку від своєї діяльності, проте, такий результат можливий лише за умов 

правильного формування, використання та управляти результатом своєї 

діяльності. 

Ключові слова: прибуток, фінансові результати, підприємство, механізм 

формування прибутку, розподіл прибутку. 

 

Господарюючий об’єкт самостійно визначає шляхи використання тієї 

частини прибутку, котра залишилася в його доступності у розпорядженні 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема загального розподілу отриманого прибутку на підприємстві 

 

Власний прибуток підприємства та його перерозподіл 

Оподаткований 

прибуток 

Виплати по договірним та 

кредитним зобов’язанням 

Чистий 

прибуток 

Перерозподілений прибуток Не перерозподілений прибуток 

Створення 

фонду для 

преміювання 

Оплата 

диві-

дендів 

Створення 

фонду соц-го 

розвитку 

Створення 

резервного 

фонду 

Створення 

фонду 

інвестицій 



 IV  Міжнародної науково-практичної конференції 

«ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 
 

 

45 

При цьому, порядок перерозподілу та руху прибутку на підприємстві 

зазначається в його статуті та описується положенням, розробленим 

спеціальними економічними відділами підприємства [3]. Далі їх затверджують у 

керівництва. У відповідності зі статутом, підприємство може використовувати 

здобутий прибуток, який залишився в оперативному розпорядженні, тільки у 

тому випадку, якщо їхнє це передбачено установчими документами.  

При цьому наявний прибуток, націлений на поповнення статутного 

капіталу, може бути залучений до збільшення майна підприємства при умові 

фінансування будівництва, купівля об’єктів виробничого чи то невиробничого 

призначення, закупівля техніки, обладнання та інших засобів фінансування 

збільшення оборотних активів. За рахунок резервних коштів можуть 

перекриватися неповернені (форс мажорні) збитки від стихійного лиха, 

наповнення власних оборотних активів, відшкодовуватися дебіторська 

заборгованість, а також видаватися дивідендами за акціями та ін [1]. 

Суб’єктом розподілення виявляється загальна цифра прибутку, яку 

підприємство отримує у досліджуваному періоді від основної та надзвичайної 

діяльності. Процес розділення прибутку вимагає спрямування його деякої 

кількості до бюджету у формі податків і розрахунку чистого прибутку, що 

залишається у підприємства (рис. 2) [2].  

 

Рис. 2. Варіанти розподілу прибутку між розпорядниками і власниками 
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правовій структурі суб’єкта господарювання. Коли це підприємство державне чи 

то приватне, то окрему частину прибутку отримує країна у формі податків. Ще 

якусь частину прибутку підприємство залишає у себе на умовах оперативного 

реагування на правах власності - приватне підприємство.Існування підприємства 

є безперервним рухом коштів. Цей рух здійснюється у видах затрат ресурсної 

бази та одержання прибутків, їх розподіленню та освоєння. На даному етапі 

визначаються джерела грошових коштів, форми фінансування, вдосконалюється 

структура капіталу, виконуються розрахунки з постачальниками, покупцями 

продукції, державними установами, працівниками підприємства. Всі такі 

грошові рухи становлять сутність фінансової діяльності підприємства [4].  

Прибуток підприємства складається за рахунок таких надходжень: 

– реалізація, збут продукції;  

– продаж майна;  

– позареалізаційні операції. 

Певна доля валової продукції, зроблена аграрними підприємствами, 

продається за різними напрямками-каналами. Такими є державі та населенню, на 

комерційному ринку та підприємствам громадського харчування, й іншим її 

називають товарною.  

Правила для ефективної реалізації-збуту сільськогосподарської продукції 

наступні: 

– активна дія кредитних організацій та страхових фірм, що сприяють 

зменшенню економічного ризику; 

– вільне переміщення продукції; 

– існування економічних важелів, котрі стимулюють зменшення 

собівартості і зростання дохідності в процесі виробництва, переробки й збуту 

продукції; 

– виконання принципів самофінансування на всіх етапах проходження 

продукції від підприємства до споживача; 

– підвищення впливу держави в контролюванні продажу продукції; 
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– впровадження системи інформаційно-цифрового забезпечення за 

допомогою вивчення попиту та пропозиції, накачування ринку товарами, стану 

цінової кон’юнктури; 

– наявність нормативних документів, стандартів, що визначають якість 

продукції; 

– підключення ефективних закордонних зв'язків та входження країни до 

світової ринкової спільноти [5]. 

Для вигідного функціонування сільськогосподарських підприємств, 

головне за все те, що необхідно раціонально складати ресурсний базис-

потенціал. Для сільського господарства таким базисом та основними 

виробничими потужностями і ресурсами є земля, праця та фінансові активи. 
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