
Валові (сукупні) витрати, чистий (підприємницький) прибуток та прибуток 
 
У Формі 2 обчислюється прибуток та чистий прибуток на одну одиницю (= на 1 га та рік). 
Обидва показники обчислюються відніманням виробничих витрат від виручки. 
У Формі перед розрахунком чистого прибутку / чистого прибутку спочатку слід 
розраховувати всі відповідні статті витрат та покроково додавати (колонка "Загальні 
витрати"). 
 

Окрім змінних витрат на поставки та послуги, які вже враховуються при обчисленні 
маржинального доходу, також є: 
- витрати середнього капіталу, вкладеного в оборотні активи 
- витрати на оплату праці (продуктивні) 
- витрати на землю (сільськогосподарська площа, що використовується) 
- витрати на виробництво та постачання 
- амортизаційні відрахування, де застосовується: технічне обслуговування, страхування тощо 
основних засобів  
- витрати капіталу, вкладеного в основні засоби 

- витрати на загальну працю 
- інші постійні спеціальні витрати та накладні витрати 
 

Щоб мати можливість аналізувати різні сценарії, є можливість змінити 
відсотки власного та позичкового капіталу для факторів: капіталу, праці та землі, що 
використовується. 
Для власних та позичкових факторів можуть враховуватися різні відсотки витрат 
(альтернативні витрати для власних факторів, для позичкових факторів). Різниця між Чистим 
прибутком та Прибутком полягає в тому, що при розрахунку Прибутку не враховуються 
альтернативні витрати на власні виробничі фактори (капітал, працю та землю), тоді як вони 
враховуються при розрахунку чистого прибутку. 
 
Якщо основні засоби можна використовувати по-іншому, то (для обчислення Чистого 
прибутку) враховуються найвищі основні та альтернативні витрати (відсутність подвійного 
обліку) 
Пояснення 
У прикладі розрахунку: дохід (виручка) 1,033 € / га нижчий за сукупні витрати; 1,066 € / га 
Таким чином, чистий прибуток від'ємний: -33 € / га 
Згідно з вищезгаданим визначенням, прибуток на 285 € (альтернативні витрати) перевищує 
чистий прибуток: 
Якщо до чистого прибутку -33 € / га додати альтернативні витрати (285 € / га), то отриманий 
прибуток становить: 252 € / га 
 

Позитивний прибуток - це сума грошей, що залишається для повернення власних 
виробничих факторів (сімейної праці, власного капіталу, власної землі) після покриття витрат 
на використані запаси, машини, будівлі, обладнання, а також заробітну плату, відсотки та 
рентну плату. Позитивний чистий прибуток показує, що всі (включаючи власні) фактори 
виробництва є покритими; для власних факторів це означає кращу окупність, ніж при 
альтернативному використанні. 
Якщо прибуток позитивний, а чистий прибуток негативний, це означає, що всі виробничі 
витрати (включаючи заробітну плату, відсотки та оренду) покриваються, однак для 
використаних власних факторів залишається недостатньо коштів для забезпечення 



адекватної окупності. 


