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Тема: СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ.  

Мета: розглянути сутність і механізм розподілу доходів.  

Розподіл доходів - це стадія відтворення, яка займає проміжне місце між 

виробництвом і споживанням. Реалізована на ринку продукція перетворюється 

на грошову виручку. Після вилучення з неї вартості спожитих засобів 

виробництва залишається грошовий (валовий) доход, або новостворена вартість, 

у процесі розподілу якого виникають вертикальні зв'язки: між державою і членом 

суспільства, між державою і підприємством, між підприємством і його 

працівником, між власником засобів виробництва і найманим робітником та ін. 

У цих зв'язках виявляються різноманітні форми доходів, кожна з яких має своє 

економічне призначення. 

Об'єктивно розподіл доходів залежить від того, що новостворена вартість 

складається з необхідного продукту, який використовується для задоволення 

потреб безпосередньо виробників, і додаткового продукту для задоволення 

особистих потреб підприємців і загальних суспільних потреб (розширення 

виробництва, соціальної та духовної сфери, створення резервів). 

Спочатку здійснюється розподіл доходу між державою і підприємством 

будь-якої форми власності. Об'єктом такого розподілу є прибуток - різниця між 

ціною, за якою підприємство реалізує свою продукцію, та її собівартістю. 

Прибуток підприємства розподіляється на дві частини: одна йде в 

розпорядження держави, друга - залишається в розпорядженні підприємства. Це 

особлива форма розподілу, від якої залежить існування держави, фінансування 

загальнодержавних програм розвитку народного господарства, соціально-

культурних заходів, утримання державного апарату, забезпечення оборони 

країни. Разом з тим в результаті розподілу доходів підприємство повинно мати 

умови для відповідної господарсько-фінансової діяльності. 
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Підприємство сплачує державі податок на прибуток до державного 

бюджету. Світова практика господарювання в умовах ринкових відносин має в 

основному однаковий принцип розподілу прибутку у вигляді податку. Розмір 

останнього залежить тільки від розміру прибутку і має для всіх однакову міру 

вилучення (певна частка з прибутку). 

Важливе значення має установлення пропорції розподілу прибутку між 

державою і підприємством. Якщо вилучається надмірна частка прибутку, то 

підприємство втрачає стимули для розвитку виробництва, не має можливості для 

поліпшення соціальних умов життя людей. По суті, підривається основна ланка 

народного господарства, від якої залежить доля розвитку всього суспільства. 

Водночас, якщо держава не матиме достатніх коштів, то це негативно 

відбиватиметься на науково-технічному і економічному прогресі всього 

суспільства. Розвиток фундаментальних наук, нових напрямів технічного 

прогресу, розв'язання ряду глобальних проблем можливі тільки за умови участі 

держави та її централізованих фондів. 

Отже, важливим принципом розподілу доходу є встановлення 

оптимального співвідношення, яке створювало б сприятливі умови для 

поєднання економічних інтересів суспільства і підприємств. 

Виходячи з того, що сукупний суспільний продукт у натуральній формі 

складається із засобів виробництва (засобів і предметів праці) та життєвих 

засобів. Засоби виробництва спрямовуються на виробниче, а життєві засоби - 

на особисте споживання. 

Важливе значення має розподіл фонду життєвих засобів. Він охоплює, як 

правило, основну частку всього продукту, яка утворюється на основі необхідного 

і частини додаткового продукту. За своїм матеріально-речовим складом фонд 

життєвих засобів - це сукупність предметів споживання і послуг, який об'єктивно 

необхідний для задоволення особистих потреб людини, забезпечує відтворення і 

розвиток її здатності до праці, утримання непрацездатних членів сім'ї. 

Коли йдеться про розподіл необхідного продукту, то цей процес іноді 

вважають тотожним процесу розподілу фонду життєвих засобів. Проте фонд 
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життєвих засобів і необхідний продукт - це не тотожні поняття, а отже, не 

синоніми. 

У системі суспільного відтворення необхідний продукт формується у 

процесі виробництва, проходить через фази розподілу, обміну і споживання. 

Головним функціональним призначенням необхідного продукту є відтворення 

робочої сили. Лише на фазі споживання необхідний продукт набуває своєї 

завершеної форми як фонд життєвих засобів, тобто виступає у вигляді предметів 

споживання і послуг, які безпосередньо забезпечують особисте споживання. 

Таким чином відбувається процес трансформації необхідного продукту у 

фонд життєвих засобів. Це можна показати на такому прикладі. Завод виробляє 

верстати. З усієї маси вироблених верстатів одна частина йде на заміщення 

спожитих засобів виробництва, друга становить необхідний продукт, а решта 

утворює додатковий продукт. Зрозуміло, верстати, які утворюють необхідний 

продукт, це тільки матеріальна передумова останнього. Заперечувати це означає, 

що підприємство, яке виробляє засоби виробництва, не створює необхідного 

продукту. Насправді воно створює матеріальний еквівалент необхідного 

продукту, який потім трансформується через обмін на життєві засоби. 

Після реалізації продукції необхідний продукт набуває грошову форму, яка 

надходить до працівника у вигляді заробітної плати, грошових виплат із 

суспільних фондів споживання. Далі працівник свої грошові доходи на ринку 

(тобто через обмін) перетворює на предмети споживання і платні послуги. Крім 

цього, він одержує через суспільні фонди споживання безплатні послуги. І тільки 

після всього цього на стадії споживання необхідний продукт набуває форму 

фонду життєвих засобів. 

Як бачимо, необхідний продукт послідовно набуває різні форми, виступає 

у вигляді натуральної продукції, грошових доходів, товарів і послуг, фонд 

життєвих засобів виступає тільки у вигляді предметів споживання і послуг, які 

безпосередньо споживаються працівниками і членами їх сімей. Іншими словами, 

це необхідний, а також частина додаткового продукту на стадії споживання. 

Структура фонду життєвих засобів наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Види суспільних фондів споживання 

Спочатку можна виділити товари і послуги разового користування та 

товари і послуги тривалого користування. 

До товарів і послуг разового користування належать продукти харчування, 

послуги транспорту і зв'язку, послуги культурно-освітніх установ, освіти і 

охорони здоров'я, побутові послуги. 

До товарів і послуг тривалого користування належать житло, товари 

господарсько-побутового і культурного призначення, одяг, взуття, білизна тощо. 

Структуру фонду життєвих засобів можна розглядати також за формами 

розподілу. Серед них є такі форми, де розподіл залежить від трудової, а також 

підприємницької діяльності суб'єктів: заробітна плата тих, хто працює за 

наймом, і особисті доходи працівників від реалізації продукції колективних 

підприємств, доходи від індивідуальної трудової діяльності, доходи від 

підсобного господарства, кооперативної діяльності, доходи підприємців. 

Також є доходи, безпосередньо не пов'язані з оцінкою результатів праці. 

Це суспільні фонди споживання. Вони можуть надходити до населення через 

державний бюджет, а також через спеціальні фонди підприємств (в Україні вони 

мають назву фондів соціального розвитку). 

І нарешті, є доходи від власності - дивіденди від акцій, відсотки від паю на 

майно, відсотки від вкладів в ощадних банках та ін. 
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Одна (переважна) частина доходів перетворюється (в основному через 

ринок) у предмети споживання населення, а друга (через накопичення і 

інвестування на основі ринкових відносин) в засоби виробництва для 

розширеного відтворення, економічного зростання. 

Основою матеріальних стимулів до праці є система розподілу доходів. Ця 

основа залежить від форм власності на засоби виробництва. Економічний 

стимул, як правило, відбиває залежність одержання продукту в особисте 

розпорядження суб'єкта від результатів його праці або економічної діяльності. 

Економічні стимули є засобом встановлення взаємозв'язку між інтересами 

і виступають певною формою реалізації різних видів економічних інтересів. Щоб 

одержати заробітну плату, працівники повинні створити чистий продукт, 

прибуток, тобто реалізувати економічний інтерес підприємства. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Напишить визначеня наступних термінов, обгрунтуйте їх відмінність: 

Виручка -  

Валовий дохід -  

Прибуток -  

Чистий прибуток -  

Собівартість -  

Ціна - 


