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Тема: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВИДИ 

Мета: розглянути економічну сутність прибутку, його види та фактори 

його формування. 

Прибуток - частина додаткової вартості реалізованої продукції, що 

залишається після покриття витрат виробництва 

Прибуток - це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу 

підприємства, що характеризує частину його винагороди за ризик у 

підприємницькій діяльності. 

Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений 

у сфері матеріального виробництва. Прибуток виступає як форма прояву 

вартості додаткового продукту, що є об'єктивною основою її існування. 

Одночасно, прибуток є підсумковим показником, результатом фінансово-

господарської діяльності підприємств. На формування прибутку підприємства 

впливають результати його роботи, сфера діяльності, галузь господарства, 

установлені законодавством умови обліку фінансових результатів. Згідно з 

чинним законодавством розрізняють обліковий і податковий прибутки 

(збитки) підприємства. 

Податковий прибуток - це сума прибутку підприємства, визначена за 

податковим законодавством (згідно ЗУ "Про оподаткування прибутку 

підприємств"), який є об'єктом оподаткування за звітний період. Податковий 

прибуток (об'єкт оподаткування податку на прибуток) розраховується за 

формулою: 

Оо=Дв-(Вв+А),        (1) 

де Оо - об'єкт оподаткування податку на прибуток; 

Дв - скориговані валові доходи підприємства за звітний період; 

Вв - скориговані валові витрати підприємства за звітний період; 
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А - сума нарахованої за звітний період амортизації основних засобів, 

нематеріальних активів та інших оборотних активів. 

Обліковий прибуток -  це сума прибутку до оподаткування, що 

визначається в бухгалтерському (фінансовому) обліку, і який відображається 

в звіті про фінансові результати підприємства за звітний період. Сума 

облікового прибутку відрізняється від суми податкового прибутку в зв'язку з 

різними методиками їхнього розрахунку, рис. 1. 

 

Рис. 1. Формування та розподіл чистого прибутку згідно з 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
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Можна виділити такі види облікового прибутку підприємства: 

− валовий прибуток від реалізації продукції; 

− прибуток від операційної діяльності; 

− прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 

− прибуток від надзвичайних подій. 

У процесі розподілу облікового прибутку виділяють прибуток від 

звичайної діяльності, чистий прибуток і нерозподілений прибуток 

підприємства. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 

"Витрати", витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які 

неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові 

результати: 

1) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими 

аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; 

2) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; 

3) погашення одержаних позик; 

4) інші зменшення активів або збільшення зобов'язань; 

5) витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу 

відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Валовий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це 

перевищення чистого доходу підприємства від реалізації над їх собівартістю. 

Прибуток від операційної діяльності - визначається як алгебраїчна сума 

валового прибутку, іншого операційного доходу та операційних витрат за 

звітний період. 

До інших операційних доходів належать доходи від операційної оренди 

активів, від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаної на 
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збитки безнадійної дебіторської заборгованості, доходи від реалізації 

оборотних активів (крім фінансових інвестицій). 

До операційних витрат належать адміністративні витрати, витрати на 

збут продукції, виробничих запасів, суми сумнівних, безнадійних боргів, 

втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, 

визнані підприємством економічні санкції, відрахування для забезпечення 

наступних операційних витрат, крім витрат що включаються до собівартості 

продукції, товарів, робіт. 

Різниця між іншими операційними доходами й операційними витратами 

характеризує прибуток підприємства від іншої операційної діяльності. 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховують як 

сума прибутку від операційної діяльності підприємства, його доходу від участі 

в капіталі, суми інших фінансових доходів, суми інших доходів підприємств і 

суми втрат підприємства від участі в капіталі. Дохід від участі в капіталі 

включає дохід підприємства, отриманий від його інвестицій у дочірні, спільні 

підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. 

До інших фінансових доходів підприємства відносять доходи, отримані 

ним у формі дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансових інвестицій. 

До інших доходів підприємства належать доходи від реалізації 

фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, доходи 

від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі 

звичайної діяльності та не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. 

До інших витрат підприємства відносять: собівартість реалізації 

фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від 

уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів. 

Прибуток від надзвичайних подій - це прибуток від подій, що підлягають 

визначенню непередбачених в операційній, інвестиційній та фінансовій 

діяльності. 
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Прибуток від надзвичайних подій - розраховують як різницю між 

надзвичайними доходами (відшкодування збитків від надзвичайних подій 

тощо) та надзвичайними витратами (витрати від стихійного лиха, пожеж, 

техногенних аварій, включаючи витрати на здійснення заходів, пов'язаних з 

попередженням та ліквідацією наслідків таких подій. 

Чистий прибуток підприємства це сума прибутку підприємства після 

сплати податку на прибуток. 

Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку підприємства, 

що залишається після його розподілу і використання на інвестиційні потреби, 

формування внутрішніх цільових грошових фондів, або безпосередньо на 

фінансування поточних витрат. 

ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

Одержання прибутку від реалізації продукції залежить від здійснення 

основної діяльності суб'єктів господарювання. Прибуток є складовою 

частиною виторгу від реалізації. Реальне формування прибутку на 

підприємстві відбувається за рахунок реалізації продукції. 

На розмір прибутку від реалізації впливають два основних показники: 

− обсяг реалізації продукції; 

− собівартість продукції. 

У свою чергу обсяг реалізації продукції залежить від зміни обсягів 

виробництва, залишків нереалізованої продукції, частини прибутку в ціні 

продукції (рентабельність продукції). Зміна обсягу виробництва, залишків 

нереалізованої продукції роблять також вплив на собівартість, тому що 

змінюються умовно-постійні витрати. 

Собівартість продукції, робіт, послуг це - виражені в грошовій формі 

поточні витрати підприємства на їх виробництво. Витрати на виробництво 

продукції складають виробничу собівартість. 

Підприємство може істотно впливати на формування собівартості. 

Однак, варто брати до уваги існуючу нормативно-законодавчу базу, що 
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регламентує склад витрат і порядок визначення собівартості (положення, 

інструкції, установлені нормативи відрахувань: Положення - стандарт 

бухгалтерського обліку №16 "Витрати" та Методичні рекомендації з 

формування собівартості продукції, затверджені наказом № 47 Держкомітетом 

промислової політики України від 02.02.2001 р. 

Розрахунок собівартості продукції дозволяє визначити фінансовий 

результат виробничо-господарської діяльності підприємства. Зниження 

собівартості є важливим чинником збільшення виручки від реалізації. При 

розрахунку собівартості необхідно чітко знати повний перелік зазначених 

витрат, особливості складу і формування витрат з урахуванням сфери і галузі 

діяльності підприємства. 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 

"Витрати", витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з 

визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які 

неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові 

результати: 

6)платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими 

аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;  

7)попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;  

8) погашення одержаних позик; 

9)інші зменшення активів або збільшення зобов'язань;  

10) витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу 

відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, рис. 2. 



Фінанси підприємств 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

7 

 

Рис. 2. Склад операційних витрат за Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку "Витрати" 

Виробнича собівартість продукції включає: 

- прямі матеріальні витрати; 

- прямі витрати на оплату праці; 

- інші прямі витрати;  

- загально - виробничі витрати. 

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість 

супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці 

можливого її використання на власному підприємстві. 

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини 

й основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, 

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та 

інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного 

об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних 

відходів, отриманих у процесі виробництва. 

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата 

та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні 
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робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до 

конкретного об'єкта витрат. 

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі 

витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта 

витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних 

і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості 

остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, 

напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на 

виправлення такого технічно неминучого браку. 

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції 

встановлюється підприємством самостійно. 

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, не включені у виробничу 

собівартість реалізованої продукції, поділяють на: 

- адміністративні витрати; 

- витрати на збут; 

- інші операційні витрати 

 

Завдання до уроку: 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ВИДИ 

https://learningapps.org/display?v=p70bsqhqt21 

Види прибутку підприємства 

https://learningapps.org/display?v=pt7yma6w321 
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