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Прибуток – це складне багатогранне економічне явище, що характеризує 

різні сторони діяльності підприємства. Фінансовими результатами діяльності 
суб’єктів підприємництва є прибуток або збиток. Діяльність підприємств у 
сфері фінансових результатів спрямована на забезпечення отримання прибутку 
та його оптимальний розподіл і використання, а за наявності збитків – на 
встановлення їх причин та джерел покриття. 

Досягнення позитивного, збалансованого з потребами фінансового 
результату забезпечується цілеспрямованим управлінням процесом формування 
прибутку з урахуванням всіх зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають 
на виробництво та реалізацію товарів, робіт, послуг [1]. Механізм впливу 
фінансів на господарство, на його економічну ефективність знаходиться не в 
самому виробництві, а в розподільних відносинах. Характер впливу на 
виробництво залежить від того, наскільки конкретна система розподілу, форми 
і методи її організації відповідають об'єктивним потребам суспільства, рівню 
розвитку продуктивних сил, економічним інтересам держави, підприємств і 
кожного окремого працівника. При порушенні цієї відповідності процес 
підвищення ефективності виробництва починає стримуватися [1]. 

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для 
задоволення різних потреб. По-перше, він спрямовується на формування 
фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це 
досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. 
По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих 
підприємств і використовується для забезпечення господарської діяльності [2]. 

Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У 
розподілі прибутку виділяємо два етапи. Перший етап – це розподіл загального 
прибутку, учасниками якого є держава й підприємство. У результаті розподілу 
кожний з учасників одержує частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку 
між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення потреб 
держави і підприємств, є принциповим питанням реалізації фінансової політики 
держави, від вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому. 
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