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Група М-1 

Предмет «Економіка підприємства» 

Урок 68-69 

Тема:  Дохід і прибуток підприємства, схеми їх формування та розподілу. Суть та 

оцінка загального фінансово-економічного стану 

підприємства. 

 
Мета:  вивчити поняття доходу і прибутку підприємства; ознайомитися зі схемами їх 

формування та розподілу; ознайомити здобувачів освіти з оцінкою загального фінансово-

економічного стану підприємства.  

 

Розвиток підприємств у прямому розумінні залежить від обсягу реалізації 

продукції та одержаних при цьому фінансових результатів. Сам процес реалізації 

продукції підприємства є визначальним у його діяльності. Він завершує оборот коштів, 

дозволяє відшкодувати понесені підприємством витрати, сплатити податки та інші 

платежі, відсотки за кредитами, виплатити заробітну плату своїм працівникам, 

дивіденди власникам та ін.  
Доходи від реалізації продукції виступають основним джерелом прибутку 

підприємства, який є запорукою стабільності його функціонування на ринку. Сутність 

доходу підприємства визначена Національними стандартами бухгалтерського обліку в 

Україні. 

 

 
 

Основними чинниками, які впливають на величину виручки від реалізації 

продукції, є:  
 обсяг виробництва продукції;

 оптимізація каналів розподілу продукції, стимулювання збуту;


 ефективна сучасна реклама, яка б відповідала вимогам споживачів та підтримувала 
репутацію продукції і підприємства;

 розширення асортименту та підвищення якості продукції;

 ритмічність роботи підприємства тощо.



 

 
 



 В умовах ринку прибуток є основним джерелом усіх фінансових ресурсів 

підприємства. 

Формування та розподіл доходу і прибутку підприємства, тобто фінансових 

результатів його діяльності згідно чинник нормативних документів можуть бути 

представлені схемою. 

 

 
Податок на додану вартість відображає суму податку, включену до складу 

доходу (виручки) від реалізації продукції.  
Акцизний збір - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у 

складі виручки від реалізації продукції.  
Інші вирахування з доходу відображають надані знижки, повернення товарів та 

інші суми, які підлягають вирахуванню з доходу.  
Валовий (балансовий) прибуток - розраховується як різниця між чистим 

доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.  
Балансовий прибуток, скоригований на різницю інших операційних 

доходів та операційних витрат, - це операційний прибуток підприємства.  
Інші операційні доходи відображають суми доходів від операційної 

діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції: від 

оренди майна, від операційних курсових різниць, від реалізації оборотних активів 
(крім фінансових інвестицій), відшкодування раніше списаних оборотних активів 

тощо.  
Операційні витрати включають адміністративні витрати, витрати на збут, 

інші операційні витрати (собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні 

(безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів, втрати від операційних 

курсових різниць, економічні санкції, відрахування на забезпечення таких 

операційних витрат, а також усі інші витрати, які виникають в процесі операційної 

діяльності підприємства (крім витрат, які включаються у собівартість реалізованої 

продукції).  
Операційний прибуток, скоригований на величину фінансових та інших 

доходів і фінансових та інших витрат, є прибутком від звичайної діяльності. 
Фінансові та інші доходи включають: доходи від інвестицій в інші підприємства, 

дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансових інвестицій, доходи від не 
операційних курсових різниць та ін.  

Фінансові та інші витрати включають: сплату відсотків на позиковий 
капітал, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів, інші втрати 

і витрати, не пов’язані з операційною діяльністю.  
Саме цей скоригований прибуток є прибутком до оподаткування 

(оподатковуваним прибутком), тобто з нього сплачується податок на прибуток. 



 В особливих випадках прибуток від звичайної діяльності після 

оподаткування коригується на суму надзвичайного доходу та надзвичайних витрат, 

які можуть мати місце внаслідок надзвичайної події (стихійного лиха, пожежі, 
техногенної аварії та ін.). Після цих «операцій» у підприємства в розпорядженні 

залишається чистий прибуток. З чистого прибутку підприємства сплачуються 
борги та проценти за кредити, а решта розподіляється у двох напрямах:  

 фонд нагромадження (реінвестований прибуток) - створення резервного фонду, фонду 

розвитку виробництва тощо;  
 фонд споживання - виплати власникам, акціонерам, матеріальні заохочення персоналу 

за результатами роботи, вирішення соціальних питань та ін.  
Отже, у підсумку, прибуток будь-якого підприємства формується за рахунок таких 

джерел: 

 прибуток від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг); це прибуток від 

операційної діяльності;  
 прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу матеріальних (основних 

фондів) і нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств тощо; визначається 

як різниця між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об’єкта продажу;  
 прибуток від позареалізаційних операцій - це прибуток від спільної діяльності 
підприємств, проценти по реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, які 

сплачуються іншими підприємствами за порушення договірних зобов’язань, доходи від 
володіння борговими зобов’язаннями, роялті. 

 
 
 

 
 
 

Фінансово-економічний стан підприємства є однією з важливіших характеристик 

його діяльності. Саме від нього залежать можливості підприємства вирішувати поточні 

виробничі та комерційні завдання, перспективи його подальшого розвитку, сприйняття 

підприємства потенційними інвесторами, банками та ін. 

 

 
 

Фінансово-економічний стан підприємства залежить від результатів усіх видів 

його діяльності - виробничої, комерційної та фінансово-господарської. Аналізувати 

його необхідно систематично і всебічно. 

 



 
 

Інформаційною базою для оцінки фінансово-економічного стану підприємства є 

баланс підприємства на певну дату (найчастіше кінець року), звіт про фінансові 

результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, дані 

бухгалтерського обліку, оперативна і статистична звітність.  
Фінансовий стан підприємства можна оцінити за допомогою груп показників. 

 

 
 

  
 

Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

2. Охарактеризуйте загальну схему розподілу доходу підприємства. 

3. Чим відрізняються операційний прибуток і прибуток від звичайної діяльності 

підприємства? 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

