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прибутку підприємств. 

Запропоновано напрями удосконалення формування прибутку підприємств шляхом 

розробка ефективної маркетингової стратегії та нормування матеріальних витрат 
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formation of the enterprise are characterised. Key groups of indicators used in assessing the profit 

of the enterprise have been established. The procedure for their calculation in accordance with the 

forms of financial statements is presented, a brief description and normative values of indicators are 

defined. 

A comprehensive analysis of the financial condition of Private Joint Stock Company 

"CONCERN KHLIBZAVOD", Private Joint Stock Company "NIKOPILSKY KHLIBOKOMBINAT" 

and Limited Liability Company TD "KIEVKHLIB" was carried out. The analysis of factors 

influencing the formation of profits of enterprises is investigated, the assessment of the effectiveness 

of the formation of profits of enterprises is determined, the dynamics of profit formation of enterprises 

is calculated. 

Directions for improving the formation of profits of enterprises by developing an effective 

marketing strategy and standardising the material costs of enterprises are proposed. 

Recommendations have also been developed to improve the efficiency of enterprise resource 

utilisation. 
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ВСТУП 

 

В умовах розвитку ринкової економіки прибуток є важливим джерелом 

поповнення фінансових ресурсів підприємства, тому процесу формування 

прибутку підприємства має приділятись посилена увага з боку керівників 

фінансової служби, фінансових менеджерів. Ефективне формування прибутку є 

запорукою зростання власного капіталу підприємства, розширення фінансових 

можливостей для перспективного розвитку бізнесу. Також прибуток є 

підсумковим результатом діяльності підприємства і характеризує ефективність 

використання фінансових та інших ресурсів підприємства. 

Управління процесом формування прибутку має бути спрямоване на його 

максимізацію шляхом раціоналізації витрат та зростання доходів від 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Ці напрямки 

управління є комплексною системою підвищення ефективності управління 

підприємством загалом. 

Питанню управління формуванням прибутку підприємства приділяли 

увагу такі вітчизняні та зарубіжні науковці: М.М. Бердар, І. О. Бланк, О.Я. 

Костишина, М.Я. Коробов, Л.І. Кушик, В.П. Мартиненко, Д.В. Шлапак та інші. 

Але зважаючи на складність та неоднозначність механізму визначення прибутку, 

показників ефективності управління його формуванням необхідні подальші 

дослідження у цій сфері. 

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення 

формування прибутку підприємств на основні вивчення теоретичних та оцінки 

практичних аспектів обраної проблематики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

 розглянути сутність та класифікацію прибутку підприємства; 

 дослідити методику формування та факторного аналізу прибутку 

підприємства; 



 
 

 

 
 
 

 

 дослідити систему показників оцінки ефективності формування 

прибутку підприємства; 

 проаналізувати динаміку формування прибутку ТОВ «ТД «Київхліб», 

ПАТ «Концерн Хлібпром» та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат»; 

 здійснити аналіз факторів впливу на формування прибутку ТОВ «ТД 

«Київхліб», ПАТ «Концерн Хлібпром» та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат»; 

 оцінити ефективність формування прибутку ТОВ «ТД «Київхліб», ПАТ 

«Концерн Хлібпром» та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат»; 

 розробити ефективну маркетингову стратегію для максимізації 

прибутку підприємств; 

 запропонувати шляхи раціоналізації витрат виробництва шляхом 

нормування матеріальних витрат підприємств; 

 виявити резерви зниження собівартості продукції за рахунок 

підвищення ефективності використання ресурсів підприємств. 

Об’єктом дослідження є прибуток ТОВ «ТД «Київхліб», ПАТ «Концерн 

Хлібпром» та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», а предметом – 

удосконалення формування прибутку підприємств. 

В процесі дослідження було застосовано такі методи, як аналіз (при 

розгляді сутності та класифікації, факторного аналізу, методики та ефективності 

формування прибутку підприємства); синтез (при визначенні напрямів 

удосконалення формування прибутку підприємств); історичний (при 

дослідженні підходів до визначення сутності прибутку підприємства); методи 

економічного аналізу (при дослідженні динаміки, факторів та ефективності 

формування прибутку підприємств); графічний (при узагальнені статистичних 

даних). 

 



 
 

 

 
 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Сутність та класифікація прибутку підприємства 

 

Прибуток підприємства є найважливішою фінансовою категорією і 

відображає загальний позитивний результат фінансово-господарської діяльності 

підприємства, ефективність організації, якість та обсяги  виробництва продукції. 

Власники підприємства зацікавлені не просто у отриманні прибутку, а в його 

максимізації. Розмір отриманого прибутку підприємства впливає на формування 

фінансових ресурсів, зростання вартості підприємства, підвищення ефективності 

основної діяльності, фінансові можливості держави виконувати свої функції, 

адже прибуток 

Прибуток є однією з найскладніших економічних категорій. Саме тому 

протягом декількох століть економістами-класиками досліджувалась сутність 

поняття «прибуток» та формувались різні концепції його формування. Прибуток 

розглядають з різних точок зору, зокрема, як заробітну плату, відсоток, ренту, а 

також як відсоток на капітал. Марксистська теорія визначає прибуток як 

перетворену форму додаткової вартості, що створена найманою працею. У 

країнах з розвиненої економікою, як наприклад США, прибуток розглядається як 

винагорода за підприємницькі здібності. Але більшість авторів погоджується, що 

головним джерелом прибутку є капітал. На рис. 1.1. узагальнено основні 

концепції економічної сутності прибутку. 

Зародження концепцій економічної сутності прибутку починається із часів 

виникнення меркантилізму. Найвидатнішим англійським представником цієї 

течії вважається Т. Мен. Для представників меркантилізму головним джерелом 

прибутку була зовнішня торгівля. За їх переконанням прибуток утворюється у 



 
 

 

 
 
 

сфері обігу і визначається різницею між продажною та покупною вартістю 

товару. 

 

Рис.1.1. Основні концепції економічної сутності прибутку 

Джерело: [8] 

 

Засновником класичної школи політичної економії у XVII ст. в Англії був 

Уільям Петті. Представники цієї  школи просували твердження про «виробниче» 

Ж.Б. Сей 

Й. Шумпетер 

У. Петті 

А. Сміт 

Д. Рікардо 

К. Маркс 

Ф. Найт 

Е. Чемберлен 

П. Самуєльсон 

Джерелом прибутку визначав виробництво 

А. Бабо 

Розглядав прибуток як винагороду підприємця за його 

промислові здібності 

Відповідно до його концепції, прибуток – це надлишок 

виручки над витратами капіталу, який безоплатно 

привласнюється власником засобів виробництва 

Вважав, що прибуток – це винагорода за підприємницьку 

діяльність, тобто вартісний вираз того, що створює 

підприємець 

Прибуток розглядав у вигляді продукту праці, який 

привласнюється власником засобів виробництва 

Вважав, що прибуток – це складова частина вартості, яка 

створюється працею 

Стверджував, що прибуток є винагородою підприємця за 

прийняття рішень в умовах невизначеності 

Монопольним прибутком вважав додаткову частину 

загального прибутку, джерелом якої є реалізована в ціні 

монополія 

Визначав прибуток як дохід від факторів виробництва, 

винагороду за підприємницьку діяльність та впровадження 

нововведень 

Прибуток розгляд як різницю, відхилення та залишок 

Вважав, що прибуток є різницею між продажною і покупною 

ціною товару 
У. Петті 

АВТОР КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПРИБУТКУ 



 
 

 

 
 
 

походження прибутку, визначаючи його джерелом працю, виробництво, а дохід 

у вигляді ренти і відсотка виникає в результаті створення працею додаткового 

продукту. 

У XVIIІ ст. є Адам Сміт стає найвидатнішим представником класичної 

економічної теорії і стверджує, що джерелом прибутку є тільки виробництво. 

«Він приходить до висновку, що заробітна плата, рента і прибуток – це три 

первинні джерела будь-якого доходу і мінової вартості» [8]. 

Представником класичної політичної економії і продовжувачем теорії 

трудової вартості у XVIIІ - початок XIX ст. був Давид Рікардо, який стверджував, 

що прибуток створює лише праця. Погляди А. Сміта і Д. Рікардо стали основою 

створення концепції продуктивності капіталу.  

Пізніше концепція продуктивності капіталу розвивається у теорію трьох 

факторів виробництва – праці, капіталу і землі, засновником якої був Ж.Б. Сей. 

«Він стверджував, що дані фактори виробництва мають самостійне значення у 

створенні доходів капіталістів та землевласників. Прибуток розглядався ним як 

винагорода підприємця за його промислові здібності в процесі поєднання всіх 

факторів виробництва». 

З середині XIX ст. починає розвиватися теорія додаткової вартості К. 

Маркса. Він стверджував, що прибуток є «результатом експлуатації найманої 

праці капіталом і відношення «капіталіст-найманий працівник» складає основу 

відношень капіталістичного суспільства». 

До ХХ століття була відсутня теорія про походження прибутку і це 

пояснює певну особливість в трактуванні цієї  категорії в економічних теоріях. 

Лише в ХХ ст. починає формуватися самостійна теорія прибутку, що містить 

«три головні джерела його походження: 

- послідовне введення в економічний процес технічних, комерційних і 

організаційних інновацій; 

- винагороду за передбачений і непередбачений ризик; 



 
 

 

 
 
 

- існування монополії – обмеженої конкуренції у різних її видах». 

О.Д. Данілов та Т.В. Паєнко зробили значний внесок у дослідження 

сутності категорії «прибуток». Вони дослідили та згрупували сучасні теорії 

прибутку, які визначають його як одну із складових власного капіталу. 

Представимо ці теорії:  

- теорія власності. За нею прибуток визначається як різниця між доходами 

і витратами, нараховується та належить безпосередньо власнику-підприємцю та 

відображає зростання капіталу і добробуту останнього; 

- теорія підприємства. Прибуток – це додана вартість і він є сумою всіх 

платежів акціонерам у формі дивідендів, відсотків кредиторам, заробітної плати 

працівникам, податків державі та нерозподіленого прибутку як залишку після 

розподілу прибутку; 

- теорія залишкового капіталу. За нею прибуток залежить від зростання 

перспективної оцінки активів і зобов'язань підприємства; 

- теорія фонду. Прибуток визначають як обмеження на використання 

активів тільки у визначених цілях (фонд допомоги, спеціальний фонд тощо); 

- теорія глобального прибутку. За цією концепцією традиційні показники 

валового прибутку, чистого прибутку та рентабельності не характеризують всієї 

діяльності підприємства, а охоплюють лише окремі сторони або стадію 

нарахування. [38]. 

Сучасні погляди більшості економістів на прибуток здебільшого 

трактують прибуток як перевищення доходів над витратами. 

Зокрема, С.Ф. Покропивний, Л.І. Шваб та Н.М. Бондар визначають 

прибуток як частину виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат 

на виробничу й комерційну діяльність підприємства [8]. 

О.О. Гетьман та В.М. Шаповал дають наступне визначення: «прибуток 

представляє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції 



 
 

 

 
 
 

(товарів, робіт, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на 

виробництво та реалізацію продукції» [12]. 

Найповнішим, на наш погляд, є визначення прибутку, що дається 

І. О. Бланком: «прибуток є вираженим у грошовій формі чистим доходом 

підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик 

здійснення підприємницької діяльності, і становить різницю між сукупним 

доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності» [6, с. 15]. 

В основному нормативному акті, що регламентує розрахунок та відображення 

прибутку в звітності підприємства (Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності») прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати [36]. 

Оскільки прибуток вважається однією з найбільших неоднозначних 

економічних категорій, складність його визначення обумовлена різноманітністю 

інтересів, які він відображає. Провівши аналіз існуючих підходів вчених до 

визначення поняття прибутку в економічній літературі, було виявлено, що на 

даний час в науковій літературі не існує однієї точки зору щодо визначення 

зазначеної економічної категорії. 

Суть прибутку в багатьох літературних джерелах зводиться до того, що це 

частина вартості додаткового продукту, додатковий продукт, виражений у 

коштах, частина чистого доходу, одна з його форм тощо (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Узагальнення сутності прибутку підприємства 

П
р
и

б
у
то

к
 

Перетворена форма додаткової вартості, виробленої та реалізованої, готової до 

розподілу, яка сформована в процесі суспільного відтворення для задоволення 

інтересів підприємства та його власника 

Фінансова категорія, що відображає позитивний фінансових результат 

господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва, 

свідчить про обсяг та якість виробленої (реалізованої) продукції, стан 

продуктивності праці, рівень собівартості  

Мірило фінансового здоров’я підприємства, характеристика рентабельності 

вкладення коштів в активи конкретного підприємства 

Основне власне внутрішнє фінансове джерело, яке забезпечує розвиток 

підприємства на принципах самофінансування  



 
 

 

 
 
 

Основний критерій ефективності господарювання 

Різниця між ціною товару та витратами на його виробництво  

Сума на яку доходи перевищують витрати  

Джерело: [3] 

 

Значення прибутку проявляється в тому, що у його величині безпосередньо 

віддзеркалюються всі аспекти діяльності господарюючого суб'єкта: технологія і 

організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, 

особливості діяльності, які визначають якість та обсяг виготовленого продукту, 

рівень собівартості та ціноутворення, стан продуктивності праці тощо. Також, 

провідна роль прибутку полягає в тому, що він забезпечує зміцнення бюджету 

держави, сприяє інвестиційній привабливості, діловій активності підприємств у 

будь-якій сфері економічної діяльності. Сукупність цих факторів перетворюють 

прибуток на основну рушійну силу ринкового механізму господарювання та 

основне джерело економічного і соціального розвитку підприємства та держави 

в цілому.  

Посилення ролі прибутку обумовлено також діючою системою його 

розподілу, відповідно до якої підвищується зацікавленість власників у 

збільшенні не тільки загальної суми прибутку, але й особливо тієї його частини, 

що залишається в розпорядженні підприємства й використається як головне 

джерело засобів, що направляють на виробничий і соціальний розвиток, а також 

на матеріальне заохочення працівників відповідно до якості затраченої праці. 

В сучасних умовах нестабільної ринкової економіки важливість прибутку 

підприємства важко переоцінити. На рис. 1.2 схематично зображено значення 

прибутку в ринковій економіці. 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

Рис.1.2. Значення прибутку підприємства в ринковій економіці 

Джерело: [7] 

 

Таким чином, значення прибутку важко переоцінити, адже він є: 

- не лише основою функціонування певного окремого підприємства, але й 

базою для економічного, соціального та політичного розвитку країни;  

- найпершою та найважливішою метою провадження підприємницької 

діяльності; 

 одним з найважливіших критеріїв ефективності підприємницької 

діяльності;  

 виступає механізмом захисту від банкрутства; 

 головним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів 

підприємства.  

Узагальнюючи підходи до визначення дефініції прибутку, його місця та 

ролі як економічної категорії можна виділити такі основні риси його як категорії 

ринкової економіки: 

 прибуток є лише частиною комплексного доходу підприємця, що 

отримується ним в залежності від діяльності - операційної, фінансової чи 

інвестиційної;  

Прибуток підприємства в ринковій економіці – це… 

Головна мета підприємницької 

діяльності  

Захисний механізм від загрози 

банкрутства 

Основне джерело формування 

фінансових ресурсів 

Головне джерело зростання ринкової 

вартості підприємства  

База економічного розвитку держави 

Критерій ефективності діяльності  



 
 

 

 
 
 

 прибуток також є частиною очікуваного, але не гарантованого доходу 

підприємця на вкладений в певний бізнес капітал; 

 прибуток визначає не весь доход, а лише частину, яка залишається від 

загального доходу після відрахування усіх витрат на ведення цієї діяльності;  

 прибуток є вартісним показником, вираженим в грошовій формі. 

Науковці не мають єдиної думки про набір функції, що виконує прибуток. 

Зокрема, Н.М. Богацька виділяє оціночну, стимулюючу та розподільчу [7]. 

О.Р. Кривицька уточнює кількість функцій та поряд з оціночною функцією і 

функцією економічного стимулювання виокремлює функцію економічної 

цінності, оскільки прибуток відображає економічні відносини, завдяки яким 

потреби й інтереси людини або групи людей переносяться на речі, предмети, 

інтелектуальні надбання та мають вартісну оцінку [26, с. 5]. 

Ми притримуємося думки вчених, які зазначають, що прибуток виконує 

оціночну, стимулюючу, розподільчу та соціальну функції (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Функції прибутку підприємства 

Джерело: [7; 26] 

 

Прибуток виконує оціночну функцію, коли виступає критерієм 

ефективності діяльності усього підприємства та якості управління ним. 

Стимулююча функція полягає в тому, що прибуток слугує стимулом для 

управлінського персоналу та працівників підприємства здійснювати свою 
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діяльність з найвищою ефективністю для отримання вищих власних вигод при 

правильній організації системи мотивації (участь у розподілі прибутку). 

Розподільчу (бюджетоутворюючу) функцію прибуток реалізує, коли 

слугує джерелом наповнення бюджетів розвитку та стимулювання підприємства, 

а також при формуванні державного бюджету через сплату частини прибутку у 

вигляді податку на прибуток. 

Соціальна функція передбачає виконання підприємством програм 

соціального захисту працівників та суспільства в цілому через розподіл прибутку 

та визначення пріоритетних напрямів його використання. 

Крім функції, для процесу управління формуванням прибутку важливим є 

поділ на певні види. Класифікація видів прибутку за основними економічними 

та обліковими ознаками, наведена на рис. 1.4. 



 
 

 

 
 
 

 
Рис. 1.4. Класифікація видів прибутку за основними економічними та 

обліковими ознаками 

Джерело: [55, с. 432] 

 

Для потреб управління класифікація прибутку має велике значення і 

складає інформаційну основу прийняття рішень. Зокрема, розрізняючи прибуток 

за видами можна отримати інформацію про джерела формування прибутку та 
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цими видами, визначити ефективність вкладення ресурсів у операційну, 

фінансову та інвестиційну діяльність. 

Операційний прибуток – це прибуток від основної діяльності 

підприємства, тобто від виробництва і реалізації продукції, послуг, робіт. В 

результаті розраховується валовий прибуток або збиток від реалізації продукції. 

Прибуток від фінансових операцій - прибуток від інвестицій в асоційовані 

та дочірні підприємства (прибутки від володіння корпоративними правами); від 

спільної діяльності; прибуток у вигляді дивідендів на акції, відсотків на державні 

цінні папери; облігації підприємств, на депозитні рахунки. На обсяг названого 

прибутку справляють вплив обсяг фінансових інвестицій, їхнє спрямування і 

структура, умови оподаткування. 

Інвестиційний прибуток формується в результаті використання об'єктів 

інвестування. У чистому вигляді інвестиційний прибуток може бути визначений 

тільки за умови, що інвестор вкладає свій чи позиковий капітал у цінні папери 

(фінансові інструменти) або статутний капітал інших суб'єктів господарювання. 

У цьому випадку одержуваний інвестором прибуток може розглядатися 

виключно як інвестиційний. 

Для оцінки формування прибутку використовують його види залежно від 

порядку визначення, або видів, що містить «Звіт про фінансові результати». За 

цим критерієм розрізняють, валовий прибуток, прибуток від операційної 

діяльності, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток від 

звичайної діяльності, прибуток від надзвичайної діяльності, чистий прибуток. 

Валовий прибуток - це перевищення обсягу реалізованої продукції над 

змінними витратами. Цей прибуток розраховується за реалізованою продукцією 

як різниця між чистим доходом (виручкою без ПДВ, акцизів тощо) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг). 



 
 

 

 
 
 

Прибуток від звичайної діяльності визначається як сума прибутку від 

операційної (основної) діяльності, доходів від участі в капіталі, фінансових та 

інших доходів за мінусом витрат від участі в капіталі, фінансових та інших 

витрат. 

Чистий прибуток – це прибуток, який залишається в розпорядженні 

підприємства і визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної 

діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з 

надзвичайного збитку. Чистий прибуток підприємства це сума прибутку 

підприємства після сплати податку на прибуток. 

За характером оподаткування існують оподатковуваний прибуток та 

прибуток, що не підлягає оподаткуванню. Оподатковуваний прибуток - це 

прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового 

доходу на суму валових витрат і на суму амортизаційних відрахувань. Також 

існують певні операції та активи, використання яких не підлягає оподаткуванню 

за законодавством України, наприклад, благодійна допомога. 

За характером використання прибуток поділяють на нерозподілений та 

розподілений. Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку, яка 

залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам у 

вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення статутного 

капіталу та використання на інші потреби. В окремих випадках підприємства в 

результаті своєї діяльності зазнають збитків. Сума непокритого збитку зменшує 

власний капітал. Розподілений прибуток - характеризує частину сформованого 

прибутку, що в цей час вже розподілена й не використана в процесі 

господарської діяльності. 

За значенням підсумкового результату виділяють позитивний фінансовий 

результат (прибуток), коли доходи перевищують витрати та від’ємний 

фінансовий результат (збиток) в зворотній ситуації. 



 
 

 

 
 
 

За періодами формування розрізняють прибуток минулого періоду, 

звітного періоду та плановий (запланований прибуток). 

За метою визначення виділяють бухгалтерський та економічний прибуток. 

Бухгалтерський прибуток – це різниця між доходом фірми і явними витратами. 

Бухгалтерський прибуток перевищує економічний, на величину неявних витрат. 

Економічний прибуток — це різниця між бухгалтерським прибутком і 

величиною неявних витрат. Економічний прибуток показує, що на цій фірмі 

ресурси застосовуються ефективніше. Тому економічний, а не бухгалтерський 

прибуток виступає критерієм ефективного використання наявних ресурсів. 

Видами прибутку за розміром є мінімальний, нормальний та максимальний 

прибуток. 

Мінімальний прибуток – прибуток, розмір якого після сплати податків 

відповідає очікуванням власників про мінімальний рівень рентабельності на 

вкладений капітал. 

Нормальний прибуток - це той мінімальний виторг, який повинен заробити 

підприємець, якщо він хоче залишитися у своєму бізнесі і продовжувати 

діяльність. Нормальний прибуток характеризує такий рівень його формування, 

коли після покриття зовнішніх і внутрішніх поточних витрат, залишається дохід. 

Отже, під нормальним прибутком розуміється винагорода за виконання 

підприємницьких функцій. 

Максимального прибутку фірма досягає тоді, коли вона виробляє та 

реалізує такий обсяг продукції, за якого виконується правило тотожності її 

граничного доходу її граничним витратам. Максимальний прибуток досягається 

у взаємодії внутрішніх (динаміка витрат виробництва) та зовнішніх (динаміка 

доходу фірми після реалізації продукції) факторів діяльності фірми. 

На наш погляд, необхідно запропонувати ще одну ознаку класифікації 

прибутку – за рівнем досягнення запланованих результатів:  

- очікуваний (плановий) чистий прибуток; 



 
 

 

 
 
 

- фактично отриманий чистий прибуток. 

Отже, прибуток – це основний критерій оцінки ефективності управління та 

підсумковий показник діяльності підприємства. Він є основною зростання 

власного капіталу підприємства, адже за його допомогою формуються науково-

технічні та соціальні фонди розвитку суб’єктів господарювання. Також прибуток 

є мірою результативності бізнесу з позиції вкладення капіталу власниками, адже 

зі збільшенням прибутковості зростає вартість самого підприємства, його 

інвестиційна привабливість. Врешті, прибуток є винагородою за ризик 

підприємницької діяльності, адже вона може бути як ефективною, тобто 

прибутковою, так і неефективною – збитковою. 

Одночасно прибуток є простою категорією, що визначається як різниця між 

доходами та витратами, та складним поняттям, що характеризується 

балансуванням між прибутковістю і ризиком. 

Виконуючи свої функції, прибуток здійснює важливу роль в діяльності 

підприємства, адже він є мірою оцінки системи управління бізнесом, виконання 

його стратегічних, оперативних планів. Прибуток виконує оціночну, 

стимулюючу, розподільчу та соціальну функції. 

Класифікація прибутку має велике значення для управління. Розрізняють  

прибуток за такими класифікаційними ознаками: за видами діяльності, в 

залежності від порядку визначення (за даними «Звіту про фінансові результати»), 

за характером оподаткування, за характером використання, за значенням 

підсумкового результату, за періодами формування, за метою визначення, за 

розміром. 

Класифікуючи прибуток за ознаками, отримуємо точну та достовірну 

інформацію, підтверджену даними обліку для прийняття управлінських рішень 

в аспекті формування прибутку. 

1.2. Методика формування та факторного аналізу прибутку 

підприємства  



 
 

 

 
 
 

 

Нині на більшості підприємств існує неефективна система управління 

прибутком, і, як наслідок, процеси формування прибутку є нераціональними та 

не відповідають можливостям суб’єктів господарювання. Саме тому процес 

управління формуванням прибутку має стати одним із найважливіших завдань 

фінансового менеджменту. Побудова ефективної системи управління прибутком 

із врахуванням усіх факторів впливу на цей процес дозволить максимізувати 

фінансовий результат діяльності підприємства та використовувати усі резерви 

зростання рентабельності діяльності. 

Прибуток є метою діяльності будь, якого підприємства, а його максимізація 

– метою управління прибутком. 

О.Ю. Мірошниченко визначає основні завдання управління формуванням 

прибутку підприємства є [34]: 

1. Планування необхідного рівня прибутковості від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

2. Виявлення резервів зростання прибутку підприємства. 

3. Визначення припустимого рівня ризиків, пов’язаних із операційною та 

фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства. 

4. Забезпечення ефективного контролю за розподілом та використанням 

прибутку підприємства. 

Система управління прибутком підприємства має включати певні 

підсистеми розробки та реалізації управлінських рішень щодо формування та 

використання прибутку. Іншими словами система управління прибутком – це 

певна послідовність дій, спрямована на забезпечення реалізації основної мети та 

завдань управління [34]. 

Процес формування фінансових результатів спрямований на те, щоб 

досягти потрібного їх розміру, реалізувати всі резерви, за рахунок фінансової, 



 
 

 

 
 
 

операційної та інвестиційної діяльності. Тому, слід розглянути підходи щодо 

формування фінансових результатів (табл. 1.2). 

Згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, за методом «витрати-

випуск» фінансовий результат визначається співвідношенням витрат та доходів 

від реалізації.  Витрати обліковуються лише за елементами, що дає змогу 

визначити в бухгалтерському обліку новостворену вартість і фінансовий 

результат. Зазначимо, що чистий результат за рік повинен бути тотожним для 

розрахунку за кожним з варіантів. Представлені варіанти вважають 

взаємодоповнюючими. 

Таблиця 1.2 

Підходи щодо формування фінансових результатів підприємства 

База підходу Характеристика підходу 

Міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

Для визначення фінансового результату рекомендують застосовувати 

метод «витрати-випуск». В обліковій практиці зарубіжних країн 

використовують два варіанти цього методу: 

– передбачається визначення фінансового результату звітного періоду як 

різниці між доходами від реалізації і витратами періоду; 

– фінансовий результат обчислюється як різниця між вартістю чистих 

активів на кінець і початок періоду з виключенням внесків капіталу і 

вилучень. 

Національні 

стандарти 

України 

Передбачено формування фінансових результатів за двома системами 

залежно від побудови фінансового обліку: 

– передбачає зіставлення доходів із витратами, та вартістю розподілу 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; 

– фінансовий результат обчислюється як різниця між доходами 

підприємства та витратами, які акумулюють у звіті про фінансові 

результати згідно з їхніми характером (за елементами). 

Джерело: [60, с. 86]. 

 

Отже, формування фінансових результатів можна розглядати як частину 

загальної системи господарювання, що пов'язана із прийняттям рішень щодо 

забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб'єкта господарювання для 

досягнення тактичних та оперативних цілей. 

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, 

що відображається в офіційній звітності суб’єктів господарювання, впливає 



 
 

 

 
 
 

встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; 

обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських 

витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій та іншої 

діяльності. Отже, прибуток – важливий показник, що характеризує фінансовий 

результат діяльності підприємства. 

Досить влучним є визначення, подане в роботі Н.В. Кудренко: «управляти 

формуванням прибутку означає управляти обсягом реалізації продукції, тобто 

кількістю та ціною продукції, здійснювати діяльність з найменшими 

витратам [27, с. 983]. 

Так, процес формування прибутку С.М. Онисько та П.М. Марич 

розглядають як отримання певного фінансового результату суб’єкта 

підприємницької діяльності, який здійснює виробничу, комерційну, науково-

дослідницьку та іншу діяльність [27]. 

Підходи до формування прибутку підприємства: 

– бухгалтерський підхід; 

– економічний підхід. 

Бухгалтерський підхід передбачає, що прибуток формується як різниця 

між виручкою від реалізації продукції (товарів, послуг) і поточними витратами 

виробництва.  

Економічний підхід передбачає, що прибуток формується як різниця між 

виручкою від реалізації та поточними витратами виробництва (реалізації), а 

також витратами втрачених можливостей, основою яких є альтернативний 

процентний дохід на капітал. 

І.О. Бланк [6] визначає основні принципи управління прибутком, які 

показані на рис. 1.5. 

Інтегрованість із загальною системою управління підприємством означає, 

що усі управлінські рішення в кінцевому підсумку впливають на фінансовий 



 
 

 

 
 
 

результат. Тому система управління прибутком є частиною загальної системи 

управління підприємством. 

Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень означає, 

що рішення є результатом аналізу кількох альтернативних напрямків розвитку 

діяльності підприємства.  

 

Рис. 1.5 Принципи управління прибутком підприємства 

Джерело: [6, с. 29 -30]  

 

Комплексний характер є базовим принципом прийняття рішень тому, що 

процес управління є засобом поєднання інтересів підприємства з максимізації 

доходів із можливостями та ризиками.  

Високий динамізм управління має бути притаманний системі управління, 

оскільки підприємство здійснює діяльність в умовах постійних змін як 

внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

Також прийняття рішень із формування прибутку має забезпечувати 

орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства та перспективи 

використання потенційних можливостей. 

На рис. 1.6 показано механізм формування чистого прибутку підприємства, 

в якому детально описаний порядок формування кожного з видів прибутку. 

Охарактеризуємо основні етапи механізму формування чистого прибутку 

підприємства [60]: 
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продукції (товарів, робіт, послуг)). Чистим доходом від реалізації продукції 

визнається виручка (дохід) від реалізації товарів, робіт, послуг (у тому числі 

дохід від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості та дохід посередника від 

надання посередницьких послуг). 

Другий етап - формування фінансового результату від операційної 

діяльності (визначається як сума валового прибутку та інших операційних 

доходів за мінусом адміністративних, збутових та інших операційних витрат). 

Рис. 1.6. Механізм формування чистого прибутку підприємства 
Джерело [60, с. 87] 
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продажу, і груп вибуття; від списання кредиторської заборгованості; у вигляді 

сум отриманих штрафів, пені, неустойки тощо. 

Адміністративні витрати - це загальногосподарські витрати, пов'язані з 

управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на збут - витрати 

підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів, послуг), витрати на 

утримання підрозділів, які займаються збутом, витрати на рекламу, доставку 

продукції споживачам тощо. Інші операційні витрати включають собівартість 

реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних 

боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від 

знецінення запасів та інші. 

Третій етап - формування фінансового результату до оподаткування 

(визначається як сума фінансового результату від операційної діяльності, 

доходів від участі у капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів за 

мінусом витрат від участі у капіталі, інших фінансових витрат та інших витрат). 

Четвертий етап - формування чистого прибутку чи збитку (визначається як 

сума фінансового результату до оподаткування та податку на прибуток) [36]. 

Сам процес управління формуванням прибутку, що враховує всі основні 

складові поданий на рис. 1.7. Формування прибутку підприємства пов’язано зі 

здійсненням операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, саме тому 

механізм управління прибутком розглядається із структуруванням його за цими 

блоками. 

Адже, процес управління прибутком передбачає планування фінансових 

результатів, впровадження заходів із зростання доходів та економії витрат, і від 

того наскільки ці заходи були ретельно продумані, сплановані та втілені в життя 

залежить і рівень чистого прибутку, отриманого підприємством в кінцевому 

підсумку. Чим вищий рівень цього прибутку по відношенню до запланованого, 

тим кращою є якість планування та реалізації завдань управління. 



 
 

 

 
 
 

Найважливішим і найскладнішим є механізм управління формуванням 

прибутку в процесі операційної діяльності, а саме сукупність інструментів 

впливу на суму операційних доходів та витрат. Прибуток від операційної 

діяльності при нормальних умовах функціонування підприємства займає 

найбільшу питому вагу в загальному обсязі прибутку підприємства, оскільки 

операційна діяльність є метою функціонування суб’єктів господарювання [24]. 

 

 

Рис. 1.7.  Структурна схема управління формуванням прибутку підприємства 

Джерело: [27] 
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що полягає у правильному розрахунку та сплаті податків та платежів, окрема, 

Управління 

формуванням 

прибутку 

підприємства  

Планування величини операційного прибутку 

Управління операційним важелем 

Управління операційними доходами та витратами 

Управління податковими платежами 

Управління формуванням прибутку від інвестиційної діяльності 

Управління формуванням прибутку від фінансової діяльності 

Управління доходами від участі в капіталі, іншими 

фінансовими доходами, іншими доходами 

Управління фінансовими витратами, втратами від 

участі в капіталі, іншими витратами 

Управління податковими платежами 

Планування величини прибутку від фінансової та 

інвестиційної діяльності 

Управління фінансовим важелем 

Управління формуванням прибутку від операційної діяльності 



 
 

 

 
 
 

розрахунок і вирахування ПДВ, акцизу із загального доходу для формування 

чистого доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, та податку на прибуток - 

для формування чистого прибутку підприємства. 

Управління операційним важелем передбачає комбінування постійних та 

змінних витрат з метою отримання найбільшої вигоди. Частка постійних витрат 

у сумі загальних витрат має бути якнайменшою, тоді підприємство може 

отримувати додатковий операційних прибуток, при зростанні виручки від 

реалізації продукції. 

Планування величини операційного прибутку включає планування 

операційних доходів, до яких від носять чисту виручку від реалізації та інші 

операційні доходи та операційних витрат, а саме собівартість реалізованої 

продукції та інших операційних доходів. Зрозуміло, що чим меншими є 

операційні витрати та більшим дохід, тим більшим є операційний прибуток. 

Тому, особливу увагу в процесі управління формуванням прибутку, слід 

приділити структурі та розмірам витрат в напрямку їх зниження, а також пошуку 

шляхів зростання чистої виручки та операційних доходів. 

Особливістю фінансової діяльності є залучення ресурсів, за певну плату, 

яка відповідає виду залученого капіталу. Наприклад, до фінансових витрат 

відносять процентні виплати за короткостроковими та довгостроковими 

банківськими позиками. Також вона приносить доходи, до яких відносяться 

доходи від володіння фінансовими активами - процентні та дивідендні виплати.  

Головною метою інвестиційної діяльності є максимізація прибутку не 

тільки у поточному періоді, а й в перспективі. Результати цієї діяльності 

призводять до змін у стратегії діяльності підприємства, що орієнтовані на 

збільшення прибутку, за рахунок довгострокових вкладення капіталів, 

призначених для створення, розміщення, реконструкції, модернізації, технічного 

переозброєння підприємства. 



 
 

 

 
 
 

Отже, механізм управління формуванням прибутку підприємства включає 

кілька складових, що стосуються безпосередньо операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності і містить досить значний обсяг інструментів, якими 

користуються фінансові менеджери, економісти та спеціалісти з планування, 

щоб вплинути на розмір прибутку в напрямку його збільшення. 

Також слід звернути увагу, що на процес управління формуванням прибутку 

впливає безліч факторів, чітке визначення та врахування яких має відбуватись 

систематично. Ці фактори поділяють на: 

- зовнішні, тобто такі, які здійснюють вплив ззовні, та на які підприємство 

впливає опосередковано, частково чи повністю нівелюючи негативний вплив та 

максимізуючи позитивний (рис. 1.8); 

- внутрішні, тобто такі, що залежать від діяльності самого підприємства і на 

які підприємство може впливати (рис.1.9). 

 

 

Рис. 1.8. Зовнішні фактори впливу на формування прибутку підприємства 

Джерело: [3] 
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Серед зовнішніх факторів виділяють: 

-  природні умови, зокрема діяльність сільськогосподарських 

підприємств значно залежить від природних факторів. Наприклад, посухи чи 

проливні дощі, інші негативні фактори природи, можуть знизити врожайність 

сільськогосподарських культур, або й взагалі знищити врожай. Це впливає на 

зростання витрат підприємства або зниження суми очікуваного доходу; 

- державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок, 

пільг. Наприклад, підприємства енергетичної галузі, що є постачальниками 

електроенергії для населення, відчувають такий вплив постійно. Прибуток таких 

підприємств формується під впливом обмежень і підприємство не може 

самостійно визначати ціну, яка забезпечує покриття витрат та потрібну 

рентабельність реалізації; 

- соціально-економічні фактори. У 2020-2021 роках підприємства усіх 

галузей відчувають вплив загального економічного спаду вітчизняної та світової 

економіки у зв’язку із пандемією корона вірусу. Наприклад, підприємства 

туристичної галузі понесли значні збитки та проводять діяльність у обставинах 

постійного ризику, неможливості спланувати діяльність та надати гарантії 

виконання зобов’язань споживачам та контрагентам; 

- ціни на виробничі ресурси. Для виробничих підприємств ціна на 

сировину та інші виробничі ресурси є суттєвою, адже впливає на формування 

собівартості продукції, а отже і на рівень прибутку. Наприклад, зростання 

вартості цукру, через зниження його виробництва або зростання експорту, 

призводить до зростання ціни закупки для підприємств харчової промисловості, 

і відповідно собівартість продукції останніх зростає по незалежним від них 

причинам; 

- рівень розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.  Чим кращий доступ 

підприємств до зовнішніх ринків, тим більше можливостей має підприємство для 

свого розвитку, вибору партнерів для реалізації продукції за вищими цінами та 



 
 

 

 
 
 

постачання сировини потрібної якості, що також впливає на рівень 

прибутковості бізнесу; 

- інші фактори: рівень інфляції, конкуренція в галузі тощо. 

Внутрішні фактори прямо впливають на поділяються на зростання доходів 

або зниження витрат. Вони поділяються на виробничі та позавиробничі. 

 



 
 

 

 
 
 

 

Рис. 1.9. Внутрішні фактори впливу на фінансові результати підприємства 

Джерело: [3] 

 

Виробничі фактори – це ті, що пов’язані з основною виробничою, торговою, 

іншою діяльністю підприємства, і можуть бути інтенсивними та екстенсивними. 

Внутрішні фактори впливу на фінансові результати підприємства 

Виробничі Невиробничі 

Інтенсивні Екстенсивні 

Обсяг 

необоротних та 

оборотних активів 

Стадія життєвого 

циклу підприємства 

та продукції 

Облікова політика 

підприємства 

Соціальні умови 

праці 

Фактори, пов’язані з 

порушенням 

господарської 

дисципліни, що 

призводять до 

штрафів, 

економічних санкцій 

і т.д. 

Постачальницько-

збутова діяльність 

Обсяг власних і 

позикових 

фінансових 

ресурсів 

Час роботи 

устаткування  

Фонд робочого 

часу та інше 

Чисельність 

персоналу 

підприємства  

Рівень 

фондовіддачі 

основних фондів 

Рівень 

оборотності 

оборотних активів  

Рівень 

продуктивності 

праці працівників 

Ефективність 

використання 

фінансових 

ресурсів і ін. 

Кваліфікація 

працівників 

підприємства  

Застосування 

прогресивних 

видів сировини і 

матеріалів, 

впровадження 

нових технологій 



 
 

 

 
 
 

Інтенсивними є фактори, які впливають на формування прибутку кількісно, 

наприклад, зростання активів та пасивів, фінансових ресурсів, чисельності 

працівників тощо. Екстенсивні фактори – це фактори, що впливають на 

фінансові результати якісно, тобто через зростання продуктивності праці 

працівників та обладнання, застосування прогресивних технологій у 

виробництві та застосування сучасних матеріалів та інші. 

Позавиробничі фактори теж є суттєвими, адже підприємство здійснює 

постачальницько-збутову та природоохоронну діяльність, створює комфортні 

соціальні, побутові умови для працівників. Ці фактори можуть впливати як на 

збільшення витрат, так і на отримання додаткових вигод. Наприклад, 

облаштування приміщення для харчування працівників скорочує витрачання 

часу на обід, знижує рівень невиробничих втрат робочого часу і, як наслідок, 

позитивно впливає на продуктивність праці. 

Основна частина прибутку підприємства формується від реалізації 

продукції і послуг. Тому на прибуток від реалізації продукції впливають такі 

фактори: обсяг реалізації продукції, її структура, собівартість і рівень 

середньореалізаційних цін. Обсяг реалізації продукції може позитивно та 

негативно впливати на суму реалізаційного прибутку. Зростання обсягу 

реалізації рентабельної продукції приводить до пропорційного зростання 

прибутку. І навпаки, якщо продукція збиткова, то при зростанні обсягу її 

реалізації відбувається зменшується сума прибутку від реалізації більш 

рентабельної продукції. Структура товарної продукції теж впливає на прибуток, 

адже в разі зростання частки більш рентабельних видів продукції в загальному 

обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте. 

Зростання собівартості продукції призводить до зменшення прибутку від 

реалізації, тому ці показники є обернено залежними. Натомість зміна рівня 

середньореалізаційних цін і величина прибутку перебувають у прямо-

пропорційній залежності. 



 
 

 

 
 
 

Вплив цих факторів на зміну рівня прибутку підприємства можна 

розрахувати на основі цілої низки показників та в такій послідовності, яку 

пропонує Н.А. Іщенко [21]: 

1). Розрахунок загальної зміни валового прибутку ( ВП ): 

 

 іВПВПВПВП 12  ,                                 (1.1) 

 

де ∆ВП – зміна прибутку від реалізації продукції за аналізований період; 

      ВП2 – прибуток звітного періоду; 

      ВП1 – прибуток минулого періоду; 

      і – фактори, що впливають на величину прибутку [21]. 

2). Вплив на прибуток відпускних цін на реалізовану продукцію ( ВПp ): 

 

   10110,11 qpqpNNВПp PP ,                                (1.2) 

 

де   11 qp  - обсяг реалізації продукції у звітному періоді в цінах звітного 

періоду; 

  10 qp – обсяг реалізації у звітному періоді  в цінах минулого періоду; 

р – ціна продукції; 

q – кількість продукції. 

3). Вплив на прибуток змін в обсязі реалізованої продукції ( ВПq ): 

 

010 PkPВПq                                                  (1.3) 

 

де k1- коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції у відпускних цінах, 

визначається за формулою: 

0

0,1

1
N

N
k                                                    (1.4) 

 



 
 

 

 
 
 

де ВП0– прибуток, одержаний у минулому періоді, у цінах і за собівартістю 

минулого періоду; 

    N1,0 = Σр0q1 – реалізація у звітному періоді в цінах минулого періоду; 

    N0 = Σ р0q0 – реалізація у минулому періоду в цінах минулого періоду. 

4). Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції (∆ВПстр): 

 

00,1 PPВП стр                                                     (1.5) 

 

де ВП1,0 – прибуток, одержаний від фактично реалізованої продукції у 

звітному періоді у цінах і за собівартістю минулого періоду; 

    ВП0 – прибуток, одержаний у минулому період, у цінах і за собівартістю 

минулого періоді. 

5). Вплив на прибуток собівартості продукції (∆ВПСв): 

 

00,1 СвСвВПСв                                                      (1.6) 

 

де Св1 – фактична собівартість реалізованої продукції; 

    Св1,0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у 

цінах і тарифах минулого періоду. 

На думку Н. А. Іщенко, «за результатами факторного аналізу можна 

оцінити якість прибутку. Якість прибутку від основної діяльності вважається 

високою, якщо її збільшення зумовлене зростанням обсягу продажів, зниженням 

собівартості продукції. Низька якість прибутку характеризується зростанням 

обсягів реалізації за рахунок росту цін на продукцію без збільшення фізичного 

обсягу продажів і зниження витрат на гривню продукції» [21]. 

Отже, процес управління формуванням прибутку включає певні етапи, на 

яких приймаються рішення щодо відповідно операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності. Управління формуванням прибутку підприємства має 

на меті утворити максимальний позитивний фінансовий результат діяльності, 



 
 

 

 
 
 

завданнями його є прийняття комплексних та систематизованих рішень, 

виконання яких призведе до зростання кожного виду доходів та зниження витрат 

підприємства, що в підсумку призведе до зростання чистого прибутку. 

 

1.3. Система показників оцінки ефективності формування прибутку 

підприємства 

 

Неефективне управління прибутком призводить до недоотримання значної 

його частини та погіршення ефективності ведення бізнесу, втрати 

конкурентоспроможності та ділової репутації. Тому дослідження механізму 

управління формуванням прибутку та шляхів підвищення його ефективності є 

надзвичайно актуальним. 

Оскільки операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, яка 

пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, забезпечує основну частку 

доходу й є головною метою створення підприємства, на нашу думку, оцінка 

управління процесом формування прибутковості суб’єкта господарювання має 

бути спрямована саме на управління процесом формування прибутку від 

операційної діяльності. 

Для оцінки ефективності управління процесом формування прибутку від 

операційної діяльності можна виділити такі групи показників, як: 

– ефективність використання основних виробничих фондів; 

– ефективність використання праці (трудових ресурсів); 

– ефективність використання матеріальних ресурсів; 

– ефективність використання оборотних фондів. 

Основні виробничі фонди, що беруть участь у процесі виробництва, 

піддаються фізичному та моральному зносу і, як наслідок, знижуються їх 

експлуатаційні можливості. Стан і використання основних виробничих фондів є 

важливими умовами, факторами забезпечення нормальних умов процесу 



 
 

 

 
 
 

виробництва та підвищення його ефективності, тому на підприємствах велике 

значення мають проведення систематичної оцінки стану основних фондів й 

аналіз ефективності їх використання. Серед основних показників оцінки 

ефективності використання основних виробничих фондів можна виділити 

фондовіддачу, фондомісткість та рентабельність основних фондів. 

Для підвищення ефективності функціонування будь-якого підприємства 

велике значення мають і трудові ресурси. Зокрема, основним показником 

ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Це 

багатофакторний показник, який поєднує кваліфікацію та інтереси персоналу, 

якість управління, продукції, маркетингових заходів, рівень технології і техніки 

тощо. Оптимальне поєднання цих чинників продуктивності визначає шляхи 

кращого використання ресурсів, вищу їх продуктивність. 

Рівень продуктивності праці можна характеризувати рядом показників: 

– виробіток продукції за одиницю часу; 

– трудомісткість виробленої продукції; 

– вартість виробленої продукції на одну особу.  

«Продуктивність праці як економічна категорія характеризує ефективність 

використання робочої сили та відображає кількість споживчої вартості, 

створеної за одиницю часу (виробіток) або витрати робочого часу на 

виробництво одиниці споживчої вартості (трудомісткість). На практиці 

продуктивність праці, зазвичай, визначається як виробництво продукції в 

розрахунку на одного працівника основної діяльності» [46, с 19]. 

Аналіз ефективності використання матеріалів здійснюється за допомогою 

системи загальних та індивідуальних показників. 

Ефективність використання матеріальних ресурсів оцінюється за 

допомогою показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі. 

Основні показники ефективності використання матеріальних ресурсів 

наступні: 



 
 

 

 
 
 

- матеріаловіддача, яка розраховується як відношення вартості товарної 

продукції до суми матеріальних витрат і характеризує вихід продукції з кожної 

гривні витрачених матеріальних ресурсів; 

- матеріаломісткість продукції (розраховується як відношення суми всіх 

матеріальних витрат до вартості товарної продукції); 

- рівень використання матеріальних ресурсів за структурою випуску 

продукції (розраховується як відношення суми матеріальних витрат до 

собівартості продукції і характеризує питому вазу матеріальних витрат у 

собівартості продукції); 

- коефіцієнт споживання матеріалів (розраховується як відношення 

фактичних матеріальних витрат до планових, перерахованих на фактичний обсяг 

випуску та асортимент продукції, і характеризує рівень ефективності фактичного 

витрачання матеріальних ресурсів; 

- часткові показники матеріаломісткості - металомісткість, 

паливомісткість, сировинномісткість, енергомісткість, питома 

матеріаломісткість - характеризують рівень використання окремих груп чи видів 

матеріальних ресурсів. 

Рівень організації матеріально-технічного постачання безпосередньо 

впливає на виробничу діяльність підприємства, тому під час аналізу випуску 

продукції дається оцінка постачання матеріалами та комплектуючими виробами, 

визначаються вплив матеріально-технічного постачання на обсяг реалізації 

продукції протягом аналізованого періоду та ритмічність роботи підприємства. 

Аналіз забезпеченості та ефективності матеріальних ресурсів повинен бути 

спрямований на обґрунтування планів їх економії та дотримання норм їх 

витрати, на визначення внутрішньовиробничих резервів зниження 

матеріаломісткості виробництва, економії матеріальних витрат і збільшення за 

рахунок цього виконання реалізації продукції та виконання обсягів робіт. Під 



 
 

 

 
 
 

матеріальними ресурсами розуміються різні речові елементи виробництва, що 

використовуються як предмети праці у виробничому процесі та іншій діяльності. 

Ефективне управління оборотними активами дозволяє скоротити тривалість 

виробничого та всього операційного циклу, вивільнити з поточного 

господарського обороту частину фінансових ресурсів, реінвестуючи їх в обіг 

знову. Основною умовою раціонального управління оборотним капіталом є 

систематичне проведення аналізу ефективності використання оборотних активів 

підприємством. 

Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства для 

потреб управління проводиться в кілька етапів, основними з яких є [25]: 

- аналіз складу, структури та динаміки оборотного капіталу підприємства; 

- оцінка рентабельності оборотних активів; 

- аналіз джерел фінансування оборотного капіталу;  

- аналіз оборотності загальної величини та окремих видів оборотного 

капіталу.  

Таким чином, при зростанні вищезазначених показників ми можемо 

говорити про високий рівень управління процесом формування прибутковості.  

Під час управління процесом формування прибутку підприємства велике 

значення мають також показниками рентабельності. Вони демонструють 

ефективність підприємницької діяльності, оскільки їх величина показує 

співвідношення між наявними та використаними фінансовими ресурсами. 

Поняття «рентабельність» походить від слова «рента», що в загальному 

розумінні означає дохід. Відомий американський вчений-економіст 

П. Самуельсон зазначав, що «рентабельність є доходом від факторів 

виробництва, як винагорода за підприємницьку діяльність, за впровадження 

нововведень, за вміння ризикувати в умовах невизначеності» [52]. 

Значною є роль показника рентабельності для кожного підприємства, адже 

він є основним критерієм ефективності діяльності підприємства, його 



 
 

 

 
 
 

підвищення означає зростання ефективності управління формуванням прибутку 

та підвищення фінансової стійкості підприємства в цілому, що є важливим 

фактором для кредиторів та постачальників. 

Н.В. Поліщук в своїй монографії [46] виділив основі риси показника 

рентабельності, а саме: 

- «роль і значення показника рентабельності полягають у тому, що цей 

показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи 

підприємства; підвищення рентабельності характеризує мету підприємства будь-

якої галузі в ринковій економіці; 

- рентабельність – результативний, якісний показник діяльності 

підприємства; підвищення рентабельності сприяє підвищенню фінансової 

стійкості підприємства; 

- збільшення рентабельності забезпечує перемогу підприємства в 

конкурентній боротьбі й сприяє виживанню підприємства в ринковій економіці; 

рентабельність має важливе значення для власників (акціонерів і засновників), 

тому що при її збільшенні зростає інтерес до даного підприємства, росте ціна 

акції; кредиторів і позичальників коштів рівень рентабельності цікавить із 

погляду реальності отримання відсотків за зобов’язаннями, зниження ризику 

неповернення позикових засобів, платоспроможності підприємства; 

- динаміка рентабельності підприємства вивчається податковими службами, 

фондовими біржами, міністерствами; для підприємців показник рентабельності 

характеризує привабливість бізнесу в даній сфері». 

Джерелом інформації для аналізу рентабельності підприємства є форми 

фінансової звітності, а саме: форма № 1 «Баланс підприємства»; форма № 2 «Звіт 

про фінансові результати»; форма № 5 «Звіт про затрати на виробництво». 

Варто зазначити, що І.О. Бланк [6] вважає критерієм розподілу показників 

рентабельності на групи - етапи управління прибутком. Зокрема, розділяє: 



 
 

 

 
 
 

-  показники ефективності формування прибутку залежно від трьох 

видів діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової; 

- коефіцієнти ефективності розподілу прибутку.  

Отже, рентабельність показник економічної ефективності діяльності 

підприємства. Види рентабельності та їх призначення полягає в оцінці роботи 

підприємства. Показники рентабельності - це відносні показники, за допомогою 

яких визначають прибутковість підприємства враховуючи всі витрати необхідні 

для отримання цього доходу.  

Науковці розрізняють два види рентабельності: 

- рентабельність, розрахована на основі балансового (загального) прибутку; 

– рентабельність, розрахована на основі чистого прибутку. 

Рентабельність є відносною характеристикою фінансових результатів та 

дохідності підприємства з різних позицій. ЇЇ показники групуються у 

відповідності з інтересами учасників економічного процесу та дозволяють 

оцінювати результативність вкладених ресурсів. 

Загалом сучасні науковці виділяють три основних підходи до визначення 

показників рентабельності, зокрема: дохідний (показники прибутковості 

продажів – валова та чиста прибутковість реалізації продукції) (табл. 1.3), 

витратний (рентабельність продукції, рентабельність операційної, звичайної та 

інвестиційної діяльності) (табл. 1.4) та ресурсний (рентабельність активів, 

основного, оборотного та власного капіталу тощо). 

Рентабельність продукції розраховують не тільки загалом по всій реалізованій 

продукції, а і по кожному її виду окремо.  

Показники рентабельності, розраховані за витратним підходом, 

характеризують ефективність використання спожитих засобів виробництва. 

 

Таблиця 1.3 

Показники рентабельності за доходним підходом 



 
 

 

 
 
 

№ з/п Показник Визначення Економічна суть 

1. Коефіцієнт 

валової 

рентабельності 

продажів (Р врп) 

Р врп = %100
ЧВ

ВП
 

де ВП – валовий прибуток, 

ЧВ – чиста виручка від реалізації продукції. 

Показує, яка питома 

вага валового прибутку 

в загальній сумі 

виручки від реалізації. 

2. Коефіцієнт 

чистої 

рентабельності 

продажів (Р чрп) 

Р чрп = %100
ЧВ

ЧП
 

де ЧП – чистий прибуток, 

ЧВ – чиста виручка від реалізації 

продукції. 

Показує яку суму 

чистого прибутку 

приносить кожна 

гривня виручки від 

реалізації. 

Джерело: [28; 46; 51] 

 

І показують суму прибутку, що отримує підприємство з кожної гривні, 

витраченої на певний вид діяльності. 

Таблиця 1.4 

Показники рентабельності за витратним підходом 

№  

з/п 

Показник Визначення Економічна суть 

1. Коефіцієнт 

рентабельності 

продукції (Р п) 

Р п = %100
СВ

ВП
 

де СВ – собівартість продукції 

Характеризує 

прибутковість 

виробництва продукції 

підприємства 

2. Коефіцієнт 

рентабельності 

операційної 

діяльності (РОД) 

Р ОД = %100
ОВ

ОП
 

де ОП – прибуток від операційної діяльності; 

    ОВ – витрати операційної діяльності. 

Характеризує 

прибутковість  

операційної діяльності 

підприємства  

3. Коефіцієнт 

рентабельності 

інвестиційної 

діяльності (РІД) 

Р ІД = %100
ІВ

ІП
 

де ІП – прибуток від інвестиційної діяльності 

     ІВ – витрати на інвестиційну діяльність . 

Характеризує 

ефективність 

інвестиційної діяльності 

підприємства 

4.  Коефіцієнт 

рентабельності 

звичайної 

діяльності (Р ЗД) 

Р ЗД = %100
ЗВ

ЗП
 

де ЗП – прибуток від звичайної діяльності; 

    ЗВ – звичайні витрати підприємства (сума 

операційних, фінансових та інвестиційних 

витрат) 

Характеризує 

ефективність 

інвестиційної діяльності 

підприємства 

5 Рентабельність 

всієї діяльності 

(Р) 

Р = %100
В

ПдО
 

де ПдО – прибуток до оподаткування; 

    В – загальні витрати підприємства. 

Характеризує загальну 

ефективність діяльності 

підприємства  

Джерело: [28; 46; 51] 



 
 

 

 
 
 

Ресурсні показники – це показники рентабельності використання певних 

видів ресурсів. Вони розраховуються  як відношення прибутку до вартості 

активів та їх складових.  

Формули розрахунку та характеристику даних коефіцієнтів представлено 

в таблиці 1.5.  

Таблиця 1.5 

Ресурсні показники рентабельності підприємства 

№  

з/п 

Показник Визначення Економічна суть 

1 Коефіцієнт 

рентабельності 

активів 

Р А = %100
.


Асер

ЧП
 

де ЧП – чистий прибуток; 

А сер. - середня величина 

активів підприємства. 

Характеризує рівень прибутковості, 

який створюється всіма активами 

підприємства, що перебувають у 

його розпорядженні 

2 Коефіцієнт 

рентабельності 

власного 

капіталу 

Р ВК = %100
.


ВКсер

ЧП
 

де  ВК сер. – середня 

величина власного 

капіталу. 

Характеризує рівень прибутковості 

власного капіталу, вкладеного у 

підприємство, й є показником 

інвестиційної привабливості 

суб’єкта господарювання 

3 Коефіцієнт 

рентабельності 

основного 

капіталу 

Р ОФ = %100
.


ОФсер

ЧП
 

де  ОФ сер. – середня 

величина основного 

капіталу. 

Характеризує рівень прибутковості 

основного капіталу, тобто 

прибутковість використання 

основних фондів та інших 

необоротних активів. 

4 Коефіцієнт 

рентабельності 

оборотного 

капіталу 

Р ОА = %100
.


ОАсер

ЧП
 

де  ОА сер. – середня 

величина оборотного 

(поточного) капіталу. 

Характеризує рівень прибутковості, 

який створюється оборотними 

активами підприємства, що 

перебувають у його розпорядженні 

5 Коефіцієнт 

рентабельності 

трудових ресурсів 

Р ОА = %100
.


Чсер

ЧП
 

де  Ч сер. – середньо 

списова чисельність 

персоналу 

Характеризує рівень прибутковості, 

який створюється трудовими 

ресурсами  

Джерело: [28; 46; 51] 

 

Дві найбільш розповсюджені моделі, які визначають фактори впливу на 

рентабельність існують у світовій практиці фінансового аналізу: 

- модель фірми «Du Pont» ; 



 
 

 

 
 
 

- модель американського вченого Асвата Дамодарана. 

І перша, і друга модель заснована на показнику рентабельності власного 

капіталу, виділяють його як найбільш важливий серед інших показників 

рентабельності. Використання цих моделей визначає вплив кожного фактора, а 

саме зміни активів, податку на прибуток та виручки на зміну рентабельності 

власного капіталу (ROE).  

Модель «Du Pont» є більш розповсюдженою при факторному аналізі 

рентабельності, ніж модель А. Дамодарана через свою простоту у використанні. 

А модель Дамодарана є більш складною та деталізовано описує фактор впливу 

на результуючий показник. 

Модель «Дюпон» описує здатність підприємства до реінвестування 

прибутку, до здатності генерувати прибуток та збільшувати масштаби своєї 

діяльності. В результаті бізнес стає більш привабливим для власників. 

Завданнями моделі є оцінка впливу факторів на ефективність роботи 

підприємства, оскільки показник рентабельності капіталу є показником 

ефективності управління фінансами та якості прийнятих рішень керівництвом в 

основних сферах діяльності підприємства. 

Трьохфакторна модель «Дюпон» заснована на використанні коефіцієнта 

рентабельності власного капіталу (ROE, Return On Equity) як інтегрального 

показника ефективності діяльності підприємства і представлення її формули у 

вигляді трьох чинників. Формула розрахунку рентабельності власного капіталу 

має наступний вигляд: 

 

%100
ВК

А

А

ЧВ

ЧВ

ЧП

ВК

ЧП
ROE                                      (1.7) 

 

Також показник рентабельності власного капіталу можна представити у 

вигляді взаємопов’язаних показників: 

 

ROE = LRATOROS  ,                                        (1.8) 



 
 

 

 
 
 

 

де ROS (return of sale) – коефіцієнт рентабельності продажів,  

    ATО (аsset trnover ratio) – коефіцієнт оборотності активів, 

              LR (leverage ratio) – коефіцієнт фінансового левериджу, або коефіцієнт 

фінансової залежності [22, с. 239]. 

За формулою видно, що представлена модель залежить від трьох чинників: 

рентабельності продажу, оборотності активів і структури власного капіталу. Ці 

фактори є узагальненими показниками усіх сфер діяльності, зокрема, перший 

фактор узагальнює форму № 2 «Звіт про фінансові результати», другий – актив 

балансу, третій – пасив балансу. 

Оцінка впливу цих факторів окреслює перспективні напрямки зростання 

прибутковості через прийняття відповідних ефективних стратегічних та 

оперативних управлінських рішень. Більш детально вплив цих факторів 

пояснюється такими особливостями: 

- через показник рентабельності продажів можна оцінити ефективність 

управління основною діяльністю підприємства, розрахувати дохід після 

здійснення витрат діяльності та сплати податків; 

- оборотність активів є показником ефективності оперативної діяльності 

показує інтенсивність експлуатації активів підприємства та рівень генерації 

виручки на одиницю цих активів; 

- через коефіцієнт фінансової залежності виявляється вплив позикового 

капіталу на чистий прибуток підприємства. Чим більший обсяг позикового 

капіталу, тим менший є чистий прибуток, оскільки він зменшується на величину 

відсотків на обслуговування боргу. Зростання частки власного капіталу збільшу 

фінансову незалежність підприємства. 

В якості ключових інтегральних показників аналізу рентабельності 

А. Дамодаран запропонував використовувати рентабельність вкладеного 

капіталу та коефіцієнт реінвестування прибутку. На думку науковці, цей підхід 



 
 

 

 
 
 

дозволяє найбільш повно врахувати перспективи розвитку підприємства та 

інтереси акціонерів (власників), з огляду на такі особливості: 

- рентабельність вкладеного капіталу показує віддачу на вкладені кошти 

та визначає прибуток, який компанія отримає в перспективі за збереження 

поточного рівня ефективності використання активів; 

- коефіцієнт реінвестування дозволяє врахувати частку прибутку, що 

буде спрямована на нові інвестиції в перспективі для забезпечення її зростання. 

Зростання прибутку можливе лише за реінвестування частини чистого прибутку 

в оборотний капітал та чисті капітальні витрати. 

В моделі показники рентабельності інвестованого капіталу розраховують 

таким чином: 
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                                       (1.10) 

 

де ROIC- рентабельність інвестованого капіталу; 

    RR – коефіцієнт реінвестування; 

    ПдО – прибуток до оподаткування; 

    Т – ставка податку на прибуток; 

    ПЗ – позиковий капітал; 

    ВК – власний капітал; 

    КВ – капітальні витрати; 

    А – амортизаційні відрахування; 

    ΔЧОК – зміна чистого оборотного капіталу. 

Перемноживши вирази 1.9 та 1.10 отримаємо: 

 

)(

)(

ВКПК

ЧОКАКВ
RRROIC




                                  (1.11)  



 
 

 

 
 
 

 

Права частина формули показує темпи приросту капіталу як відношення 

приросту капіталу до вартості всього капіталу. Саме таке зростання прибутку 

повинна мати компанія при стабільному коефіцієнті реінвестування та 

рентабельності інвестованого капіталу. 

Звідси:  

 

g = ROIC × RR                                        (1.12) 

 

де g - темп приросту прибутку. 

Отже, темп приросту прибутку, що характеризує потенціал розвитку 

підприємства, за моделлю А. Дамодарана, обумовлений рентабельністю активів 

та політикою в галузі реінвестування капіталу [59, c.18]. 

Отже, показники рентабельності використовуються під час вибору 

варіантів формування асортименту та структури продукції, у ціноутворенні, 

інвестиційній політиці. Вони показують величину прибутку, одержану на 

одиницю ресурсу, витрат, активу. Рентабельність є показником, що комплексно 

характеризує ефективність діяльності підприємства. За його допомоги можна 

оцінити ефективність управління підприємством, оскільки отримання високого 

прибутку і достатнього рівня прибутковості багато в чому залежить від 

правильності і раціональності прийнятих управлінських рішень, тому 

рентабельність можна розглядати як один із критеріїв якості управління. За 

значенням рівня рентабельності можна оцінити довгострокове благополуччя 

підприємства, тобто здатність підприємства отримувати достатній прибуток та 

інвестиції. 

Джерелом інформації для аналізу рентабельності підприємства є форми 

фінансової звітності, а саме: форма № 1 «Баланс підприємства»; форма № 2 «Звіт 

про фінансові результати»; форма № 5 «Звіт про затрати на виробництво». 



 
 

 

 
 
 

Аналіз рівня рентабельності виробництва продукції допомагає виявити 

питання поліпшення структури виробництва на підприємстві, його спеціалізації, 

територіального розміщення, визначити ефективність виробництва тієї чи іншої 

продукції. 

Таким чином, управління процесом формування прибутковості має велике 

значення в діяльності суб’єкта господарювання, оскільки в сучасних умовах від 

ефективності даного процесу залежать результативність діяльності підприємства 

і фінансова незалежність. Використання системи визначених показників дасть 

змогу менеджерам досить оперативно виявити проблеми і недоліки в управлінні 

формуванням прибутку на підприємстві та своєчасно прийняти відповідні 

управлінські рішення стосовно подальшої прибуткової діяльності суб’єкта 

господарювання. 



 
 

 

 
 
 

РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ «ТД «КИЇВХЛІБ», ПАТ 

«КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ», ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 

 

2.1. Динаміка формування прибутку підприємств  

 

За дослідженнями 60% промислового виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів в Україні припадає на кілька найбільших компаній – ПАТ «Київхліб», 

ПАТ «Концерн «Хлібпром»,ГК «Формула смаку», ТОВ «Хлібокомбінат 

«Кулиничі», ТОВ «Хлібний холдинг «Хлібні інвестиції», холдинг «Золотий 

урожай» LaufferGroup, ГК «Хлібодар».  

Для всебічного та детального аналізу формування прибутку було обрано 

три підприємства з різними обсягами виробництва, регіоном розташування 

ринку збуту та рівнем організації управління діяльністю: 

- ТОВ «ТД «Київхліб»; 

- ПАТ «Концерн Хлібпром»; 

- ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат». 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ 

«КИЇВХЛІБ» (далі - ТОВ «ТД «Київхліб», «Київхліб»)зареєстроване 12.07.1995 

за юридичною адресою Україна, м. Київ, вулиця Костянтинівська, буд. 64. Код 

ЄДРПОУ - 00381574 

Місія ТОВ «ТД «Київхліб» - забезпечити кожну родину свіжими, якісними 

і смачними хлібобулочними та кондитерськими виробами. Цінностями 

підприємства є унікальний професійний досвід, висока якість нашої продукції, 

майстерність та збереження кращих традицій хлібопечення завдяки нашим 

співробітникам. 



 
 

 

 
 
 

До складу компанії входить 9 виробничих майданчиків у Києві та 

Київській області, потужність яких дозволяє щоденно виготовляти більш ніж 400 

тонн хлібобулочних виробів та 10 тонн хлібних смаколиків. 

Асортимент продукції нараховує близько 250 найменувань, що включають 

різноманітні сорти хліба, сушки, пряники, печиво, булочки, рогалики, тістечка, 

торти та короваї, виготовлені під торговою маркою «Київхліб». 

Компанія має власний автопарк та широку дистриб’юторську мережу, що 

дозволяє забезпечити своєчасну доставку свіжого хліба та ароматної випічки на 

прилавки магазинів як в Україні, так і в країнах Європи, Азії та Північної 

Америки. 

Приватне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" було створено 28 

травня 2003 року відповідно до законодавства України. Компанія зареєстрована 

за адресою вул. Хлібна, 2, м. Львів, Україна. 25 квітня 2017 року Загальні збори 

акціонерів затвердили зміну організаційного типу компанії з публічного 

акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 

ПАТ «Концерн Хлібпром» одне з найбільших підприємств українського 

ринку хліба, яке щодня виготовляє до 160 тонн продукції – хлібної, 

хлібобулочної, кондитерської та тістових напівфабрикатів. В структуру Компанії 

входить 5 переробних підприємств, що розташовані у Львівській та Вінницькій 

областях. 

У 2010 році «Концерн Хлібпром» увійшов у сотню компаній з найвищим 

рівнем корпоративного управління. Однойменний кодекс діє в Компанії ще з 

2005 року. Компанія відзначена за свою інформаційну відкритість, а фінансовий 

аудит звітності «Концерну Хлібпром» проводять фахівці всесвітньо відомого 

аудитора – EY («Ернст ендЯнг»). 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» є самостійним підприємством з 

колективною формою власності, має власний баланс і розрахунковий рахунок. 

Підприємство створено на базі державного підприємства за рішенням державної 



 
 

 

 
 
 

програми приватизації у 1996 році. Засноване підприємство — в жовтні 1932 р. 

Сьогодні «Нікопольський хлібокомбінат» забезпечує своєю продукцією жителів 

міста Нікополя, Нікопольського району і Томаківського району, Запорізької обл., 

Херсонської обл. На даний момент на комбінаті виробляється в середньому 

хлібобулочних виробів до 30 тонн на добу, а кондитерських виробів до 200 кг. на 

добу. 

Основним видом діяльності підприємств є виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів 

і тістечок нетривалого зберігання. 

Оцінимо формування валового прибутку цих підприємств у 2018-2020 

роках за допомогою таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Формування валового прибутку підприємств хлібопекарської галузі у 2018-

2020 роках, тис. грн 

Показник 

Роки Відносне відхилення, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн 2017108 2619582 3547554 29,87 35,42 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) тис. грн 1493458 1972730 2674849 32,09 35,59 

- Питома вага, % 74,04 75,31 75,40 1,71 0,12 

Валовий прибуток, тис. грн 523650 646852 872705 23,53 34,92 

Чистий прибуток, тис. грн 13582 2153 6499 -84,15 201,86 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн 1267295 1350447 1269772 6,56 -5,97 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) тис. грн 804650 822780 803394 2,25 -2,36 

- Питома вага, % 63,49 60,93 63,27 -4,04 3,85 

Валовий прибуток, тис. грн 462645 527667 466378 14,05 -11,62 

Чистий прибуток, тис. грн 12895 98960 43932 667,43 -55,61 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), тис. грн 128092 125913 109757 -1,70 -12,83 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) тис. грн 103046 97817 93442 -5,07 -4,47 

- Питома вага, % 80,45 77,69 85,14 -3,43 9,59 

Валовий прибуток, тис. грн 25046 28096 16315 12,18 -41,93 

Чистий прибуток, тис. грн -13001 -4347 -11979 -66,56 175,57 



 
 

 

 
 
 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Отже, із таблиці 2.1 можемо зробити висновки, що чистий дохід від 

реалізації продукції ТОВ «ТД «Київхліб» зростав з року в рік протягом 

аналізованого періоду. Темп його зростання у 2019 році до попереднього 

становив 29,87%, а у 2020 році відповідно 35,42%, що є позитивним фактором і 

свідчить про ефективність управління операційною діяльністю підприємства у 

складних економічних умовах 2019-2020 років. Собівартість продукції теж 

зростала у 2019 році більшими темпами – 32,09, а у 2020 році на рівні зростання 

чистого доходу – 35,59%. Відповідно зріс і валовий прибуток, що є основою 

операційного прибутку. Зростання відбулося на рівні 23,53 та 34,92% відповідно 

по роках. 

Що ж до ПАТ «Концерн Хлібпром», то його виручка від реалізації 

продукції зросла у 2019 році лише на 6,56%, а у 2020 році – знову зменшилась на 

5,97%. Таку ж тенденцію мала і собівартість продукції – зростання на 2,25% у 

2019 році та зниження на 2,36% у 2020 му порівняно із попередніми роками. 

Тобто фактично рівень 2020 року від повідав рівню 2018 року, що є негативним 

показником адже свідчить про відсутність зростання і розширення діяльності, а 

отже про низьку ефективність управління операційною діяльністю. Хоч слід 

зазначити, що зростання валового прибутку підприємства у 2019 році відбулося 

на рівні 14,05%, а зниження у 2020 році – меншими темпами (на 11,62%). 

Щодо ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», то чистий дохід від реалізації 

продукції підприємства знижувався у 2019-2020 роках відповідно на 1,7 та 

12,83% до попереднього року. Собівартість продукції теж знижувалась – 

відповідно на 5,07 та 4,47%, що призвело до зростання валового доходу у 2019 

році на 12,18% до рівня 2018 року, а у 2020 році – до значного його скорочення 

на 41,93%. 

Дослідження динаміки формування валового прибутку підприємств дає 

змогу зробити висновки, що найбільш ефективним управління процесом 



 
 

 

 
 
 

формування прибутку виконується на ТОВ «ТД «Київхліб», що дало змогу 

збільшити чисту виручку від реалізації продукції та втримати темпи зростання 

валового прибутку на рівні показників зміни чистого доходу. Рівень управління 

формуванням валового прибутку на ПАТ «Концерн Хлібпром» у 2019-2020  

роках дозволив підприємству втримати показники чистого доходу, собівартості 

у 2020 році на рівні 2018 року, показник валового прибутку збільшити у 2020 

році на 414 тис. грн, або на 0,9%, що є позитивним результатом в умовах 

економічної кризи в країні. Найгірші результати формування валового прибутку 

отримав ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат», чистий дохід якого знизився 

протягом аналізованих років на 18335 тис. грн або на 14,31%, що призвело до 

зниження валового прибутку на 8731 тис. грн. або на 65,14% на кінець 2020 року. 

Частки валового прибутку та собівартості продукції у чистому доходів від 

реалізації продукції аналізованих підприємств у 2020 році показує рис. 2.1. Слід 

відмітити, що питома вага собівартості у чистому доході від реалізації продукції  

ПАТ «Концерн Хлібпром» (63,27% у 2020 році) є значно меншою, ніж у ТОВ 

«ТД «Київхліб» (75,4%) та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (85,14%), що 

показує про високий рівень управління витратами підприємства. 

 

Рис. 2.1. Структура чистого доходу від реалізації продукції підприємств 

хлібопекарської галузі у 2020 році, % 
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Джерело: складено автором  на основі фінансової звітності підприємств  

 

Також рисунок 2.1 показує, що найбільшу частку у чистому доході має 

валовий прибуток Концерну Хлібпром, а найменшу – Нікопольський 

хлібокомбінат, отже останній неефективно формує валовий прибуток, не 

приділяючи достатньо уваги нарощенню доходу та економії витрат. 

Порівнюючи темпи зростання валового із даними по показнику чистого 

прибутку (табл. 2.1) зробимо висновки, що чистий прибуток ТОВ «ТД 

«Київхліб» зменшився у 2019 році на 15,85% порівняно із 2018 роком, а у 2020 

році – зріс на 201,86% до 2019 року. Чистий прибуток ПАТ «Концерн Хлібпром» 

значно зріс (майже у 7 разів) у 2019 році та знизився на 55,61% до 2019 року, 

тобто загалом відбулося значне його зростання у 2019-2020 роках. 

Нікопольський хлібокомбінат показує чисті збитки у значних обсягах як 

результуючий показник діяльності протягом аналізованих років. 

Ці показники свідчать про вплив інших доходів і витрат на формування 

чистого прибутку. Тому, на наш погляд, для всебічної оцінки джерел 

формування прибутку підприємств необхідно розглянути структурно складові 

формування операційного, інвестиційного та фінансового прибутку та їх вплив 

на формування підсумкового результату діяльності підприємств. 

Розглянемо складові джерел формування операційного прибутку трьох 

аналізованих підприємств у 2018-2020 роках у таблиці 2.2. 

Як бачимо із таблиці 2.2 операційні доходи ТОВ «ТД «Київхліб» 

складалися із чистого доходу від реалізації продукції та іншого операційного 

доходу. Загальне зростання сукупного операційного доходу відбулося на рівні 

30,28% у 2019 році порівняно із попереднім, а у 2020 – на 34,46%. Порівнюючи 

темпи його зростання із динамікою зміни складових робимо висновки, що інший 

операційних дохід незначно впливав на зміну сукупного доходу підприємства. 

Щодо сукупних операційних витрат, то їх сума зростала (на 31,42% у 2019 та 

34,10% у 2020 році) дещо вищими темпами, ніж операційний дохід, що 



 
 

 

 
 
 

позначилося на динаміці зміни фінансового результату від операційної 

діяльності, який склав у 2018 році 12391, у 2019 – 3312, а у 2020 році 13886 тис. 

грн. 

Також можна зробити висновки, що сукупний операційних дохід Концерну 

Хлібпром зріс у 2019 році на 5,93%, а у 2020 – зменшився на 5,74%, що теж 

відповідає темпам зміни чистого доходу від реалізації продукції (відповідно 6,56 

та 5,97%). Щодо сукупних операційних витрат, то їх сума зменшувалась 

протягом аналізованих років. У 2019 році зменшення відбулося на 2,02%, а у 

2020 році – на 23,68%.що є досить високим позитивним показником  

Таблиця 2.2 

Склад та динаміка джерел формування операційного прибутку підприємств 

хлібопекарської галузі у 2018-2020 роках, тис. грн 

Показник 

Роки Відносне відхилення, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 2017108 2619582 3547554 29,87 35,42 

Інший операційний дохід 8625 29752 14684 244,95 -50,65 

Всього операційних доходів 2025733 2649334 3562238 30,78 34,46 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  1493458 1972730 2674849 32,09 35,59 

Адміністративні витрати 14734 26246 33866 78,13 29,03 

Витрати на збут 479393 628726 804897 31,15 28,02 

Інші операційні витрати 25757 18320 34740 -28,87 89,63 

Всього операційних витрат 2013342 2646022 3548352 31,42 34,10 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 12391 3312 13886 -73,27 319,26 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 1267295 1350447 1269772 6,56 -5,97 

Інший операційний дохід 11630 4331 7187 -62,76 65,94 

Всього операційних доходів 1278925 1354778 1276959 5,93 -5,74 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  804650 822780 803394 2,25 -2,36 

Адміністративні витрати 169669 146175 144166 -13,85 -1,37 

Витрати на збут 253699 266036 260604 4,86 -2,04 

Інші операційні витрати 6040 26180 15886 333,44 -39,32 

Всього операційних витрат 1234058 1261171 963446 -2,02 -23,61 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 44867 93607 52909 108,63 -43,48 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 128092 125913 109757 -1,70 -12,83 

Інший операційний дохід 1118 1061 3531 -5,10 232,80 



 
 

 

 
 
 

Всього операційних доходів 129210 126974 113288 -1,73 -10,78 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  103046 97817 93442 -5,07 -4,47 

Адміністративні витрати 4771 4675 3568 -2,01 -23,68 

Витрати на збут 28573 23798 19306 -16,71 -18,88 

Інші операційні витрати 1567 1566 5809 -0,06 270,95 

Всього операційних витрат 137957 127856 122125 -7,32 -4,48 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності -8747 -882 -8837 -89,92 901,93 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

Це свідчить про планомірне зниження операційних витрат ПАТ «Концерн 

Хлібпром». У 2019 році результатом цього стало зростання фінансового 

результату від операційної діяльності на 108,63%, щоправда у 2020 році фін теж 

зменшився на 43,48% до попереднього року, що обумовлено зниженням саме 

чистого доходу від реалізації продукції. 

Сукупні операційні доходи Нікопольського хлібокомбінату зменшились у 

2019 році на 1,73%, що відповідає темпу зниження чистого доходу від реалізації 

продукції, а ось у 2020 році зростання інших операційних доходів на 232,8% 

зменшило темп зниження сукупного доходу на 2,05% порівно із темпом 

зменшення чистого доходу від реалізації, що складав 12,83%. Щодо витрат то усі 

структурні елементи сукупних операційних витрат підприємства мали 

тенденцію до зниження, причому темп зниження операційних витрат був вищим 

за темп зниження операційних доходів, що є позитивною ознакою професійних 

управлінських рішень керівництва підприємства з виведення хлібокомбінату із 

фінансової кризи. Щоправда фінансовий результат підприємства від операційної 

діяльності – це збиток, який у 2020 році склав найбільшу суму на 2018-2020 роки 

– 8837 тис. грн. 

Отже, як бачимо із трьох порівнюваних підприємств тільки два - ТОВ «ТД 

«Київхліб» та ПАТ «Концерн Хлібпром» отримали прибуток від операційної 

діяльності, а Нікопольського хлібокомбінату на цьому етапі формування 

кінцевого результату діяльності уже мав збитки протягом 2018-2020 років. 



 
 

 

 
 
 

Для більш детального аналізу причин, що призвели до таких результатів 

необхідно, на наш погляд, провести структурний аналіз операційних доходів та 

витрат підприємств. 

Структуру сукупних операційних доходів та витрат аналізованих 

підприємств у 2018-2020 роках показує таблиця 2.3. 

Як бачимо, операційні доходи трьох підприємств більш, ніж на 97-99% 

складаються із чистої виручки від реалізації продукції. До інших операційних 

доходів підприємств відносились: прибуток від реалізації виробничих запасів, 

чистий дохід від оренди, прибуток від продажу основних засобів та інші. 

Таблиця 2.3 

Склад та динаміка джерел формування операційного прибутку підприємств 

хлібопекарської галузі у 2018-2020 роках, % 

Показник 

Роки Відносне відхилення, % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 99,57 98,88 99,59 -0,70 0,72 

Інший операційний дохід 0,43 1,12 0,41 163,76 -63,29 

Всього операційних доходів 100,00 100,00 100,00 - - 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  74,18 74,55 75,38 0,51 1,11 

Адміністративні витрати 0,73 0,99 0,95 35,54 -3,78 

Витрати на збут 23,81 23,76 22,68 -0,21 -4,53 

Інші операційні витрати 1,28 0,69 0,98 -45,88 41,41 

Всього операційних витрат 100,00 100,00 100,00 - - 

Частка фінансового результату від 

операційної діяльності в сукупних 

операційних доходах 0,61 0,13 0,39 -79,56 211,82 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 99,09 99,68 99,44 0,59 -0,24 

Інший операційний дохід 0,91 0,32 0,56 -0,59 0,24 

Всього операційних доходів 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  65,20 65,24 65,63 0,04 18,15 

Адміністративні витрати 13,75 11,59 11,78 -2,16 3,37 

Витрати на збут 20,56 21,09 21,29 0,54 5,95 

Інші операційні витрати 0,49 2,08 1,30 1,59 -0,43 

Всього операційних витрат 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 3,51 6,91 4,14 3,40 -2,77 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 99,13 99,16 96,88 0,03 -2,28 



 
 

 

 
 
 

Інший операційний дохід 0,87 0,84 3,12 -0,03 2,28 

Всього операційних доходів 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг)  74,69 76,51 76,51 1,81 0,01 

Адміністративні витрати 3,46 3,66 2,92 0,20 -0,73 

Витрати на збут 20,71 18,61 15,81 -2,10 -2,80 

Інші операційні витрати 1,14 1,22 4,76 0,09 3,53 

Всього операційних витрат 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності -6,77 -0,69 -7,80 6,07 -7,11 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Оскільки частка іншого операційного доходу в загальній сумі цих доходів 

низька, то його вплив на формування фінансового результату від операційної 

діяльності підприємств є незначним. Інша справа – операційні витрати. Їх 

структуру, на наш погляд, необхідно детально дослідити, адже вони суттєво 

впливають на формування результатів операційної діяльності. 

На рис. 2.2 а), 2.2 б) і 2.2 в) показано структуру операційних витрат 

відповідно ТОВ «ТД «Київхліб», ПАТ «Концерн Хлібпром» та Нікопольського 

хлібокомбінату у 2020 році. 

Як показує рис. 2.2 найбільшу питому вагу у складі операційних витрат 

підприємства займає собівартість продукції. Її частка у операційних витратах 

ТОВ «ТД «Київхліб» складала 75,38%, ПАТ «Концерн Хлібпром» - 65,63%, а 

Нікопольського хлібокомбінату – 76,51%. 

Ще одною вагомою структурною частиною операційних витрат є витрати 

на збут, що займають відповідно по підприємствах 22,68, 21,29 та 15,81%. 

Витрати на збут є супутніми витратами підприємств з виробництва та реалізації 

хлібобулочних виробів. Вони є необхідними щоденними витратами, оскільки 

продукція підприємств має біти щоденно доставлена до споживача, адже має 

обмежений термін придатності. Підприємства, як правило, використовують 

власний транспорт для доставки продукції, а це спонукає утримувати 

спеціалізовані відділи та парк автомобілів. Тому витрати на доставку є 

необхідними є досить високими, про що свідчить їх частка у структурі 

операційних витрат. 



 
 

 

 
 
 

Як бачимо, ПАТ «Концерн Хлібпром» має досить високу частку 

адміністративних витрат 11,68%. Це пов’язано із тим, що підприємство має 

систему мотивації персоналу за результати діяльності. Економія витрат, що 

входять до собівартості та витрат на збут показують, що менеджмент ефективно 

виконує свої обов’язки і за це отримує бонуси та винагороди про що свідчить 

висока питома вага фінансового результату у сукупних операційних витратах. Ці 

витрати входять до адміністративних витрат, тому ці витрати дещо вищі, ніж у 

інших підприємств. 

 

а)                                                             б) 

 

в) 

Рис. 2.2. Структура операційних витрат підприємств хлібопекарської галузі у 

2020 році, % 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 
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До інших операційних витрат підприємств відносились у 2018-2020 роках 

благодійна діяльність та соціальні витрати, збиток від продажу основних засобів, 

знецінення дебіторської заборгованості та авансів, збиток від списання запасів та 

їх списання до чистої реалізаційної вартості та інші. Їх частка у операційних 

витратах підприємств є незначною – від 1 до 4,76%. Найбільшими такі витрати 

за питомою вагою має Нікопольський хлібокомбінат, а найменші – Київхліб. 

Наступним етапом дослідження є аналіз формування фінансового 

результату від фінансової та інвестиційної діяльності. Проведемо таке 

дослідження на основі таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Джерела формування фінансових результатів від фінансових та інвестиційних 

доходів та витрат підприємств хлібопекарської галузі у 2018-2020 роках, тис. 

грн 

Показник 

Роки 

Абсолютне відхилення, 

+/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Інші фінансові доходи 20 254 48 234 -206 

Інші доходи 6 20 0 14 -20 

Всього доходів 26 274 48 248 -226 

Фінансові витрати 622 884 5992 262 5108 

Інші витрати 0 5 2 5 -3 

Всього витрат 622 889 5994 267 5105 

Фінансовий результат від фінансово-

інвестиційної діяльності  -596 -615 -5946 -19 -5331 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Інші фінансові доходи 22187 18211 4565 -3976 -13646 

Інші доходи 6017 17405 40310 11388 22905 

Всього доходів 28204 35616 44875 7412 9259 

Фінансові витрати 61406 56402 58559 -5004 2157 

Втрати від участі в капіталі 0 0 140 0 140 

Інші витрати 0 0 1422 0 1422 

Всього витрат 61406 56402 60121 -5004 3719 

Фінансовий результат від фінансово-

інвестиційної діяльності  -33202 -20786 -15246 12416 5540 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Інші фінансові доходи 0 1554 0 1554 -1554 

Всього доходів 0 1554 0 1554 -1554 

Фінансові витрати 2541 4345 3468 1804 -877 



 
 

 

 
 
 

Інші витрати 0 23 11 23 -12 

Всього витрат 2541 4368 3479 1827 -889 

Фінансовий результат від фінансово-

інвестиційної діяльності  -2541 -2814 -3479 -273 -665 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Як бачимо, із таблиці 2.3 усі підприємства отримали збитки від фінансово-

інвестиційної діяльності. Найбільші збитки отримало підприємство – Концерн 

Хлібпром. у 2020 році його результат 15246 тис. грн збитків. На отримання 

такого результату вплинули значні фінансові витрати підприємства, що на 90% 

складаються із процентних витрат за користування кредитними коштами та на 

10% від витрат на оренду. 

Наступним етапом дослідження формування чистого прибутку 

підприємства має стати зведення та оцінка усіх складових, що вплинули на 

формування підсумкового результату діяльності підприємств (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Формування чистого прибутку підприємств хлібопекарської галузі у 2018-2020 

роках, тис. грн 

Показник 

Роки 

Абсолютне відхилення, 

, +/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Валовий прибуток 523650 646852 872705 123202 225853 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності (прибуток/збиток) 
12391 3312 13886 -9079 10574 

Фінансовий результат від фінансово-

інвестиційної діяльності  
-596 -615 -5946 -19 -5331 

Фінансовий результат до оподаткування 11795 2697 7940 -9098 5243 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 1787 544 1441 -1243 897 

Чистий прибуток/збиток 13582 2153 6499 -11429 4346 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Валовий прибуток 462645 527667 466378 65022 -61289 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності (прибуток/збиток) 
44867 93607 52909 48740 -40698 

Фінансовий результат від фінансово-

інвестиційної діяльності  
-33202 -20786 -15246 12416 5540 

Фінансовий результат до оподаткування 11665 72821 37663 61156 -35158 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 1230 26139 6269 24909 -19870 

Чистий прибуток/збиток 12895 98960 43932 86065 -55028 



 
 

 

 
 
 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Валовий прибуток 25046 28096 16315 3050 -11781 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності 
-8747 -882 -8837 7865 -7955 

Фінансовий результат від фінансово-

інвестиційної діяльності  
-2541 -2814 -3479 -273 -665 

Фінансовий результат до оподаткування -12226 -3696 -11378 8530 -7682 

Витрати (дохід) з податку на прибуток -775 -651 -601 124 50 

Чистий прибуток/збиток -13001 -4347 -11979 8654 -7632 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Із таблиці 2.5 можна зробити висновки, що усі три підприємства отримали 

позитивний валовий прибуток як різницю між чистим доходом від реалізації 

продукції та собівартістю. Нікопольський хлібокомбінат мав значне 

перевищення операційних витрат над операційними доходами, що призвело до 

від’ємного фінансового результату від операційної діяльності. Усі підприємства 

отримали збитки від фінансово-інвестиційної діяльності. Найбільш вагомим за 

сумою є збиток Концерну Хлібпром, але в результаті все ж саме це підприємство 

є лідером за отриманим фінансовим результатам до оподаткування, що говорить 

про ефективне управління формуванням прибутку. 

Особливої уваги заслуговує показник чистого прибутку, який є основним 

результуючим показником. На рисунку 2.3 показана динаміка зміни чистого 

прибутку ТОВ «ТД «Київхліб», ПАТ «Концерн Хлібпром» та Нікопольського 

хлібокомбінату у 2018-2020 році. 



 
 

 

 
 
 

 

Рис. 2.3. Динаміка зміни чистого прибутку підприємств хлібопекарської галузі 

у 2018-2020 роках 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Отже, Концерн Хлібпром є лідером серед порівнюваних підприємств за 

обсягом отриманого чистого доходу у 2018-2020 роках. Київхліб стабільно 

отримувало прибутки, хоч у 2019-2020 роках вони були меншими за показник 

2018 року. А ось Нікопольський хлібокомбінат має негативний підсумковий 

результат діяльності. 

На рис. 2.3 показане відношення чистого прибутку до валового прибутку 

Концерну Хлібпром та Київхліба. Як бачимо, в розпорядженні Концерну 

Хлібпром залишається більша чистого прибутку по відношенню до валового, ніж 

у інших підприємств, що говорить про ефективне управління формуванням 

чистого прибутку саме Концерном Хлібпром поміж аналізованих підприємств. 
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Рис. 2.3. Динаміка зміни чистого прибутку підприємств хлібопекарської галузі 

у 2018-2020 роках 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Отже, проведене дослідження формування прибутку підприємств показує 

різний рівень управління прибутком трьох досліджуваних підприємств. 

Отримані результати свідчать про вищий рівень управління у Концерні 

Хлібпром, застосуванні методів економії витрат та стимулювання зростання 

чистого доходу; стратегії помірного розвитку, що демонструє Київхліб, який 

працює на утримання обсягів виробництва та нівелювання негативних тенденцій 

у економіці та впливів на виробництво; стратегії виживання для зменшення 

збитків та втримання на ринку Нікопольським хлібзаводом. 

 

2.2. Аналіз факторів впливу на формування прибутку підприємств 

 

Формування прибутку підприємств здійснюється під впливом доходів та 

витрат. Тому аналіз складу та структури джерел формування доходів та 

напрямків витрат є суттєвою складовою аналізу прибутковості підприємства. 
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Особливо важливо визначити темпи зростання певних видів доходів та 

витрат та їх вплив на формування підсумкового результату діяльності 

підприємства – фінансового результату до оподаткування. 

Проведемо аналіз формування доходів та витрат підприємств ТОВ «ТД 

«Київхліб» (таблиця 2.6), ПАТ «Концерн Хлібпром» (таблиця 2.7) та ПАТ 

«Нікопольський хлібокомбінат» (таблиця 2.8) для детального аналізу факторів 

найбільшого впливу на величину прибутку підприємств. 

Із таблиці 2.6, можна зробити висновки, що на формування доходів ТОВ 

«ТД «Київхліб» найбільший вплив здійснюють доходи від операційної 

діяльності, а саме основним джерелом доходу підприємства є виручка від 

реалізації продукції. ЇЇ зростання призвело до зростання доходів підприємства. 

Зміна операційних витрат теж значно позначилась на зміні фінансового 

результату, зокрема темп зростання цих витрат (131,42%) був вищим за темп 

зростання доходів (130,78%) , тому підприємство отримало у 2019 році 

зменшення фінансового результату на 9098 тис. грн. У 2020 році через високі 

темпи зростання чистої виручки (135,42%) , що перевищили темпи зростання 

операційних витрат (134,10%) підприємство отримало приріст прибутку у сумі 

5243 тис. грн. 

Аналіз формування доходів та витрат ПАТ «Концерн Хлібпром» у таблиці 

2.7 показав, що у 2019 році відбулося незначне зростання операційних доходів 

підприємства (на 5,93%), зокрема чистого доходу від реалізації продукції (на 

6,56%) та значне зростання доходів від інвестиційної діяльності (на 26,28%). 

Крім того, темпи зростання операційних витрат (102,2%) були нижчими за темпи 

зростання доходів що призвело до зростання валового прибутку та, як 

результату, прибутку до оподаткування. 

 

Таблиця 2.6 



 
 

 

 
 
 

Динаміка формування доходів і витрат ТОВ «ТД «Київхліб» у 2018-2020 

роках 

Показник 

Роки 

Абсолютне 

відхилення, +/- 

Темп росту, % 

2018 2019 2020 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходи операційної діяльності, 

в т.ч. 2025733 2649334 3562238 623601 912904 130,78 134,46 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 2017108 2619582 3547554 602474 927972 129,87 135,42 

Інший операційний дохід 8625 29752 14684 21127 -15068 344,95 49,35 

Доходи інвестиційної та 

фінансової діяльності, в т.ч. 26 274 48 248 -226 1053,9 17,52 

Інші фінансові доходи 20 254 48 234 -206 1270,0 18,90 

Інші доходи 6 20 0 14 -20 333,33 0,00 

Всього доходів 2025759 2649608 3562286 623849 912678 130,80 134,45 

Витрати операційної 

діяльності, в т.ч.: 2013342 2646022 3548352 632680 902330 131,42 134,10 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  1493458 1972730 2674849 479272 702119 132,09 135,59 

Адміністративні витрати 14734 26246 33866 11512 7620 178,13 129,03 

Витрати на збут 479393 628726 804897 149333 176171 131,15 128,02 

Інші операційні витрати 25757 18320 34740 -7437 16420 71,13 189,63 

Витрати інвестиційної та 

фінансової діяльності, в т.ч. 622 889 5994 267 5105 142,93 674,24 

Фінансові витрати 622 884 5992 262 5108 142,12 677,83 

Інші витрати 0 5 2 5 -3 - 40,00 

Всього витрат 2013964 2646911 3554346 632947 907435 131,43 134,28 

Фінансовий результат до 

оподаткування 11795 2697 7940 -9098 5243 22,87 294,40 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

У 2020 році темпи зменшення операційних доходів були вищими за темпи 

зменшення витрат, тому підприємство загалом отримало зменшення фінансового 

результату до оподаткування на 35158 тис. грн. 

Таблиця 2.7 

Динаміка формування доходів і витрат ПАТ «Концерн Хлібпром» у 2018-2020 

роках 

Показник Роки 

Абсолютне 

відхилення, +/- 

Темп росту, % 



 
 

 

 
 
 

2018 2019 2020 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходи операційної діяльності, 

в т.ч. 1278925 1354778 1276959 75853 -77819 105,93 94,26 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 1267295 1350447 1269772 83152 -80675 106,56 94,03 

Інший операційний дохід 11630 4331 7187 -7299 2856 37,24 165,94 

Доходи інвестиційної та 

фінансової діяльності, в т.ч. 28204 35616 44875 7412 9259 126,28 126,00 

Інші фінансові доходи 22187 18211 4565 -3976 -13646 82,08 25,07 

Інші доходи 6017 17405 40310 11388 22905 289,26 231,60 

Всього доходів 1307129 1390394 1321834 83265 -68560 106,37 95,07 

Витрати операційної 

діяльності, в т.ч.: 1234058 1261171 1224050 27113 -37121 102,20 97,06 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  804650 822780 803394 18130 -19386 102,25 97,64 

Адміністративні витрати 169669 146175 144166 -23494 -2009 86,15 98,63 

Витрати на збут 253699 266036 260604 12337 -5432 104,86 97,96 

Інші операційні витрати 6040 26180 15886 20140 -10294 433,44 60,68 

Витрати інвестиційної та 

фінансової діяльності, в т.ч. 61406 56402 60121 -5004 3719 91,85 106,59 

Фінансові витрати 61406 56402 58559 -5004 2157 91,85 103,82 

Втрати від участі в капіталі 0 0 140 0 140 - - 

Інші витрати 0 0 1422 0 1422 - - 

Всього витрат 1295464 1317573 1284171 22109 -33402 101,71 97,46 

Фінансовий результат до 

оподаткування 11665 72821 37663 61156 -35158 624,27 51,72 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Аналіз формування доходів та витрат ПАТ «Нікопольський 

хлібокомбінат» у таблиці 2.8 показав, що доходи від операційної діяльності 

знижувалися протягом 2018-2020 років, причому темп зниження доходу у 2019 

році був нижчим, ніж темп зниження витрат, тому підприємство скоротило 

збитки до оподаткування на 7295 тис. грн, а у 2020 році темп зниження 

операційних доходів у 89,2% був вищим за темпи зниження витрат – 95,52%, 

тому збитки підприємства зросли. 

Таблиця 2.8 

Динаміка формування доходів і витрат ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» у 

2018-2020 роках 



 
 

 

 
 
 

Показник 

Роки 

Абсолютне 

відхилення, +/- 

Темп росту, % 

2018 2019 2020 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходи операційної діяльності, 

в т.ч. 129210 126974 113288 -2236 -13686 98,27 89,22 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 128092 125913 109757 -2179 -16156 98,30 87,17 

Інший операційний дохід 1118 1061 3531 -57 2470 94,90 332,80 

Доходи інвестиційної та 

фінансової діяльності, в т.ч. 0 1554 0 1554 -1554 - 0,00 

Інші фінансові доходи 0 1554 0 1554 -1554 - 0,00 

Всього доходів 129210 128528 113288 -682 -15240 99,47 88,14 

Витрати операційної 

діяльності, в т.ч.: 137957 127856 122125 -10101 -5731 92,68 95,52 

Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, 

послуг)  103046 97817 93442 -5229 -4375 94,93 95,53 

Адміністративні витрати 4771 4675 3568 -96 -1107 97,99 76,32 

Витрати на збут 28573 23798 19306 -4775 -4492 83,29 81,12 

Інші операційні витрати 1567 1566 5809 -1 4243 99,94 370,95 

Витрати інвестиційної та 

фінансової діяльності, в т.ч. 2541 4368 3479 1827 -889 171,90 79,65 

Фінансові витрати 2541 4345 3468 1804 -877 171,00 79,82 

Інші витрати 0 23 11 23 -12 - 47,83 

Всього витрат 140498 132224 125604 -8274 -6620 94,11 94,99 

Фінансовий результат до 

оподаткування -11288 -3696 -12316 7592 -8620 32,74 333,23 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Витрати підприємства значно впливають на фінансові результати, а 

операційні витрати є основною усіх витрат господарської діяльності 

підприємств. Особливо це стосується операційних витрат підприємства, що є 

основними його витратами, пов’язаними із ведення господарської діяльності, 

тому аналіз цих витрат є надзвичайно актуальним. 

Проаналізуємо склад, структуру та динаміку цих витрат для ТОВ «ТД 

«Київхліб» (таблиця 2.9), ПАТ «Концерн Хлібпром» (таблиця 2.10) та ПАТ 

«Нікопольський хлібокомбінат» (таблиця 2.11). 

Таблиця 2.9 



 
 

 

 
 
 

Склад, структура та динаміка операційних витрат ТОВ «ТД «Київхліб» у 

2018-2020 роках 

Показник 

Роки 

Абсолютне відхилення, 

+/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Операційні витрати підприємства, тис. 

грн., в т.ч.: 514166 665595 879718 151429 214123 

Матеріальні витрати, тис. грн 8693 12968 23485 4275 10517 

Витрати на оплату праці, тис. грн 96794 144441 195831 47647 51390 

Відрахування на соціальні заходи, тис. 

грн 19369 29000 39836 9631 10836 

Амортизація, тис. грн 1273 4455 5671 3182 1216 

Інші операційні витрати, тис. грн 388037 474731 614895 86694 140164 

Структура операційних витрат 

підприємства, % 100 100 100 0 0 

Матеріальні витрати, % 1,69 1,95 2,67 0,26 0,72 

Витрати на оплату праці, % 18,83 21,70 22,26 2,88 0,56 

Відрахування на соціальні заходи, % 3,77 4,36 4,53 0,59 0,17 

Амортизація, % 0,25 0,67 0,64 0,42 -0,02 

Інші операційні витрати, % 75,47 71,32 69,90 -4,14 -1,43 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Щодо операційних витрат ТОВ «ТД «Київхліб», то загальна їх сума 

зростала протягом 2019-2002 років. Найбільший приріст по сумі показали інші 

операційні витрат та витрати на оплату праці. Незначно зросли матеріальні 

витрати  - на 4275 тис. грн та амортизація – на 3182 тис. грн у 2019 році та на 

10517 та 1216 тис. грн відповідно у 2002 році. 

Структура витрат показала, що найбільшу питому вагу у складі витрат 

мають інші операційні витрати, до яких зокрема відносяться витрати на 

пакування продукції. Їх частка по аналізованих роках складала 75,47%, 71,32% 

та 69,90%, а темп зміни показує зниження частки цих витрат у 2019-2020 роках. 

Другими за часткою є витрати на оплату праці, що відповідно складали 18,83, 

21,70 та 22,26% і їх частка мала тенденцію до зростання. 

Структура операційних ПАТ «Концерн Хлібпром» є класичною для 

виробничого підприємства. Зокрема, матеріальні витрати складають близько 



 
 

 

 
 
 

50% усіх операційних витрат і їх частка зменшується, натомість зростала частка 

інших операційних витрат. 

Таблиця 2.10 

Склад, структура та динаміка операційних витрат ПАТ «Концерн 

Хлібпром» у 2018-2020 роках 

Показник 

Роки Абсолютне відхилення, +/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Операційні витрати підприємства, тис. 

грн., в т.ч.: 1195532 1219373 1170112 23841 -49261 

Матеріальні витрати, тис. грн 640068 628368 590836 -11700 -37532 

Витрати на оплату праці, тис. грн 337504 316974 311902 -20530 -5072 

Відрахування на соціальні заходи, тис. 

грн 73057 68931 68384 -4126 -547 

Амортизація, тис. грн 34482 43162 39453 8680 -3709 

Інші операційні витрати, тис. грн 110421 161938 159537 51517 -2401 

Структура операційних витрат 

підприємства, % 100 100 100 0 0 

Матеріальні витрати, % 53,54 51,53 50,49 -2,01 -1,04 

Витрати на оплату праці, % 28,23 25,99 26,66 -2,24 0,66 

Відрахування на соціальні заходи, % 6,11 5,65 5,84 -0,46 0,19 

Амортизація, % 27,98 3,54 3,37 -24,44 -0,17 

Інші операційні витрати, % 9,24 13,28 13,63 4,04 0,35 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Загалом можна говорити про зростання операційних витрат у 2019 році на 

23841 тис. грн, при цьому спостерігалося зменшення матеріальних витрат, 

витрат на оплату праці та на відрахування, а інші операційні витрат – зросли. У 

2020 році відбулося зменшення на 49261 тис. грн. загальної суми операційних 

витрат, що відбулося за рахунок зниження усіх статей операційних витрат. 

Також значне зниження операційних витрат відбулося і на ПАТ 

«Нікопольський хлібокомбінат». У 2019 році підприємство скоротило операційні 

витрати на 10099 тис. грн, зменшивши матеріальні витрати на 5573 тис. грн, 

витрати на оплату праці - на 2510 тис. грн, а амортизація навпаки зросла на 118 

тис. грн. 

У 2020 році теж спостерігалося зниження операційних витрат на 8954 тис. 

грн за рахунок усіх статей витрат, крім амортизації, яка зросла на 289 тис. грн. 



 
 

 

 
 
 

Найбільше зниження відбулося за статтею матеріальні витрати на 4631 тис. грн, 

витрати на оплату праці - на 3530 тис. грн. 

 

Таблиця 2.11 

Склад, структура та динаміка операційних витрат ПАТ «Нікопольський 

хлібокомбінат» у 2018-2020 роках 

Показник 

Роки 

Абсолютне 

відхилення, +/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Операційні витрати підприємства, тис. 

грн., в т.ч.: 136390 126291 117337 -10099 -8954 

Матеріальні витрати, тис. грн 88338 82765 78134 -5573 -4631 

Витрати на оплату праці, тис. грн 23459 20949 17419 -2510 -3530 

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 5153 4631 3832 -522 -799 

Амортизація, тис. грн 8956 9074 9363 118 289 

Інші операційні витрати, тис. грн 10484 8872 8589 -1612 -283 

Структура операційних витрат 

підприємства, % 100 100 100 0 0 

Матеріальні витрати, % 64,77 65,54 66,59 0,77 1,05 

Витрати на оплату праці, % 17,20 16,59 14,85 -0,61 -1,74 

Відрахування на соціальні заходи, % 3,78 3,67 3,27 -0,11 -0,40 

Амортизація, % 6,57 7,18 7,98 0,62 0,79 

Інші операційні витрати, % 7,69 7,03 7,32 -0,66 0,29 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Дослідження структури витрат показало, що найбільшу частко у витратах 

підприємства мають матеріальні витрати, і їх частки зросла з 64,77% у 2018 році 

до 66,59% у 2020 році, а частка витрат на оплату праці – навпаки зменшилась з 

17,2% до 14,85%. 

Для більш ґрунтовного дослідження з метою виявлення складу та 

структури витрат, що складають собівартість продукції, а також пошуку резервів 

їх зниження проведемо дослідження собівартості продукції. 

Проаналізуємо склад, структуру та динаміку собівартості продукції за її 

основними складовими ТОВ «ТД «Київхліб» (таблиця 2.12), ПАТ «Концерн 

Хлібпром» (таблиця 2.13) та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

(таблиця 2.14). 



 
 

 

 
 
 

За підсумками розрахунків у таблиці 2.12, бачимо зростання собівартості 

реалізованої продукції протягом 2019-2002 років. Зростання відбувалося за всіма 

статтями собівартості, кріс інших витрат, які знижувались. Структура 

собівартості показує, що найбільшу питому вагу у складі собівартості займають 

витрати на сировину та матеріали, - близько 31-33% та витрати на оплату праці 

– близько 28-29%. Також високою є питома вага витрат на паливо і енергію. 

Таблиця 2.12 

Склад, структура та динаміка собівартості продукції ТОВ «ТД «Київхліб» 

у 2018-2020 роках 

Показник 

Роки 

Абсолютне відхилення, 

+/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Собівартість реалізованої продукції, в 

т.ч. 1493458 1972730 2674849 479272 702119 

Сировина і матеріали, тис. грн 488597 653214 847412 164617 194198 

Паливо і енергія та технологічні цілі, 

тис. грн 213587 325897 497411 112310 171514 

Витрати на оплату праці, тис. грн 426587 547890 764524 121303 216634 

Відрахування на соціальні заходи, тис. 

грн 100258 155623 217452 55365 61829 

Амортизація, тис. грн 78413 106847 140580 28434 33733 

Загальновиробничі витрати, тис. грн 135421 147410 177452 11989 30042 

Інші витрати, тис. грн. 50595 35849 30018 -14746 -5831 

Структура собівартості реалізованої 

продукції, в т.ч. 100 100 100 0 0 

Сировина і матеріали, % 32,72 33,11 31,68 0,40 -1,43 

Паливо і енергія та технологічні цілі, % 14,30 16,52 18,60 2,22 2,08 

Витрати на оплату праці, % 28,56 27,77 28,58 -0,79 0,81 

Відрахування на соціальні заходи, % 6,71 7,89 8,13 1,18 0,24 

Амортизація, % 5,25 5,42 5,26 0,17 -0,16 

Загальновиробничі витрати, % 9,07 7,47 6,63 -1,60 -0,84 

Інші витрати, % 3,39 1,82 1,12 -1,57 -0,69 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Відзначимо зниження частки витрат на матеріали у 2020 році та зниження 

питомої ваги загальновиробничих і інших витрат у складі собівартості протягом 

2019-2020 років, що свідчить про їх економію. 



 
 

 

 
 
 

Щодо ПАТ «Концерн Хлібпром», то собівартість продукції цього 

підприємства зросла у 2019 році за рахунок зростання амортизації та інших 

витрат, та знизилась у 2020 році за рахунок зниження витрат на сировину та 

матеріали і на оплату праці працівників. 

Таблиця 2.13 

Склад, структура та динаміка собівартості продукції ПАТ «Концерн 

Хлібпром» у 2018-2020 роках 

Показник 

Роки 

Абсолютне відхилення, 

+/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Собівартість реалізованої продукції, в 

т.ч. 804650 822780 803394 18130 -19386 

Сировина і матеріали, тис. грн 332515 330147 319852 -2368 -10295 

Паливо і енергія та технологічні цілі, 

тис. грн 30987 29584 30241 -1403 657 

Витрати на оплату праці, тис. грн 164589 164230 158741 -359 -5489 

Відрахування на соціальні заходи, тис. 

грн 35412 33540 33245 -1872 -295 

Амортизація, тис. грн 169512 199740 195364 30228 -4376 

Загальновиробничі витрати, тис. грн 48279 50214 48502 1935 -1712 

Інші витрати, тис. грн. 23356 15325 17449 -8031 2124 

Структура собівартості реалізованої 

продукції, в т.ч. 100 100 100 0 0 

Сировина і матеріали, % 41,32 40,13 39,81 -1,20 -0,31 

Паливо і енергія та технологічні цілі, % 3,85 3,60 3,76 -0,26 0,17 

Витрати на оплату праці, % 20,45 19,96 19,76 -0,49 -0,20 

Відрахування на соціальні заходи, % 4,40 4,08 4,14 -0,32 0,06 

Амортизація, % 21,07 24,28 24,32 3,21 0,04 

Загальновиробничі витрати, % 6,00 6,10 6,04 0,10 -0,07 

Інші витрати, % 2,90 1,86 2,17 -1,04 0,31 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Структура собівартості представлена переважною часткою витрат на 

сировину та матеріали, що складала 40-41%, витрат на оплату праці – близько 

20%. Загалом усі статті собівартості за структурою мали тенденцію до 

незначного зменшення, зросла тільки частка витрат на амортизацію у 2019-2020 

роках. 



 
 

 

 
 
 

Зміна собівартості продукції ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» у 2018-

2020 роках мала тенденцію до зменшення, за рахунок зменшення витрат за усіма 

статтями собівартості. Зростання відбувалося дише по статті амортизація у 2019 

році на 229 тис. грн, та зростання інших витрат у 2020 році на 342 тис. грн. 

Таблиця 2.14 

Склад, структура та динаміка собівартості продукції ПАТ 

«Нікопольський хлібокомбінат» у 2018-2020 роках 

Показник 

Роки 

Абсолютне відхилення, 

+/- 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Собівартість реалізованої продукції, в 

т.ч. 103046 97817 93442 -5229 -4375 

Сировина і матеріали, тис. грн 42514 41209 39451 -1305 -1758 

Паливо і енергія та технологічні цілі, 

тис. грн 6485 6207 5947 -278 -260 

Витрати на оплату праці, тис. грн 13654 12587 10852 -1067 -1735 

Відрахування на соціальні заходи, тис. 

грн 3001 2762 2359 -239 -403 

Амортизація, тис. грн 5204 5433 5368 229 -65 

Загальновиробничі витрати, тис. грн 19253 16974 16478 -2279 -496 

Інші витрати, тис. грн. 12935 12645 12987 -290 342 

Структура собівартості реалізованої 

продукції, в т.ч. 100 100 100 0 0 

Сировина і матеріали, % 41,26 42,13 42,22 0,87 0,09 

Паливо і енергія та технологічні цілі, % 6,29 6,35 6,36 0,05 0,02 

Витрати на оплату праці, % 13,25 12,87 11,61 -0,38 -1,25 

Відрахування на соціальні заходи, % 2,91 2,82 2,52 -0,09 -0,30 

Амортизація, % 5,05 5,55 5,74 0,50 0,19 

Загальновиробничі витрати, % 18,68 17,35 17,63 -1,33 0,28 

Інші витрати, % 12,55 12,93 13,90 0,37 0,97 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

У структурі собівартості найбільшу питому вагу займають витрати на 

сировину та матеріали для виробництва продукції, а також витрати на оплату 

праці. Причому відзначимо, що частка витрат на оплату праці є нижчою, ніж у 

двох інших аналізованих підприємства, отже і заробітна плата працівників теж є 

нижчою. 



 
 

 

 
 
 

На процес формування прибутку підприємства впливає низка факторів, як 

внутрішнього, та і зовнішнього походження. Наступним етапом аналізу має 

стати оцінка впливу цих факторів на підсумковий результат. 

Вплив цих факторів на зміну рівня прибутку підприємства розрахуємо на 

основі показники, які пропонує Н.А. Іщенко [21], за формулами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 та 1.6. Отримані результати зведемо в таблицю 2.15. 

Таблиця 2.15 

Результати факторного аналізу прибутку підприємств хлібопекарської галузі за 

2018-2020 роки 

Показник 

ТОВ «ТД 

«Київхліб»; 

ПАТ «Концерн 

Хлібпром»; 

Нікопольський 

хлібокомбінат 

2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 

Показник загальної зміни 

валового прибутку ( ВП ) 123202 225853 65022 -61289 3050 -11781 

Вплив на прибуток відпускних 

цін на реалізовану продукцію (

ВПp ) 97263,50 72057,66 79344,67 38509,04 4224,42 1346,69 

Вплив на прибуток змін в обсязі 

реалізованої продукції ( ВПq ) 12737,02 49945,14 -6153,40 8419,62 -502,75 11686,79 

Вплив на прибуток змін у 

структурі реалізованої продукції 

(∆ВПстр) 171019,88 210844,16 57653,13 

-

43946,14 7153,69 -21076,79 

Вплив на прибуток собівартості 

продукції (∆ВПСв) -157818,4 -106993,96 -65822,4 

-

64271,52 -7825,36 -3737,68 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

За результатами розрахунків, що були отримані можна стверджувати, що 

основним фактором впливу на зміну валового прибутку ТОВ «ТД «Київхліб» є 

зміни у структурі реалізованої продукції. Зокрема підприємство в нових умовах 

господарювання освоює нові технології та диверсифікує свою діяльність 

впроваджуючи нові види продукції, що мають більш високу ціну та 

рентабельність. Завдяки таким змінам підприємство отримало приріст валового 

прибутку на рівні 171019,88, а у 2020 році – 210844,16 тис. грн. Значним 

фактором зниження валового прибутку стало зростання собівартості 

виготовлення продукції, що призвело до зниження прибутку на 157818,4 тис. грн 



 
 

 

 
 
 

у 2019 році та на 106993,96 тис. грн у 2020 році. Головними причинами зростання 

собівартості продукції було зростання цін на сировину, зокрема, борошно та 

цукор, а також на енергоносії. Особливістю підприємств хлібопекарської галузі 

є залежність їх діяльності від забезпеченості борошном, оскільки його питома 

вага у готовому виробі становить понад 50%.  

Завдяки зростанню цін на продукцію ТОВ «ТД «Київхліб» отримало 

приріст валового прибутку на рівні 97263,50 тис. грн у 2019 році та 72057,66 тис 

грн у 2020 році. Хліб входить до особливих продуктів харчування, що формують 

споживчий кошик населення, тому держава регулювала ціни на соціальні сорти 

хліба до 01.07.2017 р. через встановлення граничного розміру торгової націнки 

до оптової ціни виробника у розмірі 15% та встановлення граничних норм 

рентабельності у розмірі 5% для виробників хліба та хлібобулочної продукції [5]. 

Але з 18.05.2020 р. порядок дещо змінився і тепер тільки ціна на житньо-

пшеничний хліб регулюється через декларування виробниками її підвищення. 

Щодо «Концерн Хлібпром», то найбільший вплив на зменшення валового 

прибутку здійснило зростання собівартості продукції на 65882,4 тис. грн у 2019 

році та 64271,24 тис. грн у 2020 році. Також завдяки зростанню цін на 

реалізовану продукцію валовий прибуток зріс у 2019 році на 79344,67 тис грн, а 

у 2020 році 38509,04 тис. грн. Значний вплив на результуючий показник показує 

фактор зміни структури реалізованої продукції в напрямку зростання у 2019 році, 

та зменшення наступного року в порівнянні з попереднім. 

Нікопольський хлібзавод у 2019 році мав приріст валового прибутку на 

3050 тис. грн завдяки зростанню цін на реалізовану продукцію та зміни 

структури цієї продукції. Зростання собівартості виробництва призвело до 

зменшення валового прибутку на 7825,36 тис. грн у 2019 році та на 3737,68 тис. 

грн у 2020 році. Натомість зріс обсяг реалізованої продукції за кількістю, тому 

зниження валового прибутку було частково компенсоване у 2020 році. 



 
 

 

 
 
 

Отже, основним факторами впливу на формування валового прибутку є 

зміна цін на реалізовану продукцію, зміна собівартості виробництва, що в свою 

чергу залежить від зміни цін на сировину та матеріали, а також зміна структури 

реалізованої продукції. Підприємства, що мають ефективну систему зниження 

витрат та ефективне управління плануванням асортименту мають переваги перед 

підприємствами, що використовують застарілу технологію, не приділяють 

достатню увагу економії витрат та стратегічному планування асортименту. 

 

2.3. Оцінка ефективності формування прибутку підприємств 

 

Оцінка ефективності формування прибутку є дуже важливою складовою 

дослідження управління формуванням прибутку на підприємствах, адже 

результативність – це підсумковий фактичний показник діяльності. 

Ефективність формування прибутку підприємства оцінюється рядом показників, 

в основі яких лежить певний вид прибутку та витрати, що понесені на його 

отримання. 

Оцінка формування прибутку підприємства здійснюється у кількох 

напрямках, зокрема через визначення такої ефективності доходним, витратним 

та ресурсним методами. 

Розрахуємо за формулами наведеними у таблиці 1.3 показники 

рентабельності діяльності підприємств за доходним підходом у таблиці 2.16 та 

прослідкуємо динаміку зміни цих показників. 

Коефіцієнт валової рентабельності ТОВ «ТД «Київхліб» розрахований за 

2018-2020 роки показує, що кожна гривня чистого доходу від реалізації 

продукції приносить підприємству 25-26 копійок валового прибутку. Зміна 

показника має негативну тенденцію до зниження, що є негативним фактором 

діяльності підприємства. Натомість показник чистої рентабельності продажів є 



 
 

 

 
 
 

дуже низьким і становив у 2018 році 0,67%, у 2019 році він значно зменшився – 

до 0,08%, а у 2020 році незначно зріс до 0,18%. 

Дохідні показники рентабельності ПАТ «Хлібпром» показали високу 

валову рентабельність продажів – на рівні 36,51 у 2018, 39,07 у 2019та 36,73% у 

2020 році. Як бачимо у 2019 році рентабельність продажів за валовим прибутком 

зросла, а у 2020 році знову зменшилась і становила трохи менше показника 2018 

року. Щодо показника чистої рентабельності, то слід відмітити, що Хлібпром 

отримав у 2020 році вищий показник чистої рентабельності продажів, ніж у 2018 

році, що є позитивною тенденцією, зважаючи на економічну кризу 2020 року 

через пандемію.  

Таблиця 2.16 

Динаміка дохідних показників рентабельності підприємств 

хлібопекарської галузі у 2018-2020 роках, % 

Показник 

Роки 

Абсолютне 

відхилення 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Коефіцієнт валової рентабельності 

продажів 25,96 24,69 24,60 -1,27 -0,09 

Коефіцієнт чистої рентабельності 

продажів 0,67 0,08 0,18 -0,59 0,10 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Коефіцієнт валової рентабельності 

продажів 36,51 39,07 36,73 2,57 -2,34 

Коефіцієнт чистої рентабельності 

продажів 1,02 7,33 3,46 6,31 -3,87 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Коефіцієнт валової рентабельності 

продажів 19,55 22,31 14,86 2,76 -7,45 

Коефіцієнт чистої рентабельності 

(збитковості) продажів -10,15 -3,45 -10,91 6,70 -7,46 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Щодо Нікопольського хлібокомбінату, то він має найнижчу ефективність 

формування прибутку за доходним методом, оскільки коефіцієнт валової 

рентабельності є дуже низьким і у 2020 році був найнижчим за останні три роки, 



 
 

 

 
 
 

а коефіцієнт чистої збитковості продажів показує, що підприємство отримало від 

реалізації продукції лише збитки. 

Загалом можна говорити про найвищу ефективність управління 

формуванням прибутку у Концерну Хлібпром, розраховану за доходним 

підходом, адже, хоч Київхліб і показало вищу валову рентабельність продажу, 

Концерн Хлібпром отримав вищі чисті показники рентабельності продажів 

протягом 2018-2020 років. 

Визначення ефективності управління формуванням прибутку підприємств 

у 2018-2020 роках витратним методом приведено у таблиці 2.17. 

Таблиця 2.17 

Динаміка витратних показників рентабельності підприємств 

хлібопекарської галузі у 2018-2020 роках, % 

Показник 

Роки 

Абсолютне 

відхилення 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Коефіцієнт рентабельності продукції 35,06 32,79 32,63 -2,27 -0,16 

Коефіцієнт рентабельності операційної 

діяльності  0,62 0,13 0,39 -0,49 0,27 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) 

інвестиційної діяльності -95,82 -69,18 -99,20 26,64 -30,02 

Рентабельність всієї діяльності 0,59 0,10 0,22 -0,49 0,12 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Коефіцієнт рентабельності продукції 57,50 64,13 58,05 6,64 -6,08 

Коефіцієнт рентабельності операційної 

діяльності  3,64 7,42 5,49 3,79 -1,93 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) 

інвестиційної діяльності -54,07 -36,85 -25,36 17,22 11,49 

Рентабельність всієї діяльності 0,90 5,53 3,68 4,63 -1,85 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Коефіцієнт рентабельності продукції 24,31 28,72 17,46 4,42 -11,26 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) 

операційної діяльності  -6,34 -0,69 -7,24 5,65 -6,55 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) 

інвестиційної діяльності -100,00 -64,42 -100,00 35,58 -35,58 

Рентабельність (збитковість) всієї 

діяльності -8,70 -2,80 -9,06 5,91 -6,26 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 



 
 

 

 
 
 

Аналіз ефективності формування прибутку з витратним методом показав, 

що найвищу рентабельність продукції серед аналізованих підприємств має 

Концерн Хлібпром – 57,60% у 2018, 64,13%у 2019 та 58,05% у 2020 році. Це 

означає, що кожна гривня, витрачена на виробництво продукції приносить 

підприємству майже 60 копійок валового прибутку. Це досить високий показник, 

що при раціональному управлінні всіма видами діяльності підприємства має 

забезпечувати високі показники ефективності формування прибутку. Наскільки 

це управління було раціональним показують інші показники, зокрема коефіцієнт 

рентабельності операційної діяльності цього підприємства є найвищим серед 

аналізованих підприємств і показує, що одна гривня операційних витрат у 2020 

році принесла 5,49 копійок операційного доходу, що на 1,85 копійок більше, ніж 

у 2018 році, що говорить про підвищення ефективності операційної діяльності 

підприємства у 2020 році порівняно із 2018. 

Також «Концерн Хлібпром» показав найменшу збитковість фінансово-

інвестиційної діяльності у 2018-2020 роках, що  є позитивною тенденцією і 

свідчить про більш ефективні дії керівництва щодо пошуку та використання 

джерел компенсації фінансових витрат підприємств. Слід відмітити, що у 2020 

році ці дії були найбільш ефективними і дозволили знизити показник збитковості 

цієї діяльності до найменшого рівня за аналізований період – до 25,36%. 

Підприємство Хлібпром є лідером і за показником рентабельності усієї 

діяльності. Цей коефіцієнт показує, що у 2019 році ефективність усієї діяльності 

підприємства зросла з 0,9 до 5,53%, а у 2010 році зменшилась до 3,68%, що 

говорить про погіршення ситуації у 2020 році порівняно із 2019, але у порівнянні 

із 2018 роком ефективність всієї діяльності підприємства з формування прибутку 

стала вищою. 

Підприємство Київхліб показало нижчі результати ефективності 

формування прибутку. Загалом слід відмітити зростання рентабельності 

операційної та всієї діяльності підприємства у 2020 році порівняно із 2019. 



 
 

 

 
 
 

Найгірші показники ефективності показав Нікопольський хлібокомбінат, 

адже прибутковістю відрізнялась лише діяльність з реалізації продукції. 

Операційна та фінансова діяльність підприємства принесли лише збитки, що в 

кінцевому підсумку позначилось на ефективності усієї діяльності підприємства. 

На наш погляд найбільш інформативними показниками ефективності 

управління формуванням прибутку підприємств є ресурсні показники, адже вони 

показують скільки прибутку принесло використання кожного виду ресурсів на 

підприємствах. Ці показники розраховані у таблиці 2.18. 

Таблиця 2.18 

Динаміка ресурсних показників рентабельності підприємств 

хлібопекарської галузі у 2018-2020 роках, % 

Показник 

Роки 

Абсолютне 

відхилення 

2018 2019 2020 

2019/ 

2018 

2020/2

019 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Коефіцієнт рентабельності активів 4,53 0,51 1,04 -4,02 0,54 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) власного 

капіталу -205,27 -30,62 -242,91 174,66 -212,29 

Коефіцієнт рентабельності основного капіталу 213,45 33,64 91,19 -179,81 57,55 

Коефіцієнт рентабельності оборотного капіталу 4,59 0,00 1,06 -4,59 1,06 

Коефіцієнт рентабельності трудових ресурсів 16,92 2,66 7,20 -14,27 4,54 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Коефіцієнт рентабельності активів 1,75 13,55 5,96 11,80 -7,58 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 11,77 60,79 17,70 49,02 -43,10 

Коефіцієнт рентабельності основного капіталу 3,03 23,08 10,18 20,05 -12,90 

Коефіцієнт рентабельності оборотного капіталу 5,41 42,80 19,29 37,39 -23,50 

Коефіцієнт рентабельності трудових ресурсів 4,30 34,93 37,23 30,63 2,30 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) активів -9,08 -0,60 -1,63 8,49 -1,03 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) власного 

капіталу -118,32 -2,60 -6,58 115,72 -3,98 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) основного 

капіталу -28,66 -11,50 -39,65 17,15 -28,14 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) оборотного 

капіталу -13,39 -1,88 -5,26 11,51 -3,38 

Коефіцієнт рентабельності (збитковості) трудових 

ресурсів -40,56 -14,23 -41,16 26,34 -26,94 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 



 
 

 

 
 
 

Аналіз ресурсних показників ефективності управлінської діяльності в 

сфері формування прибутку показав, що найбільшу рентабельність активів має 

Концерн Хлібпром, хоч і за результатами 2020 року вона знизилась з 13,55 до 

5,96%. Оскільки тільки одне з трьох підприємств – «Концерн Хлібпром» має 

позитивну суму власного капіталу, то показник рентабельності його говорить 

про високий рівень ефективності використання цього ресурсу саме Концерном. 

Хоч слід відмітити, зниження такої ефективності у 2020 році порівняно із 2019. 

Найбільш ефективно використовує свій основний капітал Київхліб, тобто 

одна гривня, вкладена у основні фонди приносила 34 копійки чистого прибутку 

у 2019 році, а у 2020 році цей показник зріс до 91,19 копійок, тобто майже втричі, 

хоч у 2018 році ефективність була значно вищою – 2,13 грн. 

За рентабельністю оборотного капіталу лідирує Хлібпром з показником у 

2019 році 42,8%, а у 2020 році 19,29. Хоч у 2020 році відбулося значне зниження 

показника, підприємство все ж утримує лідируючі позиції серед інших 

аналізованих підприємств, що говорить про ефективне використання оборотного 

капіталу. 

Рентабельність трудових ресурсів найвищою є у Концерні Хлібпром, що 

свідчить про раціональну організацію виробництва, економію у використанні 

трудових ресурсів, застосування більш прогресивних технологій та техніки для 

виробництва хлібобулочних виробів. Один працівник підприємства генерував 

16,53 тис. грн чистого прибутку підприємства у 2020 році, і це на 20,44 тис. грн 

менше, ніж у 2019 році. Це вказує на зниження ефективності використання 

трудових ресурсів підприємства за чистим прибутком на одного працівника. 

Загалом можна говорити про низьку ефективність управління 

формуванням чистого прибутку розрахованим за ресурсними показниками. 

Необхідно зазначити, що така ефективність мала тенденцію до зниження у 

Концерну Хлібпром та Київхліба, а Нікопольський хлібокомбінат через 



 
 

 

 
 
 

отриманий чистий збиток показав неефективність управління усім 

підприємством і, зокрема, формуванням прибутку. 

Далі необхідно оцінити ефективність діяльності підприємства за 

трьохфакторною моделлю Дюпона, що заснована на використанні коефіцієнта 

рентабельності власного капіталу як інтегрального показника ефективності 

діяльності підприємства. 

Розрахуємо рентабельність активів (ROА) та рентабельність власного 

капіталу(ROЕ) на основі фінансової звітності ТОВ «ТД «Київхліб» (таблиця 

2.19), ПАТ «Концерн Хлібпром» (таблиця 2.20) та ПАТ «Нікопольський 

хлібокомбінат» (таблиця 2.21) у 2018-2020 роках у таблиці 2.10. 

Таблиця 2.19 

Результати факторного аналізу рентабельності активів та власного капіталу 

ТОВ «ТД «Київхліб» за моделями Дюпон протягом 2018-2020 років 

Показники 

Рік Абсолютний приріст 

2018 2019 2020 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Чистий прибуток, тис. грн. 13582 2153 6499 -11429 4346 

Середньорічна сума власного 

капіталу, тис. грн. -6616,5 -7032,5 -2675,5 -416 4357 

Чистий дохід, тис. грн. 2017108 2619582 3547554 602474 927972 

Середньорічна сума активів, тис. грн. 300028,5 424729 622698 124700,5 197969 

Рентабельність продажів, % 0,67 0,08 0,18 -0,59 0,10 

Ресурсовіддача грн/1 грн виручки 6,72 6,17 5,70 -0,56 -0,47 

Коефіцієнт фінансової залежності -45,35 -60,40 -232,74 -15,05 -172,35 

Рентабельність активів (ROA), % 4,53 0,51 1,04 -4,02 0,54 

Рентабельність (збитковість) 

власного капіталу (ROE), % -205,27 -30,62 -242,91 174,66 -212,29 

Зміна рентабельності активів (ΔROА) у % за рахунок:- - - 

- зменшення оборотності активів -0,37 -0,04 

- зменшення рентабельності реалізації -3,65 0,58 

Зміна рентабельності власного капіталу (ΔROE) у % за рахунок:- - - 

- зміни коефіцієнта фінансової залежності -68,13 -87,36 

- зменшення оборотності активів 22,59 9,00 

- зменшення рентабельності реалізації 220,20 -133,93 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 



 
 

 

 
 
 

Розрахунки рентабельності активів та власного капіталу ТОВ «ТД 

«Київхліб» показали, що у 2019 році показник рентабельності активів (ROA) 

знизився на 4,02%. Таке зниження відбулося на 0,37% за рахунок зниження 

оборотності активів та на 3,65% за рахунок зменшення рентабельності реалізації 

продукції. У 2020 році показник ROA зріс на 0,54% за рахунок зростання 

рентабельності реалізації (на 0,58%) та зменшився за рахунок зниження 

оборотності активів (на 0,04%). 

Збитковість власного капіталу у 2019 році загалом зменшилась на 174,66% 

за рахунок зростання рентабельності реалізації (на 220,20%), оборотності активів 

(на 22,59%), але при цьому зросла за рахунок зміни коефіцієнта фінансової 

залежності – на 68,13%. У 2020 році збитковість власного капіталу знову зросла 

на 212,29% за рахунок зменшення рентабельності реалізації – на 133,93% та 

зміни коефіцієнта фінансової залежності (на 87,36%), та незначно покращилась 

за рахунок зростання оборотності активів – на 9%. 

Таблиця 2.20 

Результати факторного аналізу рентабельності активів та власного капіталу 

ПАТ «Концерн Хлібпром» за моделями Дюпон за 2018–2020 роки 

Показники 

Рік 

Абсолютний 

приріст 

2018 2019 2020 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Чистий прибуток, тис. грн. 12895 98960 43932 86065 -55028 

Середньорічна сума власного 

капіталу, тис. грн. 109559 162778,5 248235 53219,5 85456,5 

Чистий дохід, тис. грн. 1267295 1350447 1269772 83152 -80675 

Середньорічна сума активів, тис. грн. 738867,5 730573,5 736822,5 -8294 6249 

Рентабельність продажів, % 1,02 7,33 3,46 6,31 -3,87 

Ресурсовіддача грн/1 грн виручки 1,72 1,85 1,72 0,13 -0,13 

Коефіцієнт фінансової залежності 6,74 4,49 2,97 -2,26 -1,52 

Рентабельність активів (ROA), % 1,75 13,55 5,96 11,80 -7,58 

Рентабельність власного капіталу 

(ROE), % 11,77 60,79 17,70 49,02 -43,10 

Зміна рентабельності активів (ΔROА) у % за рахунок:- - - 

- зменшення оборотності активів 0,14 -0,92 



 
 

 

 
 
 

- зменшення рентабельності реалізації 11,66 -6,67 

Зміна рентабельності власного капіталу (ΔROE) у % за рахунок:- - - 

- зміни коефіцієнта фінансової залежності -3,94 -20,59 

- зменшення оборотності активів 0,61 -2,72 

- зменшення рентабельності реалізації 52,35 -19,79 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Аналіз рентабельності активів та власного капіталу ПАТ «Концерн 

Хлібпром» за моделями Дюпон показав загальне зростання цих показників у 

2019 році, та зменшення у 2020 році. У 2019 році на зміну показника ROA 

найбільший вплив мали такі фактори: зростання рентабельності продажів 

призвело до зростання рентабельності активів на 11,66%, а зростання 

оборотності активів – на 0,14%. У 2020 році зменшення рентабельності реалізації 

призвело до зниження показника ROA на 6,67, а зменшення оборотності активів 

– на 0,92%. 

Показник рентабельності власного капіталу у 2019 році зріс на 49,02%, за 

рахунок зростання рентабельності реалізації (52,35%), зростання оборотності 

активів (0,61%) та зменшення коефіцієнта фінансової залежності (-3,94%). У 

2020 році ROЕ зменшився на 43,10 за рахунок зменшення усіх складових. 

Таблиця 2.21 

Результати факторного аналізу рентабельності активів та власного капіталу 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» за моделями Дюпон за 2018–2020 роки 

Показники 

Рік 

Абсолютний 

приріст 

2018 2019 2020 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Чистий збиток, тис. грн. -13001 -4347 -11979 8654 -7632 

Середньорічна сума власного 

капіталу, тис. грн. 10988 1651 -6517 -9337 -8168 

Чистий дохід, тис. грн. 128092 125913 109757 -2179 -16156 

Середньорічна сума активів, тис. грн. 143141 167040,5 182085,0 23899,5 15044,50 

Збитковість продажів, % -10,15 -3,45 -10,91 6,70 -7,46 

Ресурсовіддача 0,89 0,75 0,60 -0,14 -0,15 

Коефіцієнт фінансової залежності 13,03 101,18 -27,94 88,15 -129,12 

Збитковість активів (ROA), % -9,08 -2,60 -6,58 6,48 -3,98 



 
 

 

 
 
 

Збитковість власного капіталу (ROE), 

% -1,18 -2,63 1,84 -1,45 4,47 

Зміна рентабельності активів (ΔROА) у % за рахунок:- - - 

- зменшення оборотності активів 1,43 0,52 

- зменшення рентабельності реалізації 5,05 -4,50 

Зміна рентабельності власного капіталу (ΔROE) у % за рахунок:- - - 

- зміни коефіцієнта фінансової залежності -800,62 336,01 

- зменшення оборотності активів 144,87 -14,57 

- зменшення рентабельності реалізації 510,77 125,67 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Аналіз рентабельності активів та власного капіталу ПАТ «Нікопольський 

хлібокомбінат» за моделями Дюпон показав зменшення збитковості активів та 

зростання збитковості власного капіталу у 2019 році. 

Збитковість активів у 2019 році зменшилась на 6,48% за рахунок зниження 

збитковості реалізації на 5,05% та зменшення оборотності – на 1,43%. Натомість 

у 2020 році збитковість активів зросла на 3,98% за рахунок зниження збитковості 

реалізації. 

Збитковість власного капіталу у 2019 році зросла на 1,45% за рахунок 

значного погіршення коефіцієнта фінансової залежності, вплив якого частково 

компенсувало зниження збитковості реалізації. 

Отже, за моделлю Дюпона, розрахованою на основі фінансової звітності 

підприємств можемо зробити висновки, що Концерн Хлібпром маючи великий 

власний капітал використовує його більш ефективно, ніж інші підприємства. 

Київхліб отримує чисті прибутки, але має від’ємне значення власного капіталу, 

що призводить від’ємного показника рентабельності, а Нікопольський 

хлібокомбінат отримує чистий збиток як результат діяльності, тому його 

показники ефективності використання активів та капіталу мають негативне 

значення. 

Розрахуємо ефективність управління формуванням прибутку аналізованих 

підприємств через модель Дамодарана. В моделі темпи приросту прибутку 



 
 

 

 
 
 

розраховують через показники рентабельності інвестованого капіталу 

розраховують за формулою 1.1. Результати розрахунків зведемо у таблицю 2.22. 

Темп приросту прибутку, що характеризує потенціал розвитку 

підприємства, за моделлю А. Дамодарана, обумовлений рентабельністю активів 

та її політикою в галузі реінвестування капіталу. За результатами розрахунків 

можна зробити висновки, що підприємства не мають довгостроковий планів 

розвитку, а управління діє ситуативно, нехтуючи капітальними вкладеннями, не 

контролюючи різницю між останніми та амортизаційними відрахуваннями, не 

витримує баланс між оборотними активами та поточними зобов’язаннями. 

 

 

Таблиця 2.22 

Рентабельність інвестованого капіталу (g) ТОВ «ТД «Київхліб», ПАТ «Концерн 

Хлібпром» та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» за 2018–2020 рр. 

Показник 2018 рік 2019 рік 2020 рік Абсолютний приріст 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Оборотні активи, тис. грн. 307275 515938 705477 208663 189539 

Поточні зобов’язання, тис. грн. 329645 533878 672169 204233 138291 

Чистий оборотний капітал, тис. грн. -22370 -17940 33308 4430 51248 

Амортизація, тис. грн. 1273 4455 5671 3182 1216 

Власний капітал, тис. грн. -8109 -5956 605 2153 6561 

Позиковий капітал, тис. грн. 283645 329645 533878 46000 204233 

Капітальні витрати, тис. грн. 3851 2757 7473 -1094 4716 

RRROICg   - -0,02 -0,09 - -0,07 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Оборотні активи, тис. грн. 237621 224855 230550 -12766 5695 

Поточні зобов’язання, тис. грн. 237536 207631 224067 -29905 16436 

Чистий оборотний капітал, тис. грн. 85 17224 6483 17139 -10741 

Амортизація, тис. грн. 334482 43162 39453 -291320 -3709 

Власний капітал, тис. грн. 113381 212176 284294 98795 72118 

Позиковий капітал, тис. грн. 624759 510831 466344 -113928 -44487 

Капітальні витрати, тис. грн. 22313 27816 24735 5503 -3081 

RRROICg   
- -0,11 -0,02 - 0,09 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Оборотні активи, тис. грн. 113560 144894 158793 31334 13899 

Поточні зобов’язання, тис. грн. 151592 179187 198017 27595 18830 

Чистий оборотний капітал, тис. грн. -38032 -34293 -39224 3739 -4931 

Амортизація, тис. грн. 8956 9074 9363 118 289 

Власний капітал, тис. грн. 3830 -528 -12506 -4358 -11978 

Позиковий капітал, тис. грн. 112714 151592 179187 38878 27595 



 
 

 

 
 
 

Капітальні витрати, тис. грн. 216 341 185 125 -156 

RRROICg   
- -0,08 -0,02 - 0,06 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Це призводить до погіршення фінансової стійкості та перевищення 

короткострокових пасивів над відповідними активами. Ці фактори призводять до 

від’ємного приросту прибутку, що свідчить про низьку ефективність управління 

прибутком вказаних підприємств. 



 
 

 

 
 
 

РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ 

«ТД «КИЇВХЛІБ», ПАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ», ПАТ 

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» 

 

3.1. Розробка ефективної маркетингової стратегії для максимізації 

прибутку підприємств 

 

Маркетингова стратегія – комплекс заходів та рішень щодо способів 

задоволення існуючих та потенційних клієнтів підприємства за допомогою 

використання внутрішніх ресурсів та зовнішніх можливостей підприємства. 

Вона є складовою частиною загальної стратегії розвитку підприємства, поряд із 

фінансовою, інвестиційною, виробничою тощо. Розробляється на термін від 1 до 

25 років, найчастіше  - від 1 до 3 років. 

Маркетингова стратегія містить рішення щодо продуктів та ринків збуту 

на яких ці продукти будуть реалізовані. Вона визначає склад комплексу 

маркетингу, що зазвичай містить дослідження товарної (асортиментної), цінової, 

політики, каналів та способів розподілу та збуту. Вона передбачає обґрунтування 

вибору і формування: 

- цільового ринку або ніші, що планується заповнити чи збільшити; 

- асортименту та номенклатури продукції; 

- цінової політики підприємства щодо основною продукції та новинок; 

- системи збуту; 

- організації стимулювання продажу за допомогою рекламних заходів. 

«Розробка маркетингової стратегії підприємства – це процес створення і 

практичної реалізації генеральної програми дій підприємства. Її мета - ефективне 

розміщення ресурсів для досягнення цільового ринку. Предметом маркетингової 

стратегії є вирішення питань щодо того, які продукти (стратегічні простори) 



 
 

 

 
 
 

мають бути освоєні підприємством, і яким чином це завдання можна виконати» 

[32, с. 215]. 

Основні завдання розробки такої стратегії показані на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Основні завдання маркетингової стратегії підприємств 

Джерело: побудовано на основі [32] 

 

Оскільки ТОВ «ТД «Київхліб», ПАТ «Концерн Хлібпром» та ПАТ 

«Нікопольський хлібокомбінат» є підприємствами однієї галузі та виготовляють 

і реалізують ідентичну продукцію, то і складові маркетингової стратегії є 

схожими. 

Розглянемо основні елементи маркетингової стратегії, що представлені на 

рис. 3.2 враховуючи специфіку діяльності аналізованих підприємств. 

Основні завдання розробки маркетингової стратегії 

Оцінка слабких і сильних сторін підприємства, 

ринкових можливостей та загроз 

Координація різних напрямів діяльності 

Визначення цілей та напрямів діяльності підприємства 

Визначення альтернативних варіантів реалізації 

напрямів діяльності підприємства 

Створення умов для ефективного розподілу продукції 

підприємства 

Оцінка маркетингової діяльності підприємства 



 
 

 

 
 
 

Маркетингові цілі підприємства – це конкретні вимірювані якісні та 

кількісні планові показники підприємства що стосуються обсягу продажу або 

прибутку, які можуть бути досягнуті за певний час. 

Можна визначити такі основні маркетингові цілі аналізованих 

підприємств: 

 

Рис. 3.2. Складові елементи маркетингової стратегії підприємств 

Джерело: [32] 

 

Для ТОВ «ТД «Київхліб» та ПАТ «Концерн Хлібпром»: 

- збільшення частки ринку хлібобулочних виробів на всю територію 

України на 3%; 

- збільшення частки нових продуктів до 75%; 

- збільшення обсягів експортованої продукції, зокрема замороженого 

тіста на 10%. 

Для ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат»: 

- збільшення частки ринку на 5% за рахунок розширення реалізації 

продукції підприємства на всю Дніпропетровську область та суміжні області 

України; 

- збільшення частки нової продукції на 15%; 

- збільшення рентабельності реалізації продукції на 5%. 

Складові елементи стратегії маркетингу 

Маркетингові цілі підприємства 

Визначення цільового ринку та цільових сегментів 

Маркетинговий комплекс 

Визначення цільових груп клієнтів 

Позиціонування 



 
 

 

 
 
 

Визначення цільового ринку та цільових сегментів – це виокремлення 

такого сегменту ринку, чи такої однорідної групи споживачів, на задоволення 

потреб якої буде спрямована реалізація маркетингової стратегії. 

Цільовим ринком чи сегментом ринку для аналізованих підприємств є: 

Для ТОВ «ТД «Київхліб» та ПАТ «Концерн Хлібпром»: 

- ринок хлібобулочних виробів України та країн Європейського союзу; 

- сегмент ринку – ринок заморожених напівфабрикатів, зокрема 

замороженого тіста; 

- сегмент ринку – ринок безглютенових хлібобулочних виробів; 

- сегмент ринку – група споживачів що формують попит на продукти для 

здорового харчування, наприклад, пісні хлібці; 

Для ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат»: 

- ринок хлібобулочних виробів Дніпропетровської області та суміжних 

областей; 

- ринок тортів та тістечок Дніпропетровської області та суміжних 

областей. 

Позиціонування - це важливий процес, метою якого є виділення серед 

конкурентів та зайняття гідного місця не тільки серед споживачів, а й серед усіх 

учасників ринку. 

Існує кілька стратегій позиціонування, особливості яких наведені у таблиці 

3.1. 

З огляду на існуючі позиції аналізованих підприємств визначимо найбільш 

обґрунтовану стратегію позиціювання підприємств: 

-  ТОВ «ТД «Київхліб»  - стратегія «Лідер ринку»; 

- ПАТ «Концерн Хлібпром» - стратегія «Слідування за лідером»; 

- ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» - стратегія «Експерт». 

Стратегію «Лідер ринку» було обрано для ТОВ «ТД «Київхліб», оскільки 

наразі це підприємства займає перше місце в Україні за часткою ринку. 



 
 

 

 
 
 

Підприємство сприймається споживачами та учасниками ринку як лідер 

хлібопекарської галузі, задає тенденції зміни галузі, підтримує частку ринку, 

отримує максимальні прибутки, в тому числі за рахунок «ефекту масштабу», 

оберігає свою частку ринку та здійснює на нього значний вплив. Навіть 

конкуренти підприємства визнають його лідерство та враховують це у своїх 

стратегіях розвитку, орієнтуються на показники лідера. 

 

 

Таблиця 3.1 

Варіанти стратегій позиціонування 

Ознака Назва стратегії 

Домінатор Лідер 

ринку 

Виклик лідеру 

Слідування за 

лідером 

Загарбник Наступник Експерт 

Ринкова 

позиція 

Домінуюча 

Найбільша 

частка 

2-3 місце по 

ринковій 

частці 

Не визначена 

на початок 

активних 

дій. 

Може =0 Суттєва 

Найбільша 

частка у 

ринковій 

ніші 

Сектор ринку 

Весь ринок Весь ринок Весь ринок 

Весь ринок 

або 

найбільші 

сегменти 

Вужчий за 

лідера 

(найчастіше 

– найбільші 

сегменти) 

Ринкова 

ніша 

Урахування 

дій 

найбільших 

конкурентів Суттєве Значне Максимальне Суттєве Максимальне Середнє 

Активність 

щодо 

найбільшого 

конкурента Незначна 

Активні 

захисні дії Максимальна Суттєва 

Суттєва 

(наслідуванн

я дій лідера, 

захисні дії) Незначна 

Ринкова 

активність 

(формування 

попиту, вплив 

на 

споживачів) Максимальна Значна Значна Значна Суттєва 

Максималь

на в рамках 

ринкової 

ніші 

Ресурси Максимальні Значні Значні Значні Суттєві Незначні 

Вплив закону 

досвіду 

Максималь-

ний Значний Значний 

Значний 

досвід на 

інших 

ринках Суттєвий 

Значний у 

ніші 

Джерело: [17] 

 



 
 

 

 
 
 

Стратегію «Слідування за лідером» було обрано для ПАТ «Концерн 

Хлібпром», оскільки підприємство займає третє місце в Україні за обсягами 

реалізації продукції. Підприємство має слідувати за ТОВ «ТД «Київхліб», тобто 

використовувати ті ж методи розширення ринку, рішення щодо оновлення 

асортименту, захисту власних позицій тощо. Також в майбутньому підприємство 

може перейти до стратегії «Виклик лідеру», тобто здійснювати заходи із 

захоплення лідируючих позицій на ринку,розширення потенційних сегментів 

ринку тощо. 

Для ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» пропонуємо стратегію 

«Експерт». Підприємство має найбільшу частку невеликого сегменту ринку, 

зокрема є лідером на регіональному ринку Нікополя та прилеглих районів 

Дніпропетровської області, сприймається як фахівець, оскільки є багаторічну 

історію функціонування та задоволення потреб цільових груп споживачів. Цю 

стратегію можна ще назвати стратегією фокусування. Тобто зусилля компанії 

зосереджені на певному сегменті – ринок хліба та хлібобулочних виробів. 

Маркетинговий комплекс – це сукупність інструментів та методів впливу 

на споживачів через товар, ціну, просування та поширення для забезпечення 

позиціонування на ринку. Він відповідно включає в себе: товарну політику, 

політику ціноутворення, політику просування та політику розподілу. 

Товарна політика компанії містить основні рішення щодо асортименту 

продукції, частки різних її видів у виробництві, характеристики, якими 

продукція має бути наділена для її успішної реалізації на визначеному сегменті 

ринку. 

ТОВ «ТД «Київхліб» та ПАТ «Концерн Хлібпром» пропонується 

розширювати перелік нових видів продукції за рахунок заморожених 

напівфабрикатів, нових видів тортів та тістечок для сегменту елітних споживачів 

– ресторанів, кафе тощо; 



 
 

 

 
 
 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» пропонуємо розширювати 

асортимент новими видами хлібобулочних виробів, безглютенових виробів, 

тортів та тістечок для середнього споживача. 

Політика ціноутворення має варіюватися відповідно до видів продукції. 

ТОВ «ТД «Київхліб» та ПАТ «Концерн Хлібпром»  на продукцію повсякденного 

вжитку має використовуватись політика низьких цін – це підвищить 

конкурентоспроможність продукції, а для нових виробів  більш елітних тортів та 

тістечок – політика високих цін. 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» має впроваджувати політику 

помірного підвищення цін на продукцію для забезпечення її вищої 

рентабельності, враховуючи попит та переваги споживачів. 

Політика просування має бути зосереджена на зростанні популярності 

торговельної марки та забезпечуватись відповідною рекламою. Така політика 

має розроблятись та впроваджуватись на кожному з аналізованих підприємств. 

Політика розподілу включає канали збуту та транспортування продукції, 

географію реалізації та розміщення в місцях продажу. 

Зокрема, для ТОВ «ТД «Київхліб» та ПАТ «Концерн Хлібпром»  

пропонуємо максимальне розширення географії реалізації та каналів збуту в 

тому числі через розширення мережі фірмових магазинів не тільки у областях 

виробництва, а й в усіх обласних центрах України. Для ПАТ «Нікопольський 

хлібокомбінат» пропонуємо підвищити активність в укладенні угод з великим 

торговельними мережами – «АТБ», «Сільпо» тощо – для розширення своєї 

присутності в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській областях. 

Отже, маркетингова стратегія підприємств має визначатися цілями 

підприємства, його можливостями та мати певні оціночні характеристики для 

аналізу ефективності її реалізації. 

 



 
 

 

 
 
 

3.2. Раціоналізація витрат виробництва шляхом нормування 

матеріальних витрат підприємств 

 

Хлібопекарська галузь відноситься до матеріаломістких галузей. Як 

показали розрахунки структури собівартості ТОВ «ТД «Київхліб», ПАТ 

«Концерн Хлібпром» та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» частка 

матеріальних витрат становить 33–42% собівартості продукції. Основним 

чинником, що сприяє підвищенню ефективності використання матеріальних 

ресурсів, є їх нормування. 

«Під нормою витрат матеріальних ресурсів розуміють гранично допустиму 

величину сировини, матеріалів, палива, енергії, яка може бути витрачена для 

випуску одиниці продукції (або для виконання певної роботи) визначеної якості 

за певних організаційно-технічних умов. Таким чином, норми витрат 

матеріальних ресурсів регламентують величину виробничих витрат матеріалів, 

сировини, напівфабрикатів, палива, енергії. Основні і частково допоміжні 

матеріали нормуються на одиницю продукції, а деякі з них - на одиницю часу 

роботи устаткування»[19]. 

Норми витрат матеріальних ресурсів класифікують за різними ознаками, 

зокрема за періодом дії, масштабами застосування, ступенем деталізації об'єкта 

нормування, ступенем деталізації номенклатури матеріалів, призначенням. 

Найбільш показовим є класифікація за періодом дії. Відповідно до цієї ознаки 

розрізняють: 

- перспективні норми, що враховують прогресивні напрями у 

використанні сировини, матеріалів протягом кількох років; 

- поточні норми, які пов'язані з конкретним технологічним процесом в 

певному календарному періоді. 

- річні норми, що визначають середньорічні витрати матеріальних 

ресурсів. 



 
 

 

 
 
 

Норма витрат матеріалів для хлібопекарського підприємства - це 

рецептура, яка дозволяє підприємству: 

- «запланувати потребу в сировині та матеріалах для виготовлення 

продукції, 

- скласти план матеріального постачання та закупити необхідну 

кількість матеріалів; 

- розрахувати виробничу собівартість та відпускну ціну продукції, що 

випускається; 

-  дізнатися, наскільки раціонально та ефективно витрачаються 

матеріальні ресурси, тобто здійснювати контроль за їх використанням та 

втратами (наприклад, на підставі норм витрат приймають рішення про 

перевитрату матеріалів, відшкодування збитків тощо); 

- правильно організувати облік виробничих витрат та втрат» [9]. 

Норма витрат матеріалів – це орієнтовна величина, що дозволяє 

встановити їх планову кількість, необхідну для виготовлення певних видів 

продукції, причому ця величина  визначається у натуральних показниках на 

одиницю продукції чи на окремі технологічні процеси. 

Під час нормування витрат матеріалів враховуються: корисна витрата 

матеріалу (та, що ввійшла до маси виробу), технологічні відходи матеріалу 

(кількість матеріалу, що витрачена на виробництво, але не ввійшла до маси 

виробу) та безповоротні втрати (кількість матеріалу, що була безповоротно 

втрачена з причин низької організації виробництва чи кваліфікації персоналу). 

Основними методами нормування витрат матеріальних ресурсів 

визначають: 

- аналітично-розрахунковий метод - найбільш прогресивний і ґрунтується 

на детальному аналізі рецептури виготовлення хлібобулочних виробів, 

результатах науково-дослідницьких робіт, експериментів, на врахуванні 

можливостей впровадження в плановому періоді нової техніки, технології та 



 
 

 

 
 
 

прогресивних методів організації виробництва. Цей метод дозволяє 

обґрунтувати елементи норм, виявити резерви зниження витрат, визначити 

джерела непродуктивних втрат та на їх основі розробити заходи із скорочення 

витрат матеріалів; 

- дослідно-виробничий метод використовується для встановлення норм 

дослідних випробувань, що були проведені безпосередньо на робочих місцях, у 

виробничих цехах. Він застосовується, в основному, у випадках нормування 

витрат допоміжних матеріалів; 

- звітно-статистичний метод ґрунтується на розрахунку норм на основі 

звітних даних про фактичне використання матеріалів, сировини в звітному 

періоді з коригуванням їх у бік можливого зниження. Ці норми не є 

прогресивними та їх використання обмежене рідко використовуваними 

матеріалами [19]. 

Сировина, основні матеріали та напівфабрикати відносяться до змінних 

витрат на виробництво продукції і їх розмір має відповідати рецептурі. Норма 

витрат в рецептурах мають бути нижчими за існуючі та прогресивними, адже на 

їх основі формується нормативна собівартість виготовлення продукції, її 

калькуляцію по окремим видам та розраховується відхилення від норм. 

Існує також поняття «норма виходу хліба» – це мінімально допустимий 

обсяг хліба, що виготовлений із ста кілограм борошна та іншої сировини  

відповідно до рецептури. Нормування витрат виходу хліба застосовується для 

встановлення порядку у витратах основної сировини хлібопекарського 

виробництва та для її раціонального використання і забезпечення випуску 

продукції, що відповідає чинним показникам якості. Кожне підприємство 

затверджує свою мінімальну норму виходу хліба, що ґрунтується на основі 

технології приготування тіста, застосовуваного обладнання, хлібопекарських 

властивостей борошна, що використовується у виробництві. 

Норми витрат на виготовлення хліба містить такі складові: 



 
 

 

 
 
 

- чисті витрати борошна та іншої сировини на виробництво продукції; 

- технологічні витрати на виготовлення хлібобулочних виробів, а також 

на складах і в транспортуванні. 

Технологічні витрати для виробництва хлібобулочних виробів потрібно 

знижувати до оптимальної величини. До цих витрат можна віднести: упік 

(зменшення маси тіста при випіканні) та усушка хлібобулочних виробів 

(зменшення маси під час зберігання); витрати сухих речовин для бродіння тіста; 

витрати борошна на формування тістових заготовок; зменшення маси 

хлібобулочних виробів під час транспортування від печі та укладання у 

вагонетки тощо. 

Щодо технологічних витрат на складах і при транспортуванні, то це 

борошно, напівфабрикати та готова продукція, що була  втрачена під час 

зберігання, транспортування, а також через недосконалість або дефекти 

устаткування. Ці витрати мають бути повністю ліквідовані через дотримання 

правил експлуатації устаткування і постійного контролю за його станом, чіткого 

виконання технологічних режимів виробництва.  

«Для розрахунку економії чи перевитрат борошна підраховують планову 

витрату борошна, яка досягається в разі точного дотримання норми виходу 

хлібобулочних виробів, і порівнюється з фактичною витратою» [16]. 

Отже, нормування витрат є основним джерело пошуку резервів зниження 

матеріаломісткості продукції і як наслідок зниження її собівартості. В цьому 

процесі особливої ваги набуває встановлення обґрунтованих норм витрат 

сировини та допоміжних матеріалів на виготовлення продукції на основі 

прогресивних рецептур. 

 

3.3. Зниження собівартості продукції за рахунок підвищення 

ефективності використання ресурсів підприємств 

 



 
 

 

 
 
 

Собівартість продукції прямо впливає на прибутковість та ефективність 

діяльності підприємства, чим вона нижча – тим ефективніше використовуються 

ресурси підприємства. Отже, зниження собівартості – основний шлях 

підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Цього можна 

досягнути економією трудових, матеріальних і фінансових ресурсів 

підприємства. 

На сьогодні чітко визначено поняття собівартості продукції, що 

представляє собою грошові поточні витрати підприємства на виробництво 

продукції. Ефективним інструментом економії цих витрат не є контроль за 

обсягами витрачання ресурсів, а пошук і впровадження нових прогресивних 

способів організації виробничих та обслуговуючих процесів [42, с. 56]. 

У собівартості, як узагальнюючому економічному показнику знаходять 

своє відображення всі сторони діяльності підприємства, а саме  рівень 

технологічного оснащення виробництва та  досконалість освоєння 

технологічних процесів; рівень використання виробничих потужностей та 

організації виробництва; можливості економного використання матеріальних та 

трудових ресурсів через врахування впливу факторів, що характеризують 

виробничо-господарську діяльність. 

Витрати, що є складовими собівартості реалізованої продукції 

визначаються нормативним актом із регулювання бухгалтерського обліку, а саме 

– національним стандартом бухгалтерського обліку 16 «Витрати», відображено 

на рис. 3.3. 

 



 
 

 

 
 
 

 
Рис. 3.3. Складові собівартості реалізованої продукції за НС(Б)О 16 

«Витрати» 

Джерело: [37] 

 

На рис. 3.3 зображено узагальнені складові собівартості, але більш 

деталізований перелік витрат, що включається до собівартості продукції 

виглядає так: 

– «витрати на підготовку й освоєння виробництва; 

– витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції (робіт, 

послуг), зумовлені технологією та організацією виробництва, включаючи 

витрати на контроль виробничих процесів і якості продукції, що випускається; 

– витрати, пов’язані з раціоналізацією й винахідництвом; 

– витрати на обслуговування виробничого процесу, забезпечення 

нормальних умов праці й техніки безпеки; 

– витрати, пов’язані з набором робочої сили, підготовкою та 

перепідготовкою кадрів; 

– відрахування на соціальні заходи; 

– витрати на управління виробництвом тощо» [13, с. 141]. 

Ці витрати є об’єктами вивчення і їх зниження загалом вплине на зниження 

собівартості продукції. 

Собівартість реалізованої продукції  

Виробнича собівартість продукції, реалізованої у 

звітному періоді  

 
Нерозподілені постійні загальновиробничі 

витрати  

Наднормативні виробничі витрати  



 
 

 

 
 
 

Зниження собівартості є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку 

економіки, коли високий рівень конкуренції за збереження вже існуючих ринків 

збуту продукції, а також завоювання нових секторів ринку. 

У таблиці 3.2 представлено перелік напрямків та заходи зі зниження 

собівартості продукції за основними її складовими. 

Таблиця 3.2 

Напрями економії витрат, що входять до собівартості продукції 

Фактори зниження 

собівартості  

Заходи 

Зниження 

матеріаломісткості та 

енергомісткості 

продукції 

- закупка сировини за нижчими цінами із збереженням рівня якості; 

вибір постачальників з найближчим їх розташуванням до місця виробництва; 

- скорочення витрат на перевезення сировини через вибір перевізників з 

найнижчими тарифами або перехід на доставку сировини власними силам; 

- економія енергоресурсів; 

- укладання угод із постачальниками матеріальних та енергетичних ресурсів у 

періоди найнижчих цін з фіксуванням вартості тощо. 

Підвищення рівня 

технічної оснащеності 

виробництва  

– збільшення виробничих потужностей в результаті залучення прогресивної 

техніки; 

– впровадження інноваційних технологій; 

– використання безвідходних технологій; 

– зниження трудомісткості робіт 

Зменшення 

амортизаційних 

відрахувань на 1 грн 

продукції 

Зміна середньорічної вартості основних засобів; 

– збільшення обсягів виробництва продукції. 

Вдосконалення 

організації праці та 

виробництва 

– Застосування прогресивних методів організації виробництва та праці; 

– використання мотиваційного механізму на підприємстві; 

– залучення кваліфікованих працівників та їх постійне навчання; 

– встановлення тривалих відносин з надійними постачальниками; 

– мінімізація втрат та збитків 

Зміна обсягу 

виробництва 

Вигоди від ефекту масштабу 

Інші чинники – ліквідація застарілих та введення нових цехів і виробництв; 

– підготовка й освоєння нових видів продукції в діючих об’єднаннях; 

– зміни в розміщенні виробництва. 

Джерело: [57] 

 

Отже, основними факторами зниження собівартості продукції є: 

- зменшення частки витратомісткої продукції у загальній структурі 

виготовленої продукції; 

- підвищення технічного рівня виробництва; 

- зниження рівня амортизації на 1 грн виробленої продукції; 



 
 

 

 
 
 

- удосконалення організації праці та виробництва; 

- підвищення ефективності використання природних та матеріальних 

ресурсів; 

- зміна обсягу виготовлення продукції; 

- галузеві та інші фактори: розміщення виробництва, використання нових 

рецептур, організація транспортування сировини тощо. 

Враховуючи той факт, що матеріальні витрати підприємства в сумі із 

витратами на паливо і енергію складають у ТОВ «ТД «Київхліб» від 47 до 50% 

протягом 2018–2020 років, у ПАТ «Концерн Хлібпром» – 44–45%, а у ПАТ 

«Нікопольський хлібокомбінат» 47–49% усієї собівартості (рис. 3.2), то саме 

вони є об’єктом пошуку внутрішньогосподарських резервів зниження 

собівартості продукції. 

 

Рис. 3.2. Зміна частки матеріальних витрат та витрат на паливо і енергію 

підприємств протягом 2018-2020 років 

Джерело: побудовано автором за даними фінансової звітності підприємств 

Таким чином, одним із найбільш ефективних методів зниження 

собівартості є зниження матеріальних витрат на виробництво продукції. 

Цього можна досягти такими заходами: 
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 закупка сировини у постачальників, що пропонують нижчу ціну при 

забезпеченні достатнього рівня якості сировини та матеріалів. Також укладання 

довгострокових контрактів при фіксовані ціні у період її найменшого сезонного 

значення є важливим інструментом запобіганню ризиків підвищення вартості 

сировини при кон’юнктурних її змінах протягом дії договору постачання. Крім 

того правильний розрахунок обсягів закупок, вибір найдешевшого виду 

перевезення призведе до зниження витрат. Важливо обирати постачальника, що 

знаходиться на невеликій відстані від місця розташування виробничих 

потужностей. Також важливим напрямком економії матеріальних ресурсів є 

зниження використання палива та енергії. Заходи з енергозбереження у сучасних 

умовах господарювання набувають особливої актуальності через підвищення цін 

на енергоносії – газ та електроенергію, а витрати на них є суттєвою складовою 

собівартості продукції. Вдосконалення технологічних процесів, використання 

енергозберігаючих технологій, призведе до зменшення передвиробничих та 

післявиробничих втрат енергетичних ресурсів підприємства; 

 економічно обґрунтований вибір сировини, що ґрунтується на рецептурі 

та технологічних можливостях виробництва хлібобулочних виробів. Основною 

умовою зниження витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці 

продукції є поліпшення конструкцій виробів і вдосконалення технології 

виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, упровадження 

технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів; 

 комплексне використання сировини та відходів виробництва. Повторне 

використання відходів виробництва або їх реалізація призводить до зниження 

витрат матеріалів через врахування в собівартості реального витрачання 

сировини без втрат на відходів; 

 підвищення якості сировини, матеріалів, готової продукції. Неякісна 

сировина призводить до погіршення смакових властивостей хліба, а це є 



 
 

 

 
 
 

причиною зростання нереалізованої продукції, її псування та до економічних 

втрат підприємства; 

 удосконалення рецептури видів  продукції; 

 економія ресурсів через вдосконалення діючих технологічних процесів 

та впровадження нової прогресивної технології.  

 застосування економічних стимулів покращення використання 

матеріальних ресурсів. 

Наступний напрямком зниження собівартості є підвищення рівня 

технологічної оснащеності, що включає такі заходи: 

 збільшення виробничих потужносте через залучення прогресивнішої 

техніки призведе до зростання виробництва при існуючих умовно-постійних 

витратах, що призведе до їх економії на одиницю продукції. Крім того 

прогресивна техніка зменшує рівень відходів та браку, що теж є резервом 

економії матеріальних витрат; 

 застосування інноваційних технологій в організацій виробництва та 

реалізації продукції; 

 використання нових рецептур та безвідходних технологій виробництва; 

 зниження трудомісткості продукції, а отже і економії витрат на оплату 

праці та відрахування з неї.  

Із таблиць 2.12, 2.13 та 2.14 видно, що витрати на амортизацію основних 

фондів ТОВ «ТД «Київхліб» та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» складають 

близько 5,5% собівартості продукції, а ПАТ «Концерн Хлібпром» – близько 24%. 

Різниця у амортизаційних відрахуваннях пояснюється різними методами 

нарахування амортизації та різними обсягами основних фондів, що задіяні у 

виробництві продукції. Для скорочення витрат підприємства необхідно обрати 

більш обґрунтований метод розрахунку амортизації для зменшення її частки у 

собівартості. Це призведе до скорочення цих витрат, зниження собівартості 



 
 

 

 
 
 

продукції та зниження її ціни і як наслідок посилення конкурентоздатності 

продукції ПАТ «Концерн Хлібпром». 

Скорочення витрат на оплату праці теж є суттєвим напрямком зниження 

собівартості продукції. Цього можна досягти скороченням кількості працівників 

у результаті провадження технологій виробництва, що не передбачають великої 

кількості обслуговуючого персоналу. Але для впровадження автоматизованих 

комплексів потрібні значні інвестиції. Звичайно підприємства намагаються 

поступово автоматизувати виробничі процеси, але наразі основним резервом 

економії витрат на трудові ресурси є підвищення продуктивності праці 

персоналу. Підвищення норм виробітку з одночасним удосконаленням 

організації праці дозволяє підвищити продуктивність персоналу з одночасним 

зростанням середньої заробітної плати на одного працівника. Скорочення витрат 

на оплату праці призводить до зменшення її частки в собівартості та до 

зменшення цих витрат на одиницю продукції.  

Одним із найважливіших напрямків зниження собівартості є скорочення 

витрат на обслуговування виробництва і управління. Це так звані цехові та 

загальновиробничі витрати. Скорочення цих витрат можна досягти скороченням 

кількості керівників різноманітних цехів, дільниць тощо. Також важливе 

значення має дотримання режиму суворої економії на всіх ділянках виробничо-

господарської діяльності підприємства, в тому числі загальновиробничих витрат. 

Отже, розрахуємо економічний ефект від впровадження запропонованих 

заходів на кожному із аналізованих підприємств, враховуючи, що використання 

заходів призведе до зниження витрат за кожною статтею собівартості на 1%, а 

економія витрат на сировину і матеріали складатиме 2% вартості цих ресурсів у 

собівартості 2020 року. (табл. 3.3). Крім того для ПАТ «Концерн Хлібпром» 

пропонуємо поступово привести витрати на амортизацію до рівня витрат 

аналогічних підприємств галузі, на плановий рік знизити рівень цих витрат на 

5%. 



 
 

 

 
 
 

Таблиця 3.3 

Зниження собівартості продукції підприємств при використанні 

запропонованих заходів економії витрат, тис. грн. 

Показник  

2020 рік Плановий рік 

Економія 

витрат 

ТОВ «ТД «Київхліб» 

Собівартість реалізованої продукції, в т.ч. 2674849 2639626,39 -35222,61 

Сировина і матеріали, тис. грн 847412 830463,76 -16948,24 

Паливо і енергія та технологічні цілі, тис. грн 497411 492436,89 -4974,11 

Витрати на оплату праці, тис. грн 764524 756878,76 -7645,24 

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 217452 215277,48 -2174,52 

Амортизація, тис. грн 140580 139174,2 -1405,8 

Загальновиробничі витрати, тис. грн 177452 175677,48 -1774,52 

Інші витрати, тис. грн. 30018 29717,82 -300,18 

ПАТ «Концерн Хлібпром» 

Собівартість реалізованої продукції, в т.ч. 803394 784346,98 -19047,02 

Сировина і матеріали, тис. грн 319852 313454,96 -6397,04 

Паливо і енергія та технологічні цілі, тис. грн 30241 29938,59 -302,41 

Витрати на оплату праці, тис. грн 158741 157153,59 -1587,41 

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 33245 32912,55 -332,45 

Амортизація, тис. грн 195364 185595,8 -9768,2 

Загальновиробничі витрати, тис. грн 48502 48016,98 -485,02 

Інші витрати, тис. грн. 17449 17274,51 -174,49 

ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» 

Собівартість реалізованої продукції, в т.ч. 93442 92113,07 -1328,93 

Сировина і матеріали, тис. грн 39451 38661,98 -789,02 

Паливо і енергія та технологічні цілі, тис. грн 5947 5887,53 -59,47 

Витрати на оплату праці, тис. грн 10852 10743,48 -108,52 

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 2359 2335,41 -23,59 

Амортизація, тис. грн 5368 5314,32 -53,68 

Загальновиробничі витрати, тис. грн 16478 16313,22 -164,78 

Інші витрати, тис. грн. 12987 12857,13 -129,87 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств 

 

Отже, системно впроваджені заходи з економії витрат, що входять у 

собівартість призведе до зниження собівартості продукції ТОВ «ТД «Київхліб» 

на 35222,61 тис. грн, або на 1,32% , ПАТ «Концерн Хлібпром»  - на 19047,02 тис. 



 
 

 

 
 
 

грн, або на 2,37% та ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат»  - на 1328,9 тис. грн 

або на 1,42%. 

Значення зниження собівартості продукції підприємств полягає у: 

 зростанні валового прибутку підприємства, і як наслідок у зростанні 

чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після 

здійснення усіх відрахувань. При цьому зростають можливості підприємства у 

розширеному відтворенні, розвитку господарської діяльності; 

 зміцненні фінансового стану підприємства, зниженні рівні загрози 

банкрутства та зростанні вартості підприємства в цілому; 

 зростанні можливостей для матеріального стимулювання працівників, їх 

соціального забезпечення; 

 збільшенні конкурентоспроможності підприємства через використання 

інструменту – зниження ціни реалізації продукції; 

 зростання загальної ефективності господарської діяльності, 

виробництва та реалізації продукції тощо. 



 
 

 

 
 
 

ВИСНОВКИ 

 

Прибуток є однією з найскладніших економічних категорій. Найповнішим, 

на наш погляд, є визначення прибутку, що дається І. О. Бланком: «прибуток є 

вираженим у грошовій формі чистим доходом підприємця на вкладений капітал, 

що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької 

діяльності, і становить різницю між сукупним доходом і сукупними витратами у 

процесі здійснення цієї діяльності» 

Науковці не мають єдиної думки про набір функції, що виконує прибуток, 

при цьому виділяють основні з них: оціночну, стимулюючу та розподільчу. 

Для потреб управління класифікація прибутку має велике значення і 

складає інформаційну основу прийняття рішень. Прибуток класифікують за 

такими ознаками: за видами діяльності; в залежності від порядку визначення (за 

даними «Звіту про фінансові результати»); за характером оподаткування; за 

характером використання; за значенням підсумкового результату; за періодами 

формування; за метою визначення та за розміром. 

Отже, прибуток – це основний критерій оцінки ефективності управління та 

підсумковий показник діяльності підприємства. Одночасно прибуток є простою 

категорією, що визначається як різниця між доходами та витратами, та складним 

поняттям, що характеризується балансуванням між прибутковістю і ризиком. 

Основними завданнями управління формуванням прибутку підприємства 

є: планування необхідного рівня прибутковості від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємства; виявлення резервів зростання прибутку 

підприємства; визначення припустимого рівня ризиків, пов’язаних із 

операційною та фінансово-інвестиційною діяльністю підприємства; 

забезпечення ефективного контролю за розподілом та використанням прибутку 

підприємства. 



 
 

 

 
 
 

Система управління прибутком – це певна послідовність дій, спрямована 

на забезпечення реалізації основної мети та завдань управління. Процес 

формування фінансових результатів спрямований на те, щоб досягти потрібного 

їх розміру, реалізувати всі резерви, за рахунок фінансової, операційної та 

інвестиційної діяльності. 

На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, 

що відображається в офіційній звітності суб’єктів господарювання, впливає 

встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; 

обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських 

витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій та іншої 

діяльності. Існують два підходи до формування прибутку підприємства: 

бухгалтерський підхід та економічний підхід. 

Основними етапами механізму формування чистого прибутку 

підприємства є: формування валового прибутку чи збитку (визначається як 

різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг)); формування фінансового результату від 

операційної діяльності (визначається як сума валового прибутку та інших 

операційних доходів за мінусом адміністративних, збутових та інших 

операційних витрат); формування фінансового результату до оподаткування 

(визначається як сума фінансового результату від операційної діяльності, 

доходів від участі у капіталі, інших фінансових доходів та інших доходів за 

мінусом витрат від участі у капіталі, інших фінансових витрат та інших витрат); 

формування чистого прибутку чи збитку (визначається як сума фінансового 

результату до оподаткування та податку на прибуток). 

Також слід звернути увагу, що на процес управління формуванням прибутку 

впливає безліч факторів, чітке визначення та врахування яких має відбуватись 

систематично. Ці фактори поділяють на зовнішні та внутрішні. 



 
 

 

 
 
 

Для оцінки ефективності управління процесом формування прибутку від 

використовують показник рентабельності. Рентабельність – це загальний 

показник економічної ефективності діяльності підприємства. Науковці 

розрізняють два види рентабельності: рентабельність, розрахована на основі 

балансового (загальною) прибутку; рентабельність, розрахована на основі 

чистого прибутку. 

Виділяють три основних підходи до визначення показників рентабельності, 

зокрема: дохідний (показники прибутковості продажів – валова та чиста 

прибутковість реалізації продукції), витратний (рентабельність продукції, 

рентабельність операційної, звичайної та інвестиційної діяльності) та ресурсний 

(рентабельність активів, основного, оборотного та власного капіталу тощо). 

Для всебічного та детального аналізу формування прибутку було обрано 

три підприємства з різними обсягами виробництва, регіоном розташування 

ринку збуту та рівнем організації управління діяльністю: ТОВ «ТД «Київхліб»; 

ПАТ «Концерн Хлібпром»; ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат». 

Порівнюючи темпи зростання валового із даними по показнику чистого 

прибутку було зроблено висновки, що чистий прибуток ТОВ «ТД «Київхліб» 

зменшився у 2019 році на 15,85% порівняно із 2018 роком, а у 2020 році – зріс на 

201,86% до 2019 року. Чистий прибуток ПАТ «Концерн Хлібпром» значно зріс 

(майже у 7 разів) у 2019 році та знизився на 55,61% до 2019 року, тобто загалом 

відбулося значне його зростання у 2019-2020 роках. Нікопольський 

хлібокомбінат показує чисті збитки у значних обсягах як результуючий показник 

діяльності протягом аналізованих років. 

Із трьох порівнюваних підприємств тільки два - ТОВ «ТД «Київхліб» та 

ПАТ «Концерн Хлібпром» отримали прибуток від операційної діяльності, а 

Нікопольського хлібокомбінату на цьому етапі формування кінцевого 

результату діяльності уже мав збитки протягом 2018-2020 років. 



 
 

 

 
 
 

Найбільшу питому вагу у складі операційних витрат підприємства займає 

собівартість продукції. Її частка у операційних витратах ТОВ «ТД «Київхліб» 

складала 75,38%, ПАТ «Концерн Хлібпром» - 65,63%, а Нікопольського 

хлібокомбінату – 76,51%. 

Усі підприємства отримали збитки від фінансово-інвестиційної діяльності. 

Найбільші збитки отримало підприємство – Концерн Хлібпром. у 2020 році його 

результат 15246 тис. грн збитків. На отримання такого результату вплинули 

значні фінансові витрати підприємства, що на 90% складаються із процентних 

витрат за користування кредитними коштами та на 10% від витрат на оренду. 

Відзначимо, що усі три підприємства отримали позитивний валовий 

прибуток як різницю між чистим доходом від реалізації продукції та 

собівартістю. Нікопольський хлібокомбінат мав значне перевищення 

операційних витрат над операційними доходами, що призвело до від’ємного 

фінансового результату від операційної діяльності. Усі підприємства отримали 

збитки від фінансово-інвестиційної діяльності. Найбільш вагомим за сумою є 

збиток Концерну Хлібпром, але в результаті все ж саме це підприємство є 

лідером за отриманим фінансовим результатам до оподаткування, що говорить 

про ефективне управління формуванням прибутку. 

Загалом можна говорити про найвищу ефективність управління 

формуванням прибутку у Концерну Хлібпром, розраховану за доходним 

підходом, адже, хоч Київхліб і показало вищу валову рентабельність продажу, 

Концерн Хлібпром отримав вищі чисті показники рентабельності продажів 

протягом 2018-2020 років. 

Підприємство Хлібпром є лідером і за показником рентабельності усієї 

діяльності. Підприємство Київхліб показало нижчі результати ефективності 

формування прибутку. Загалом слід відмітити зростання рентабельності 

операційної та всієї діяльності підприємства у 2020 році порівняно із 2019. 



 
 

 

 
 
 

Найгірші показники ефективності показав Нікопольський хлібокомбінат, 

адже прибутковістю відрізнялась лише діяльність з реалізації продукції. 

Операційна та фінансова діяльність підприємства принесли лише збитки, що в 

кінцевому підсумку позначилось на ефективності усієї діяльності підприємства. 

За моделлю Дюпона, розрахованою на основі фінансової звітності 

підприємств можемо зробити висновки, що Концерн Хлібпром маючи великий 

власний капітал використовує його більш ефективно, ніж інші підприємства. 

Київхліб отримує чисті прибутки, але має від’ємне значення власного капіталу, 

що призводить від’ємного показника рентабельності, а Нікопольський 

хлібокомбінат отримує чистий збиток як результат діяльності, тому його 

показники ефективності використання активів та капіталу мають негативне 

значення. 

Основними напрямками удосконалення формування прибутку 

підприємств визначено приріст доходів через застосування маркетингової 

стратегії та економія усіх витрат, що входять у собівартість продукції, зокрема 

економія матеріальних витрат шляхом нормування. 

Маркетингова стратегія – комплекс заходів та рішень щодо способів 

задоволення існуючих та потенційних клієнтів підприємства за допомогою 

використання внутрішніх ресурсів та зовнішніх можливостей підприємства. 

Можна визначити такі основні маркетингові цілі аналізованих підприємств: 

Для ТОВ «ТД «Київхліб» та ПАТ «Концерн Хлібпром» цілями такої 

стратегії буде збільшення частки ринку хлібобулочних виробів на всю територію 

України на 3%; збільшення частки нових продуктів до 75%; збільшення обсягів 

експортованої продукції, зокрема замороженого тіста на 10%; а для ПАТ 

«Нікопольський хлібокомбінат»: збільшення частки ринку на 5% за рахунок 

розширення реалізації продукції підприємства на всю Дніпропетровську область 

та суміжні області України; збільшення частки нової продукції на 15%; 

збільшення рентабельності реалізації продукції на 5%. 



 
 

 

 
 
 

З огляду на існуючі позиції аналізованих підприємств визначено найбільш 

обґрунтовану стратегію позиціонування підприємств: для ТОВ «ТД «Київхліб» 

– стратегія «Лідер ринку»; для ПАТ «Концерн Хлібпром» – стратегія 

«Слідування за лідером»; для ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат» – стратегія 

«Експерт». 

Основними факторами зниження собівартості продукції визначено: 

зменшення частки витратомісткої продукції у загальній структурі виготовленої 

продукції, зокрема через нормування; підвищення технічного рівня 

виробництва; зниження рівня амортизації на 1 грн виробленої продукції; 

удосконалення організації праці та виробництва; підвищення ефективності 

використання природних та матеріальних ресурсів; зміна обсягу виготовлення 

продукції; галузеві та інші фактори: розміщення виробництва, використання 

нових рецептур, організація транспортування сировини тощо. 



 
 

 

 
 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Андріяш А.С., Могилова А.Ю. Особливості управління прибутком 

підприємства. Молодий вчений. 2014. №6(09). С. 68-70. 

2. Базилінcькa O.Я. Фінансовий аналіз: теoрія тa прaктикa; 2-е вид. К.: 

Центр навчальної літератури, 2011. 398 c. 

3. Бердар М.М. Фінанси підприємств. Навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2010. 352 с. 

4. Бержанір В.А., Улянич Ю.В., Гвоздєй Н.І. Рентабельність як основний 

показник оцінки діяльності підприємства. Вісник ХНДАУ. 2015. № 1. С. 261-265.  

5. Білик М.Д., Білик Т.О. Фінансові результати діяльності малих 

підприємств: оцінка та прогнозування: монографія. К.: ПанТот, 2012. 280 с. 

6. Бланк И.А. Управление прибылью. 2-е изд. К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. 

752 с. 

7. Богацька Н.М. Прибуток підприємства: його роль, формування та 

резерви збільшення в умовах ринкової економіки. Ефективна економіка. 2019. 

№ 9.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/32.pdf (дата звернення 

09.05.2021). 

8. Висока О.Є. Економічна сутність прибутку та концепції його 

формування. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. №17. с. 36-42. 

9. Власенко Т.Ю., Стародубцева О.С. Прибутковість підприємства: 

сутність та ефективність управління. Молодий вчений. 2018. №12(64). Грудень. 

С. 256-259. 

10. Войтенко Т. Норми витрат матеріалів: з ними чи без них? Податки 

& бухоблік. 2018. № 61. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/july/issue-

61/article-38257.html (дата звернення 19.10.2021). 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/32.pdf


 
 

 

 
 
 

11. Волкова О.О., Оксанич О.Е., Миронова О.О. Калькуляція 

собівартості продукції, робіт та послуг : навчальний посібник. Київ : Центр 

учбової літератури, 2013. 326 с.  

12. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. 

Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 488 с. 

13. Голомб В.В., Дзюба Т.О. Планування та економічне обґрунтування 

шляхів зниження собівартості продукції. Інфраструктура ринку. 2016. №2. С. 

140-143. 

14. Гоменюк О.І. Необхідність зниження собівартості продукції з метою 

забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств. Проблеми 

матеріальної культури. Економічні науки. 2014. С. 21–27.  

15. Даниш Н.І., Максименко Д.В. Аналіз резервів зниження собівартості 

продукції. Приазовський економічний вісник. Бухгалтерський облік, аналіз і 

аудит. 2019. № 6. С. 351–356.  

16. Дідик А.З. Облік виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах 

України. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29. №8. С. 93-98. 

17. Длігач  А.О. Стратегії конкурентної поведінки в системі 

стратегічного маркетингу. Культура народов Причерноморья. 2006. № 80. С. 33-

37.  URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15043/9-

Dligach.pdf?sequence=1 (дата звернення 19.10.2021). 

18. Зінченко О.А. Визначення показників рентабельності на основі 

величини якості прибутку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. 

№ 28. С. 150–155.  

19. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник. К. : Центр 

учбової літератури, 2009. 728 с. 

20. Іващенко О.В., Студенікіна Ю.Є. Нормування виробничих запасів на 

підприємстві. Вісник економічної науки України. 2008. №1. С. 43-46. 



 
 

 

 
 
 

21. Іщенко Н.А. Факторний аналіз формування прибутку підприємства. 

Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. URL: 

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/33.pdf (дата звернення 03.05.2021). 

22. Кавтиш О.П. Прокопчук Ю.О. Використання багатофакторної моделі 

компанії «Дюпон» для аналізу прибутковості діяльності підприємства. Сучасні 

проблеми економіки і підприємництво. 2017. Випуск 20. С. 237-247. 

23. Кононенко Ж.А, Грибовська Ю.М., Ходаківська Л.О. Фактори зміни 

величини фінансових результатів. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №1. С. 

28-32. 

24. Костишина О.Я. Фактори формування операційного прибутку 

підприємств. Економіка будівництва і міського господарства. 2006. 

№ 3.  Т. 2. С. 167–174. URL: http://donnasa.ru/publish_house/journals/esgh/2006-

3/06_kostyschina.pdf (дата звернення 09.05.2021). 

25. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: 

навч. посіб.; 2-е вид., стер. Київ: Знання, КОО, 2001. 378 с.  

26. Кривицька О.Р. Формування прибутку підприємств у ринкових умовах: 

автореф. дис. кан. екон. наук: 08.00.08 / Тернопільський національний 

економічний університет, 2010. 18 с. 

27. Кудренко Н.В., Маслюченко Д.І. Формування і розподіл прибутку. 

Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 20. С. 982-985. 

28. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських 

підприємств. К.: КНЕУ, 2004. 365 с. 

29. Лівошко Т.В., Кушнарьова Т.О. Планування заходів зниження 

собівартості продукції промислового підприємства. Запорізька державна 

інженерна академія. 2017. № 2. С. 28–33.  

30. Малюк С.О. Показники та методи оцінки ефективності системи 

управління товарним асортиментом хлібопекарських підприємств. Вісник 

Херсонського державного університету. 2014. Випуск 6. Частина 3. С. 22-25. 



 
 

 

 
 
 

31. Мартиненко В.П., Кушик І.Л. Оцінка управління процесом формування 

прибутковості суб’єкта господарювання. Інфраструктура ринку. 2018. №17. С. 

163-168. 

32. Мельник Д.Л. Маркетингова стратегія підприємства. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2009. №3. T. 1. С. 213-219. 

33. Мельникова К.В., Василькова Ю.К. Шляхи зниження собівартості 

продукції за умов впровадження техніко-економічних інновацій. Вісник 

Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 3. С. 

214–220.  

34. Мірошниченко О.Ю., Корконос Ю.В. Механізм управління прибутком 

вітчизняних підприємств.  Бізнес Інформ. 2014. № 5. С. 280–285. URL: 

http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-5_0-pages-

280_285.pdf  (дата звернення 06.05.2021). 

35. Настич В.Г. Зниження собівартості продукції як чинник підвищення 

стабільності підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і 

бізнесу. Економіка та управління підприємствами. 2014. № 4. С. 87–92.  

36. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 року №373 зі змінами та доповненнями. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення 06.05.2021). 

37. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати» від 07.02.2013р. №73. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-

00#Text (дата звернення 21.09.2021). 

38. Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю. Фінанси підприємств : підручник. 

Київ : Центр учбової літератури, 2013. 504 с. 

39. Новойтенко В.І.,Малиновський В.В. Стан та основні тренди розвитку 

хлібопекарської галузі промисловості України. Ефективна економіка. 2020. № 11. 



 
 

 

 
 
 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/54.pdf (дата звернення 

06.09.2021). 

40. Орлов О.О. Планування собівартості продукції. Економіка України. 

2011. № 12. С. 39–48.  

41. Основи маркетингової стратегії. URL: https://leosvit.com/art/osnovy-

marketyngovoyi-strategiyi (дата звернення 19.10.2021). 

42. Остапенко О. М. Шляхи зниження собівартості продукції в сучасних 

умовах господарювання авіаційних підприємств в Україні. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2017.Випуск 12. Ч. 2. С. 56-59. 

43. Офіційний сайт ТОВ «ТД «Київхліб» URL: 

https://kyivkhlib.ua/about/#history (дата звернення 06.09.2021). 

44. Офіційний сайт ПрАТ «Концерн Хлібпром» URL:  

https://hlibprom.com.ua/investor/ (дата звернення 06.09.2021). 

45. Офіційний сайт ПАТ «Нікопольський хлібокомбінат » URL:  

http://nhk.com.ua/stat-i/ (дата звернення 06.09.2021). 

46. Поліщук  Н.В. Результативність діяльності суб’єктів господарювання: 

сутність, оцінка, основи регулювання : монографія. К. : Київський національний 

торгівельно-економічний університет, 2005. 252 с. 

47. Постолюк Н.А. Значення собівартості продукції при прийнятті 

управлінських рішень. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 6. С. 

114–116. 

48. Проскурович О.В., Хом'як І.В. Аналіз продуктивності праці 

промислового підприємства. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 18-22. 

49. Пятківський В.В. Маркетингова концепція підприємства в сучасних 

умовах господарювання. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Видавничо-

редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. Вип.34. С. 198-204. 



 
 

 

 
 
 

50. Ринок хлібобулочних виробів в Україні: за цінами наздоганяємо 

Європу URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-hlebobulochnyh-izdelij-

v-ukraine-po-cenam-dogonyaem-evropu (дата звернення 06.09.2021). 

51. Савицька О.М., Салабай В.О. Ефективність діяльності та управління 

підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності 

аналітичних досліджень. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/57.pdf 

(дата звернення 03.05.2021). 

52. Самуэльсон П. А. Экономика : учеб.; пер. с англ. С. : Ахтиар, 1995. 384 с. 

53. Севастьянов Р.В., Рябко Д.В. Шляхи та фактори зниження 

собівартості продукції промислового підприємства. Запорізька державна 

інженерна академія. Економіка. 2014. С. 92–104.  

54. Скриньковський Р., Крамар Р. Діагностика формування і використання 

прибутку підприємства та відповідальність керівника за порушення податкового 

законодавства. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/06/27.pdf (дата 

звернення 03.05.2021). 

55. Сябер Є.О. Фактори формування  прибутку. Молодий вчений. 2018. 

№ 6 (58). Червень. С. 431–435. 

56. Тополенко Н.М., Гетьман А.А. Актуальні питання зниження витрат 

на формування собівартості продукції та послуг. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. 2020. №46. С. 38-45. 

57. Цимбалюк Л.Г., Скричун Н.П. Чинники, резерви та шляхи зниження 

витрат виробництва як основа зменшення ціни товару. Вісник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. 2011. № 3. С. 88–95.  

58. Черевко Г.В., Горбонос Н.Ф. Павленчик А.О. Економіка підприємства 

Київ: Знання, 2010. 463 с.  

59. Черненко В.А., Бочаров В. В. Управление стоимостью бизнеса. СПб. : 

Нестор-История, 2016. 160 с.  



 
 

 

 
 
 

60. Шлапак Д.В. Фінансові результати діяльності підприємства: сутність, 

порядок формування та відображення в обліку. Обліково-аналітичне 

забезпечення інноваційної трансформації економіки України: матеріали Х 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, 2016. С. 85-88. URL: 

https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2016/85.pdf (дата звернення 

03.05.2021). 

 

 

 

 

 

 















































,{o4mor 1

.uo Hauiorurxorc
6lxwrepcrrorc o6l

s o6DrexeHom ni4noni4alunicrm I'TOPIOBIfr IfM "f<fdgxJIIB"

"3am

Ili4npneuorao
Tepurcpir

001
flo4irnosrcuft pafioH

OpraHisaqift xo-npanona rocnoaaploBaHHt loBaPHcTBo3 BI,IIIIOBI JIAJIbHTCTIO

BsA eroxouiqnoi ai-r:nHocri Porgpi6xa rcprir:rr xni6o6ylouHnw anpo6aun, 6opouurxxw ra rlyrpoBuMx ra I(BEA
rcHAI{TepobKI{MIt nupo6aul B oaeqiani3oBaHffx Mara3ltfl ax

Cepe,ryu Kinbrdorb npaqinHrrin I 817
A4peo4 rcreQoH nyrtqrKoHcrrxmui 0442067279
OAuxuqx ntuipy: rro. rpx. 6er AeotrlcoBorc :xaxa (orpiu po:,qiny IV 3uiry npo tlixaxooni pe3ymmrfi (3niry npo oyrlmxxfi goxig) (QopMa
Ne2), rpouoni noKa3HuKH rrcrc HaBoArrboc B rpxBlsx 3 ronifiKaw)
Cr,'ra4eno (:po6nrlr no:Havry "v" y nignonigHifi xlirnnqi):

3a noJroI€HHrMr{ (cmu4aprarm) 6y<ralrepoxoro o6niry
:a uixnapo4uuw omHAapraMft tfiHaHoonoi :niruocri

Ba.nmc (3nir npo {iHanconni craH)
Hz 3l rpy4lr 2019 p.

ry d?fg&of.r:-'

Erpe
EgLM,

@opmr .I&1 Koq ca .mY 1801001

AKTU B
KoA

I'CTKA

IIa noqaror
rnirsoro neoioav

Ha rciHeqr

:sirHono neoiotry
I 2 3 4

L Heo6oporni atcuou
Heuarepiam,Hi arunx 1000 ) d)) 4 199

trepBl0Ha BapncG 001 5 U68 5 871

HaKOIIllqeHa aMOpffi 3aUl.tr oo2 l3 | 672
He:anepureui raliralrHi iHsecriluii 005 40 321
Ooxosxi saco6n 010 6 579 ozz

nepBroHa BaploTb 0ll 9 380 | 46'l
3HOO 01:z 2 EOl 5 246

lHBecTuIIlHHa Hep)aoMroTb 0I5
IlepBioHa Bapriom inneorxqiftxoi Hepyxolrocd 016
3xoo ireeorI.Iuifi xoi HeDlxotuoc u 0r7

.{onroc rpoxoai 6io:rori.rui arfl sH 020

llepnicxa napriorr, AoBroorpoKoBro< 6ioloriqnux arruain 02r
HaKonxceHa aMopm:aqir AoBrocrporoBnx 6iorori.{Hxx arrusrs 022

f{oaroorporooi tpiHatooai iuoecrxqii:
sKi o6riron)rcTbot 3a MercAoM ),4{acri n xanirani
IHIIII{X nrAtrptreMOTB 1030

iHnri {iHauooni iHneomqii 1035

f{onroorporcona ge6ircpoma ra6oprosauiorb 1040

BigorpoveHi nogarroni arrxnu 1045 | 787 r 243
fyaoin 1 050

BrAcrpo.teHr arnr:uqrftui en rparn t060
Jaru[oK Ko[TlB y rlgHrpu3oBaffux oTpaxoBH pe3epBHfix (poHAax 1065

lHIIll H9OOOpOTI{I aKfrBH 1090

Vcrono la posqilom I 1095 14261 ll 984
II. O6ooorHi axrnnu

3anaor 100 ia 338 55 616
uilDOoHffCr 3anaoH t0l 5 828 t5 833

He:anepuere nnpo6xuqroo t02
r oToBa npo.QrKrlrt I03
Ionapr 104 4t 5I0 39 783

floro.+ri 6iorori.{ui arrlrnr 110

Aeno3xTtr nepecTpaxyBaHHs l1
ueKoonl oAep)IGHl r20
{e6ircpcrra :a6opronaxiorr ra npogyrqiro, ronapn, po6ort, Iroolryrlr r25 20r 675 293 465

l{e6iroporrca sa6oprooauiors 3a po3paxJHraMil:

3A BI.INAHfi MI{ ABAHOAMII 1 r30 32 473 24 668
3 OIO]DKErcM 135 8 563 5 632
y rcuy vxoli 3 noAarKy Ha npn6yrox 136 607 6t)'l

l{e6iroposra :a6opronanicrr, 3a po3paxJnxaMu 3 HapaxoBaHXX IoxoAlB 140 I8 417

AeorTopcbKa 3aooproBaHrcG 3a po3pax)fr KaMH 13 BHyrplrrHrx po3paxyHKD I45
lHIIla norccHa AeolTopcbKa SaooptoBaHlcTb 155 9 941 uJz 339
lloroqui tpixaxooni iuaecuqii 160

r polll Ta lX ercBlBaJIeIITI{ I65 2 807 9 863
forisra 166 580 I 758
Paxynrx n 6anrax t67 | 764 7 816
Burparx lrafi 6yruix nepio4io 70 2l 42
elaofta nepeoTpuoBffr€ y cTpuoBr.rx pe3epBax EO

y rcMy cflcJlr B:

p€3epBu AoBrocrporonxx :o6on'r:aut
1 18r

pe3epBax 36I.ITKrB a6o pe3epBax Hane)r(HlD( BHnnar 182



pe3epBax He3aPooreHlrx trpeMr I I183

lHrXr{X OIPaXOBTD< Pe3ePBu I184

rHIrI OOOpOfiil aKfiBIt I 190 4 457 5 896

Ycboro r'a Do3aiJroM II ll95 307 275 515 938

Itr. Heo6oporni aKrllBrr, ]rrp[MyBani gnr npo4angr, ra rpyfirr nn6;rrrr 1200

Barranc r300 321 536 527 922

pe3epB AoBroorpoxosxx :o6on'r:aHL

llorovHa rpe,qrrcporra :a6opronanicrr :a o4epxanuMu aEaHoaMH

1 ROMOItrHI JIOXOJIH BI,II NEDEOTPUOBXKB

yrpr.rMyBaHH-\r[ A.nr npoAarg/, ra rpynaM[ or6;rrrn

F"l l=l:ffi l:
9.e 22212843 ./i

Kepinnnc

fo.rosnnft

Kpaurenxo Hara;riq Bixropinna

Irnaremco Onena IOpibna

uroranvoi a;ra4l, uqo peani:ye AepxaBHy nonirnry y ctlepi cmmomrx.

cl/.



I'latxoaa fl
CepruSixar A 0014

fliqnpuelrcrno

HafMeH]tsaHHs)

3nir upo rftinanconi pe3y!'rbrartr (3nir rpo
sa Pir< 2019

oopua N2 Koa su lKvfl-tror003 |

I. OIHAHCOBI PE3YJIbTATI4

Crarrq Kon
pqAKa

3a cniruufi
uepio4

3a aua.nori.rnni
nepioq

[otrepeArrboro
DOltly

I ) 3 4

Iucrufi aoxia sia pearrirauii npoayr<qii (rosapis, po6ir, nocrryr) 2000 2 619 582 2 017 108

Vucmi sapoineui cmpacoei npeuii 2010

npeuii' nidnuc aui, eanoea cytta 201I
npeuii:, nepe daui y nepecmpaxyaaHHt 2012
stviua pesepev uesqpo6neuux npeuiii, qqroea cyJva 2013

3MtHa vacmKu nepecmpcxoeurcie y pesepei uesapobneuux

noeuiil
2014

Co6inapricrr pea:risonaHoi rrpo.ryrqii
(ron apin,po6ir, nocrry.r) 2050 re72730 ) ( I 493 458 )
Vucmi noueceui sdumrcu sa cmDffioauJrru aumamcntu 2070

Baroeuit:
rrpu6ymr< 2090 646 852 523 650

s6I,rr0K 2095 )

floxid (eumpamu) eid suiuu y p6ep6oc doezocmpoxoeux
so6oe'nsaua

2 105

floxid (eumpamu) eid suiuu tHrutN cmpaxosltx p%epsrs 2I10
3M|HA tHUtIlX CmpACOBtIX p8ep8t8, BCLilOsA C.yMA 2III
3.II|HA qACmKU nepeCmpAXOSUKlg A tHUtllX CmpOCOsltX pe3ep6ax 21 I2

IHuri onepauifi Hi aoxo.ua 2r20 29 752 I 625

Y molvtY Lluclu:

doxid eid s.rr'tiuu eapmocmi axmuerc, flru oqtHrorombct sa
cnpaeednueorc eapmicmto

2I2I

doxid eid nepeicuoeo au3HaHHt 6iottozirauux axmueie i
c it ac u xozocn odapcuxoi' np odvKuil

2122

doxid eid suKopucmaHun xorumie, eueinaueuux eid
onodamxyeauun

2123

A,ryinicrpamn ni n n:rparz 2t30 ( 26246 ) ( 14734 )
Br.rmarra na s6\"r 2t50 628726 ) ( 47e 3e3 )
lnuri oneoaulimi r,umairu 2180 ( 18 320 ) (" 25757 )

Y mo 4Y 'lucttt:
sumpamu eid snduu sqpmocmt aKmurrc, tKt oqtHnrcmbcfl sa
cnpaeedtueorc eapmicmrc

218I

sumpamu eid nepeicuozo su3HaHHt 6ionozirauux axmueie i
cita c a rco zo c n o da p c a xo i' n p ody rcui t

2 182

(Dinancoenii pery"rrsrar nig oueparlifiHoi qinrsnocri:
npvr6l"ror 2r90 3 3r2 12391
s6r,110K 2t95 ( I

[oxoa siawacri B Kamr€rJn 2200
IHrui diHancosi aoxo,&r 2220 254 20

Iuuri AoxoAu 2240 20 6

y mo 4y vucnt:
doxid eid dnazodiilnoi donouozu

224 I

(DiHancosi Bwroarvl 2250 (884) (622)
Brparu ri4yvacri s xadrani 2255 ( ) ( )
Inuri srrDarra 2270 ( 5 ) ( )
ITnu6vmox b6umoil eid en"tuev iudtnuitua uouemaoui cmqmmi 2275



flpo4oexeuw poparra2

@inanconufr pe:yrtrrar Ao orloAarnyBaHHfl :

rrpn6l"rox 2290 2 697 tr 795

s6I,t:roK 2295 ( ) ( )
Bwrpawr (aoxia) 3 noAarKy Ha rrpra6l"ror 2300 (s44) r 787

Ilpra6yrox (s6ra:ror) riq rrpranzHeHoi AisnrHocrr nlcJr.a

OIIONATI(V'BAHH'I

2305

rlucrufi Qinauconufi p$yJrbrar:
nora6r"rox 2350 2 153 t3 582

s6ra:r0K 2355

II. CYKYTIH}IU NOX

Crarrq Koa
pflIKa

3a snirHr.rft
nepiog

3a ana;rori.rHraft
nepio4

IIOlepeAH['OIO

DOKY

I t 3 4

,Iloouima (vuirra) Heo6oporHrx arcMris 2400

,4ooqirfta (yqiHIca) SiuaHcorrx iHcrpluerrrir 2405

HaxorrrqeHi ro,Dcosi pisrryrui 24r0
tlacrra irruroro cyK]'.nHoro Aoxo.ry/ acor{ifioBaHnx ra cflinbrilD(
In,4III]H€MCTB

24r5

huuufi cyrcyrnnni noxia 2445

Iuurufi cvmvnnrafi aoxiA Ao o[oAarxyBaHHfl 2450

floAaror Ha rrpu6]"ro& rros's3aril4ir s iHuu,IM cyr(yrrHl,IM AoxoAoM 2455

Inurufr cvrcvnsufi noxin flicrq o[oAarKyBaHHq 2460

Cyrynnrafi loxi,q (cyua pqrrin 2350,2355 ra2460) 2465 2 ls3 13 582

n

III. EJIEMEHTII OIIEPA BIITPAT

llarea crarri Koa
pflIKa

3a rnirrmft
nepiog

3a aHa,'roriqsuft
nepioa

[o[epeAHboro
DOKV

I 2 3 4

Marepia:nni salmarw 2500 12968 8 693

Bumaru Ha orurary [Daur 2505 t44 441 96 794

Biapaxr,'naHHs na cor{ianrHi saxoAu 25r0 29 000 L9 369

Auoonrgauis 2515 4 455 | 273

Irnui onepaui ini r.wm a'ry. 2520 474 737 388 037

Parolr 2550 665 595 5t4 t66

IV. PO 3PANTHOK IIOKA3HI,IKIB IIPIIEYTKOB OCTI A

Ilarna crarri Koa

PsIra
3a rsirHlrft

uepiog

3a ana;rori.rnuft
nepioa

IIoIIepeAHbofo
DOKY

I ) 3 4

Cepearropi.{Ha rci,rrricrr rrpocrru< axqtfi 2600

CnoDrarosaHa cepeAHbopi.rHa rcfurrrcicrr rrpocrrar arqifi 2605
Wqvir rnrr,r6l"rorc (s6rror<) Ha o.uHy npocry arsdlo 2610
Crcopnroraruni urac rrolc) Ha

o,{Hy rrpocry arqirc 26t5
.{uniaerul,r Ha oa i jtg 2650

Kepirnurc

forosnrfi

Ha'ra:ri-r Birropi

lt
__/



ma
flignpreucrno Torapucrno s o6ilrexesorc giAnoniaa.nrnicrro "TOP|OBI,III AIM "

(nafiueHynaHHr)

3nir npo pyx rpouroBr.rx KorrrriB (r'a npnuuv
3a Pir 2019 p.

op naH(oBa fl,
Ceptu$lxrr A

@opuaN3 KoA sa AKYAf-1801004'l

Crarrq Koa 3a sniTHnfi nepio4 3a ananori.rru,rfi uepioa
loneDe.rlHboro Dor(y

I 2 a
J 4

I. Pyx rcorurin y p$yJrbrari onepauiftnoi AiqrsHocri
Ha.ryoAxenHs niA:
Pearisardi nporyxr4i (mnapin, po6ir, nocryr) 3000 2 639 549 | 994 802
flosepHeFcrfl noAarKiB i s6opis 3005
y TOMy rr[cnl noAaTKy Ha AoAar{y napricrr 3006
I{inrororo 6irrarrcyn ar+rs 3010 I 802 | 230
Ha.uoAxennx BiA orploraarula cy6cwii't.,{oraqifi 301 I
Ha.ryo,qxernrs aBaHciB Bia nor<ynrdr i saMosrutrcia 3015 216 865 t97 945
Ha.ryoAxerrHs ni4 nonepuenH.a asaHcia 3020 40 669 321
HaAxoAx<exns si.q siacorriB 3a 3aJrr{rrrKaM[ r(orurlB Ha
rroTorrHr,D( paxyHKax 3025 20
Ha4oANcenna siA 6opxruacin Heycmfura (urpa$in, neHi) 3035 r 079 194
Ha,ryoAxenHq aiA onepauiiHoi opeHzu,r 3040 736
HaAoANceHns ni4 orpnrarura poxnri, aBTopcbKr,x
BllHaropoA

3045

Ha.ryo4xerurr siA crpaxonprx npevifi 3050
Ha.ry.oANerrrlfi SinaHconrx ycraHoB siA nosepHeHrur rro3lrK 3055
Irrqri Hanxoaxerrnx 3095 r66 11 014
BrrpavaHru Ha orurary:
Tonapin (po6ir, nocrryr) 3 100 ( 2 s7r 483 ) 2 001.361 )
llpaqi 3 105 ( 110 663 74 701
Bi4paxynanr Ha co{ia,rrHi 3axoAr,r 3110 ( 30106 ) 20 163 )
3o6os'rgars s no4ancia i s6opin 3115 26966 ) ( 18723
Bra:rpauarnra Ha olrrary go6os'.f,garc 3 floAarny Ha npn61'rorc 3116 607 )
Bn:rpavauru Ha orurary 3o6oa'.fl3aHb 3 noAarxy Ha AoAaHy
BaFflCTb

3II7 ) ( )

BrrpauanHr Ha orrJrary 3o6oB'.r3art s irrrmrx noAarnin i s6opin 3118 (
BurpavaHHx Ha orrnary aBaHciB 3 135 ( rs2032 86 113
Br.rrpavaHHr Ha oflnary [oBepHeHrur aBaHciB 3140 229 ) ( 707 )
Br,rrpauarnra Ha orrJrary r1tnroslrx nHecrcis 3r45
Brz:rpauanHa Ha orrrrary 3o6os'qsarc 3a crpaxoBuMrr
KOHTpaKTaMH 3 150

( ) ( )

BrrrpavarrHx SiHaHconror ycraHoB Ha HaAaHrur no3LrK 3 155 (
IHrui srrpavaHHt 3 190 ( 258s ) ( 1871 )
tlucrrafi pyx xorurin slA onepauifi noi gialrurocri 3195 6 802 I 887

II. Pyx rourris y pe3yJrbrari innecrraqiftnoi Aiqnrnocri
HaAoAxeHH.a niA peanisatdi:

$iHaHconrur irnecrlltifi 3200
HeooopoTHr,X aKTLIBIB 3205
Ha4xoqxeHna ni4 orpnuaruo< :

si.{corKir 3215 254
AVBT,UEHIIB 3220
Ha.e<o.emeHns siA AepraBarusis 3225
Ha4xoaxeHHq rir noraurernr.fl [o3HK 3230
Ha.ryo4xer+u nig rr6)"rrfl 4oviprnoro ni4npuelrcrna ra
i Hnroi rocnogapcur<oi oalru,rui 3235
IHuri Halxoprennq 3250



Brarpavarnra na rrpug6avw:
diHaHcosnx insecrlildfi 3255 )

Heo6oporHIar arcrras is 3260 ( ( )

Bur'rarw 3a AepI4B arrlB aMH 3270 ) ( )

Bnrpa.rarrH.s Ha HaAaHHTI rro3l4K 3275

Brrpauanur ua rrpua6amu AorrlpHboro rIrAqpI'IeMcrBa ra
iHuroi rocnoaapcrxoi oalaruari 3280

( ) ( )

huri rurarexi 3290 ( ) (

rlucruft pyx rourrin niA innecrnuiiinoi aiq,'Isuocri 3295 254

III. Pyx xomrin y pe3yJrr,rari QiHanconoi Aiqmuocri
Ha.ryoaNceHgs sia:
Bnacnoro rcanira.ry 3300

orprarr.r arur-fl f Io 3v1K 3305

Ha,ryoAxennr ni4 rrpo4axy qacrKI'I B Aor{lpHboMy

niAnpnerrrcrsi 33 10

krlri nanxoaNerrHq 3340

BurpavaHru Ha:

Bruorn sracril{x arrrifi 3345 ) )

floraurenns rro3l4K 3350

Cnnary arsiaeHAis 3355 )

Burpavaruu Ha clrJrary niAcou<il 3360 ( ) )

Bwrpatawu. Ha crllary sa6oproeanocri s Sinauconoi
opeHALI

3365 ( ) ( )

Bz:rpa.rarnrx na npng6aHFUI rlacrKl't B AoqrpHboMy

nianpuenrcrsi 3370

( ) ( )

Bwrpauauyt Ha Brartrlaru HeroHTponboBaHuM rracrKaM y
ao.ripHix ni4upueucrnax 3375

( ) ( )

IHuri nrarexi 3390

rllrcrraft pyx ronrrin nig QiuaHcosoi Aiqrsuocri 339s
rftacrnfi pyx rpolrroBrax rourris sa rniruuft uepioa 3400 7 056 I 887

3anrauron noruris Ha nor{aroK polry 3405 2 807 920

a 3turnruoK rcourriB 3410

3annuorc xo 3415 9 863 2 807

r*
F

-t

I



flignpueucrro

,{ara (

Toaapucreo g o6uercenoro siAnosiAa.nruicrro "TOPIOBI{II AIM "KIIiBx"t
(HafiueuyaanH.a)

3nir upo Brracntrfi rcaniTa.lr
Pit< 2019

@opua Nb4 Ko4 sa trYA lTdiod-l

Crarrq

Koa

P'IA-
KA

3apee-
crpoBa-

nutrt
(nafionuft)
KaniTar

Kanira.r
y AooIriH

- KAX

Aoaar-
rconuft

rcanira.n

Perep-
nHuft

xaniral

Hepo3no-
AUIEHUI{
npu6yror
(nenorpu-

ruit
r6urorc)

Heo-
IIJIA-

.reHraft

rcanira.n

Bu.tty-
qeHrafi

rcanira.n

Bcnoro

I ) 3 4 f, 6 7 8 9 l0
3a.ruruor Ha noqaroK
DOKV 4000 100 (8 20e) (8 10e)

Kopnrynannn:
3ruina o6rrixonoi
uo:riruru 4005
Bnnpannenns noMkrJrox 4010
huli sN{irilr 4090

Cnopuronannft saru-
IXOK HA IIOqATOK DOKY 4095 I00 (8 2oe) (8 10e)

rlucrvrfi npu6yrorc
(r6uror):a rnirnuft
nepioa 4100 2 153 2 153

IHuruft cyrcynnufi
AOXLq 3a 3BlTHlIlI
neoioa 4tt0
,{ooqima (yqima)
Heo6ooornnx axrunis 4111

,{ooqiruo (yqima)
diHaHconux iHcrpylreHris 4I12
HaxormseHi r<ypconi
p13Hnqr 4IT3
II acrr<a inuroro q|lgmHoro

AoxoAy acoqifionannx i

cnimnrx nirnpueMcts 4rt4
lnIrrufi cyryunylfi AoxiA 4rt6
Posnoafur npn6yrry:
Burlllarz BJracHr.IKaM

(aIzeineEau) 4200
Cupxuynannr rpv6pry
AO 3apeecrpoBaHofo
ranirarnr 4205
Biapaxyaannr 4o
pe3epBHofo KamraJlv 42r0
Lyua uucroro rrpzOy'rry,

HaJre)rua .qo 6ro.qxery
BIAnoBLqHO AO

3AKOHO,IIABCTBA 42r5
Cynra uracroro npu6yrry
Ha cTBopeHrur

cnerfamHr.or
(uinronn) donain 4220



Cyua vucroro npu6yn<y
Ha MaTepraJrbHe

3AOXOqEHIUI

Bzr<].rl ar<qifi (vacror)
llepenpo4ax BvKyn-
JreHLrx axuifi (qacrorc

AHy;uorarrHx Bt4r{ynne-

rrllx arqifi (vacror)

Iurui sMiHz s xauirari
llpzg6aHHfl (npolarnc)

HeKOHTpOnbOBaHOT

qacrKr,r n 4oviprrouy

'o,,'!e$*u
biTre ^

Kepinnrarc

foronHzft

KpanveHno HaraJric BircropinHa

Irnarenxo Onena IOpii'nHa

At rt"g*a 4' e2? '
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КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Нiкопольський хлiбокомбiнат" 
за ЄДРПОУ 00381381 

Територія Дніпропетровська область, м.Нiкополь за КОАТУУ 1211600000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво хліба та хлібобулочних 

виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання 

за КВЕД 10.71 

Середня кількість працівників: 291 

Адреса, телефон: 53207 м.Нiкополь, вул.Першотравнева, буд.22/1, 0566/691660; 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 80 80 

    накопичена амортизація 1002 ( 80 ) ( 80 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 37 0 

Основні засоби 1010 33 718 26 708 

    первісна вартість 1011 155 661 157 544 

    знос 1012 ( 121 943 ) ( 130 836 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 10 10 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 33 765 26 718 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 39 096 57 929 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 196 194 

Товари 1104 1 3 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 8 197 8 861 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 91 233 89 648 

    з бюджетом 1135 0 1 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 935 955 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 934 728 

Готівка 1166 15 8 

Рахунки в банках 1167 919 720 

Витрати майбутніх періодів 1170 17 27 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 482 644 

Усього за розділом II 1195 144 894 158 793 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 178 659 185 511 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 000 5 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 32 939 32 825 

Додатковий капітал 1410 5 643 5 643 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -44 110 -55 974 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -528 -12 506 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 22 250 0 

Векселі видані 1605 13 295 13 295 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 42 428 56 678 

    розрахунками з бюджетом 1620 383 592 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 100 150 

    розрахунками зі страхування 1625 145 156 

    розрахунками з оплати праці 1630 604 631 

    одержаними авансами 1635 41 45 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 100 041 126 620 

Усього за розділом IІІ 1695 179 187 198 017 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 178 659 185 511 

Примітки: ЗАГАЛЬНАIНФОРМАЦIЯ 

Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ 

ХЛIБОКОМБIНАТ" (надалi по тексту - Товариство). 

Товариство є емiтентом простих iменних акцiй i має право здiйснювати емiсiю власних цiнних паперiв. 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00381381. 

Дата державної реєстрацiї: 30.08.1996р. 

Мiсцезнаходження: 53207, Днiпропетровська область, м. Нiкополь, вул.Першотравнева, буд. 22/1. 

Мiжмiський код, телефон та факс: +38 (0566) 691-650, 691-680 

Офiцiйний сайт Товариства: вiдсутнiй  



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Нiкопольський хлiбокомбiнат" 
за ЄДРПОУ 00381381 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 109 757 125 913 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 93 442 ) ( 97 817 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 16 315 28 096 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3 531 1 061 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 3 568 ) ( 4 675 ) 

Витрати на збут 2150 ( 19 306 ) ( 23 798 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 5 809 ) ( 1 566 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 0 

    збиток 2195 ( 8 837 ) ( 882 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 1 554 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 541 ) ( 4 345 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 23 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 0 

    збиток 2295 ( 11 378 ) ( 3 696 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -601 -651 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 0 

    збиток 2355 ( 11 979 ) ( 4 347 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -11 979 -4 347 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 78 134 82 765 

Витрати на оплату праці 2505 17 419 20 949 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3 832 4 631 

Амортизація 2515 9 363 9 074 

Інші операційні витрати 2520 8 589 8 872 

Разом 2550 117 337 126 291 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 20 000 000 20 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 20 000 000 20 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,059900 -217,350000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,598950 -0,217350 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобовязань 

 

Керівник    Рудовський Юрiй Борисович 

 

Головний бухгалтер   Бреус Олена Iванiвна 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Нікопольський 

хлібокомбінат" 

за ЄДРПОУ 00381381 

Територія  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1211600000 

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ; ВИРОБНИЦТВО БОРОШНЯНИХ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ТОРТІВ І ТІСТЕЧОК НЕТРИВАЛОГО 

ЗБЕРІГАННЯ 

за КВЕД 10.71 

Середня кількість працівників  291   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 53207 Днiпропетровська область  м.Нiкополь вул.Першотравнева, 

буд.22/1, т.0566/691660; 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

                                                  1 2 3 4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 -- -- 

первісна вартість 1001 80 80 

накопичена амортизація 1002 80 80 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- 37 

Основні засоби 1010 41852 33718 

первісна вартість 1011 154998 155661 

знос 1012 113146 121943 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 10 10 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 41862 33765 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 11056 39096 

Виробничі запаси 1101 248 196 

Товари 1104 4 1 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 8639 8197 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 90547 91233 

з бюджетом 1135 466 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 8 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1743 4935 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 783 934 

Готівка 1166 12 15 

Рахунки в банках 1167 771 919 

Витрати майбутніх періодів 1170 30 17 

Інші оборотні активи 1190 296 482 

Усього за розділом II 1195 113560 144894 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 5000 5000 

Капітал у дооцінках 1405 33054 32939 

Додатковий капітал 1410 5643 5643 

Резервний капітал 1415 -- -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -39867 -44110 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 3830 -528 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 29976 22250 

Векселі видані 1605 13295 13295 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 10418 42428 

розрахунками з бюджетом 1620 541 383 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 100 

розрахунками зі страхування 1625 254 145 

розрахунками з оплати праці 1630 1018 604 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 37 41 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 96053 100041 

Усього за розділом IІІ 1695 151592 179187 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 155422 178659 

 

 
ЗАГАЛЬНАIНФОРМАЦIЯ 

Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 

ХЛІБОКОМБІНАТ" (надалi по тексту - Товариство). 

Товариство є емiтентом простих iменних акцiй i має право здiйснювати емiсiю 

власних цiнних паперiв. 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00381381. 

Дата державної реєстрацiї: 30.08.1996р. 

Мiсцезнаходження: 53207, Днiпропетровська область, м. Нікополь, вул.Першотравнева, 

буд. 22/1. 

Мiжмiський код, телефон та факс: +38 (0566) 691-650, 691-680 

Офiцiйний сайт Товариства: вiдсутнiй  

Середня кiлькiсть працiвникiв протягом звiтного перiоду (осiб): 291 

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" та згiдно вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку(надалi - П(С)БО) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 

ХЛІБОКОМБІНАТ"дотримувалось основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi.Товариством використовується автоматизована форма 

ведення бухгалтерського облiку за допомогою прикладного програмного забезпечення, 

вiдповiдно вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999р. iз змiнами та доповненнями. Пiд час ведення 

бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Нікопольський 

хлібокомбінат" 

за ЄДРПОУ 00381381 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 125913 128092 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (97817) (103046) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 28096 25046 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 1061 1118 

Адміністративні витрати  2130 (4675) (4771) 

Витрати на збут 2150 (23798) (28573) 

Інші операційні витрати  2180 (1566) (1567) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- -- 

     збиток   2195 (882) (8747) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 1554 -- 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати  2250 (4345) (3468) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (23) (11) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- -- 

збиток 2295 (3696) (12226) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -651 -775 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- -- 

     збиток  2355 (4347) (13001) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4347 -13001 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 82765 88338 

Витрати на оплату праці 2505 20949 23459 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4631 5153 

Амортизація 2515 9074 8956 

Інші операційні витрати 2520 8872 10484 

Разом 2550 126291 136390 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 20000000 20000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 20000000 20000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (217.35000000) (650.05000000) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.21735000) (  0.65005000) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобовязань 

 

 

 

 

Голова правління ________________ Рудовський Юрій Борисович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Бреус Олена Іванівна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 155422 178659 




















