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Анотація. Вирішальний чинник забезпечення сталого розвитку підприємства —  
здатність отримувати прибуток. Останній для підприємства є ключовою ціллю його 
діяльності, критерієм оцінювання її ефективності, вирішальним фактором, що відби-
вається на рівні його фінансової стабільності та спроможності уникнення небезпеки 
банкрутства. 
За результатами дослідження визначено, що багатогранність підходів до генезису 
категорії «прибуток» призвело до того, що з урахуванням різних цілей і завдань, що 
висуваються дослідниками, сфер управління прибутком, завдань до його аналізу, по-
шуку резервів до його зростання тощо науковцями пропонується до застосування ве-
лике розмаїття видів прибутку. За результатами проведеного огляду встановлено, 
що кількість пропонованих науковцями видів прибутку складає від 5 до 43. Серед них 
є як типові, так і доволі специфічні. Досліджено категорію «фінансовий результат». 
Підсумовано, що представниками наукового кола вона ототожнюється з поняттям 
«прибуток» (або позитивний фінансовий результат) і «збиток» (або негативний фі-
нансовий результат). Крім того, науковцями категорія «прибуток» розглядається як 
один із видів економічних результатів діяльності підприємств та ототожнюється з по-
зитивним значенням фінансового результату діяльності підприємства. 
У теперішніх умовах господарювання життєздатність бізнес-середовища, нестійкість 
ринкових відносин, важкість внутрішніх процесів підприємництва та обмеженість мо-
жливих шляхів розвитку підкреслюють актуальність створення ефективної системи 
обліку прибутку підприємства та управління ним, як однієї з базових складових теорії 
та практики. Не зменшуючи значимість існуючих на сьогодні наробок, окремі питання 
щодо продукування системи обліку прибутку підприємства та його розподілу й нині 
потребують певного доопрацювання, обґрунтування та уточнення. 
 
Ключові слова: прибуток, види прибутку, фінансовий результат, економічний ре-
зультат, нерозподілений прибуток, непокритий збиток, розподіл прибутку, облік 
 
Summary. The decisive factor in ensuring the sustainable development of the enterprise 
is the ability to make a profit. The latter for the company is the key goal of its activities, the 
criterion for evaluating its effectiveness, the decisive factor reflected in the level of its 
financial stability and ability to avoid the risk of bankruptcy. 
According to the results of the study, the diversity of approaches to the genesis of the 
category «profit» has led to the fact that taking into account the different goals and 
objectives of researchers, areas of income management, tasks for its analysis, variety of 
types of income. According to the results of the survey, it was found that the number of 
profits offered by scientists is in the range from 5 to 43. Among them are both typical and 
quite specific. The category «financial result» is investigated. It is concluded that the 
representatives of the scientific community identify it with the concept of «profit»  
(or positive financial result) and «loss» (or negative financial result). In addition, scientists 
consider the category of «profit» as one of the economic results of enterprises and is 
identified with the positive value of the financial result of the enterprise. 
In the current economic environment, the viability of the business environment, instability 
of market relations, the difficulty of internal business processes and limited possible 
development paths emphasize the importance of creating an effective system of 
accounting and management of profits, as one of the basic components of theory and 
practice. Without diminishing the importance of existing developments, some issues 
regarding the production of the company’s profit accounting system and its distribution still 
need some refinement, justification and clarification. 
 
Keywords: profit, types of profit, financial result, economic result, retained earnings, 
uncovered loss, profit distribution, accounting. 
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Постановка проблеми. Різні види прибутку підприємства різняться між со-
бою методикою їх формування. Крім того, існує тісний взаємозв’язок між кате-
горіями «прибуток», «економічні результати» та «фінансові результати». Вели-
чина одержаного прибутку дуже важлива для підприємства, адже впливає на 
показники його фінансової міцності, ефективності діяльності, ймовірності  
настання банкрутства, величину ринкової вартості підприємства, сприяє еконо-
мічному розвитку держави тощо. У сучасних умовах господарювання проблема 
управління прибутком підприємства набуває все більшої актуальності, адже 
останнього часу стрімко збільшується кількість збиткових підприємств, а також 
тих, що потрапили до процедури банкрутства або навіть ліквідації. Зазначене 
обумовлює необхідність удосконалення теоретичного та методичного інстру- 
ментарію щодо оцінки та обліку прибутку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності категорії 
«прибуток» і класифікації його видів присвячена величезна кількість наукових 
працях зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких: Амоша О. І., Андрій-
чук В. Г., Бабо А., Бакаєв А. С., Бланк І. О., Брейлі Р., Брігхем Ю., Буряковс-
кий В. В., Бутинець Ф. Ф., Ванхорн Дж. К., Вахович Дж. М., Гапенскі Л., Дамо-
даран А., Дафт Р., Ковальов В. В., Мороз О. В., Мочерний С. В., Савицька Г. В., 
Савчук В. П., Сайфулін Р. С., Салига С. Я., Уолш К., Хелферт Е., Шеремет А. Д., 
Шим Дж. К. та інші. 

Методика дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано су-
купність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема: узагаль-
нення та порівняння — для встановлення подібності й відмінностей результатів 
досліджень інших авторів щодо розуміння ними прибутку й уточнення його де-
фініції; групування показників — для оперування інформацією щодо видів при-
бутку, існуючих у науковій літературі; графічний — для унаочнення представ-
лення інформації тощо. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми та формулю-
вання цілей. Основою визначення фінансового результату діяльності підприєм-
ства є обчислення різниці між доходами та витратами підприємства. У бухгал-
терському обліку кінцевий результат діяльності підприємства виражається 
прибутком (або збитком), який утворюється послідовно, наростаючим підсумком 
упродовж звітного року та обліковується на рахунку 79 «Фінансові результати». 
При цьому діяльність підприємства поділяється на операційну, фінансову та  
інвестиційну, а субрахунки рахунку 79 дещо різняться від цієї класифікації.  
Сальдо рахунку 79 при його закритті списується на рахунок 44 »Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)». Чистий прибуток підприємства може підлягати 
розподілу або капіталізації, а на сьогодні інформативною базою відносно цього 
є тільки Форма № 3 » Звіт про власний капітал». Остання складається тільки за  
підсумками роботи за рік. Отже, сума нерозподіленого прибутку (непокритого 
збитку) підприємства є прозорою тільки для інсайдерів. Ураховуючи це пропо-
нуємо уточнити також структуру рахунку 44 із введенням до нього додаткових 
субрахунків, що відображатиме шляхи його розподілу або капіталізації. 

Виклад основних результатів дослідження. Учення про прибуток мають  
давнє походження, адже одвічно питання його генерування та споживання при-
ваблювали людство. Це зродило чималу кількість визначень щодо розуміння 
його генезису, видів і їх утворення. При цьому існує тісний взаємозв’язок між 
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категоріями «прибуток» та «економічний результат», яка також на сьогодні є 
предметом пильної уваги сучасних дослідників. 

Так, наприклад, Ковальов В. В. «економічний результат» розглядає як  
«умовне поняття» і тлумачить його як загальний (брутто) результат (дохід, виру-
чка) [14]. При цьому здебільшого дослідниками залежно від його економічного 
змісту та ролі виокремлюються види, представлені на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Види економічних результатів 

(упорядковано авторами на підставі [2; 14; 18]) 

 
Слід зазначити, що нині превалює думка тих дослідників, які в якості еконо-

мічного результату розглядають прибуток підприємства [17]. Однак при цьому 
існує різниця в методичних аспектах до його визначення. 

Далі у роботі детальніше розглянемо тлумачення сутності терміну «прибу-
ток» у літературних джерелах (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

ТЛУМАЧЕННЯ У ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК» 

Автор Сутність категорії 

Бланк І. А. [3] Представляє собою виражений у грошовій формі чистий дохід підп-
риємця на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за 
ризик здійснення підприємницької діяльності, що представляє собою 
різницю між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі 
здійснення цієї діяльності 

Савицька Г. В. [20] Частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва і реалізо-
ваного у сфері обігу, який безпосередньо отримують підприємства  
та тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму при-
бутку 

Мочерний С. В. [15] Перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка кількісно є різ-
ницею між ціною продажу товару і витратами капіталу на її виробни-
цтво 

Економічні результати

Виражені у натуральному або 
вартісному виразі:

Обсяг випуску 
валової і 
товарної 
продукції

Обсяг кінцевої 
продукції

Чиста 
продукція 
(валовий 

дохід)

Виражені у вартісному виразі

Чистий дохід Прибуток
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Закінчення табл. 1 

Автор Сутність категорії 

Гурченков О. П., 
Горбатюк О. М., 
Гусаріна Н. П., 
Майстренко О. М. [9] 

Джерело формування фінансових ресурсів підприємства, що предста-
вляє собою частину виручки, яка отримується підприємством після 
відшкодування усіх витрат, пов’язаних із виробництвом, реалізацією 
продукції й іншими видами діяльності 

Буряковський В. В. [5] Грошове вираження основної частини грошових накопичень, що 
створюються підприємствами будь-якої форми власності. 

Ігнатюк І. О. [13] Грошовий вираз частини вартості додаткового продукту, частина за-
ново створеної вартості, виробленої та реалізованої 

НП(С)БО 1 [16]; 
Бутинець Ф. Ф. [6]; 
Загородній А. Г. [11] 

Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати 

Салига С. Я. [21] Одна з форм відносин між вартістю та споживною вартістю товару, 
що виявляється на ринку в процесі його реалізації та обчислюється як 
різниця між виторгом і витратами виробництва 

 
 

За результатами ретельного вивчення можна констатувати відсутність єдності 
серед науковців щодо розуміння сутності поняття «прибуток». Найуживанішими 
характеристиками для його інтерпретації є: 

– чистий дохід на вкладений капітал; 

– перетворена, похідна форма додаткової вартості; 

– одна з форм чистого доходу, що виражає вартість додаткового продукту; 

– частина чистого доходу; 

– одна з основних форм доданої вартості, одна з форм чистого доходу; 

– частина виручки; 

– грошове вираження основної частини грошових накопичень; 

– грошовий вираз частини вартості додаткового продукту, частина заново 
створеної вартості, виробленої та реалізованої; 

– постійно відтворюване джерело формування фінансових ресурсів підпри-
ємства; 

– сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. 

Багатоаспектність думок щодо генезису категорії «прибуток» призвело до 
того, що внаслідок різних дослідження, сфер управління, завдань аналізу, по-
шуку резервів зростання прибутку тощо вченими виокремлюється чимало різно-
видів прибутку. 

У роботах [4; 18] ґрунтовно проаналізовано існування у науковій літературі 
різних видів прибутку, що в рамках даного дослідження упорядковано та пред-
ставлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Підходи до класифікації видів прибутку дослідниками 
(згруповано авторами на підставі [4; 18]) 

Отже, завдяки аналізу наукових джерел можна відзначити наявність числен-
них видів прибутку. У роботі [18] акцентується, що кількість видів прибутку, 
пропонованих до застосування у літературі, коливається від 5 до 43. При цьому 
поміж найрозповсюджених в обігу є такі види прибутку: чистий, валовий, нероз-
поділений, від реалізації, оподатковуваний, маржинальний, економічний, бухгал-
терський, балансовий, на акцію, надзвичайний, а також від звичайної, операцій-
ної та фінансової діяльності підприємства. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Чистий прибуток

Валовий прибуток

Нерозподілений прибуток

Операційний прибуток

Оподатковуваний прибуток

Прибуток від звичайної діяльності

Прибуток від реалізації продукції, робіт, …

Маржинальний прибуток

Економічний прибуток

Балансовий прибуток

Прибуток до виплати  податків

Прибуток від фінансових операцій

Надзвичайний прибуток

Бухгалтерський прибуток

Прибуток на акцію

Прибуток від реалізації майна

Прибуток за звітний період

Обліковий прибуток

Прибуток від інвестиційної діяльності

Монопольний прибуток

Нормальний прибуток

Прибуток, що капіталізується

Прибуток від позареалізаційних операцій

Прибуток, що споживається

Реінвестований прибуток

Біржовий прибуток

Брутто–прибуток

Емісійний прибуток

Засновницький прибуток

Потенційний прибуток 

Інші види прибутку
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Водночас існує колосальна кількість «не шаблонних» видів прибутку, що ви-
суваються різними дослідниками. Як доречно зазначено у роботах [4; 18], такі 
види прибутку здебільшого радяться до обігу здебільшого єдиним автором, а 
саме: минулого періоду, від страхових операцій, номінальний, реальний, контро-
льований, прямий, високий, низький, екстремальний, доступний до розподілу, 
позитивний, від’ємний, від контролю, від поглинання, втрачений, дискреційний, 
залишковий, заявлений, кошторисний, курсовий, нереалізований, паперовий,  
пасивний, санаційний, спекулятивний, базовий, умовний, авансовий, додатко-
вий, установчий, торговий. 

Досліджуючи сутність прибутку вважаємо доцільним зупинитися також на 
розгляді категорії «фінансовий результат». Результати проведеного дослідження 
упорядковано та представлено у табл. 2. 

 
 

Таблиця 2 

ТЛУМАЧЕННЯ У ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ КАТЕГОРІЇ  
«ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ» 

Автор Сутність категорії 

Шеремет А. Д., 
Сайфулин Р. С. [25] 

Закінчена грошова оцінка різних сторін виробничої збутової поста- 
чальницької і фінансової діяльності підприємства, що характеризу-
ється прибутком або збитком 

Мочерний С. В., 
Ларіна Я. С.,  
Устенко О. А., 
Юрій С. І. [15] 

Грошова форма підсумків господарської діяльності організацій або  
їхніх підрозділів, виражена в прибутках або збитках 

Скалюк Р. В. [22] Підсумковий показник ефективності господарської діяльності, що ві-
дображає загальну величину економічних вигід, отриманих (втраче-
них) підприємством, можливість забезпечення прибутковості та еконо-
мічного розвитку підприємства 

Балабанов І. Т. [1] Відображає мету підприємницької діяльності, її доходність, є визна- 
чальним для підприємства 

Корнієнко С. А., 
Олійник В. Я. [10] 

Процес одержання фінансових ресурсів, пов’язаний з виробництвом і 
реалізацією товарів, операціями на ринку капіталів 

 
 
Отже, узагальнюючи наведені погляди, можна зазначити, що категорія  

«фінансовий результат» науковцями здебільшого ототожнюється з поняттям 
«прибуток» (або позитивний фінансовий результат) і «збиток» (або негативний 
фінансовий результат). 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна констатувати 
складність категорії «прибуток», адже він розглядається науковцями в якості  
одного з видів економічного результату та ототожнюється із позитивним значен-
ням фінансового результату діяльності підприємства. Крім того, існування різ-
них цілей і завдань, що висуваються перед дослідниками, призвело до існування 
розмаїття виокремлюваних видів прибутку. 
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Вимогами ст. 59 Закону [12] закріплено положення щодо утворення при- 
бутку та виплат з нього, представлені на рис. 3. 

Отже, чистий прибуток, одержаний після розрахунків, наведених на рис. 3, за-
лишається у повному розпорядженні господарського товариства, яке відповідно 
до установчих документів визначає напрями його використання. При цьому на-
прями використання чистого прибутку підприємства визначаються: 

1) Статутом — для Товариств з обмеженою, додатковою відповідальністю та 
акціонерних Товариств; 

2) Засновницьким договором (для повних і командитних Товариств). 
 
 

 

Рис. 3. Утворення прибутку,  
виплати з нього та використання [12] 

У цілому організація системи управління прибутком формується в рамках під-
приємства та включає ряд аспектів: 

1) управління формування прибутку підприємства (від операційної, фінансо-
вої та інвестиційної діяльності); 

2) управління доходами та витратами підприємства; 
3) управління розподілом прибутку; 
4) управління використанням прибутку. 

•З надходжень від господарської діяльності після покриття 
матеріальних та прирівняних до них виплат

Прибуток товариства утворюється

•Проценти по кредитах банків

•Проценти по облігаціях

•Податки та інші платежі до бюджету

З балансового прибутку товариства сплачуються

•Залишається в повному розпорядженні товариства, яке 
відповідно до установчих документів визначає напрями 
його використання

Чистий прибуток, одержаний після зазначених 
розрахунків
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Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 116 ЦКУ [24], ч. 1 ст. 88 ГКУ [8] та ст. 59 Закону 
[12] «учасники господарського товариства мають право брати участь у розподілі 
прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди)». 

У «класичному» вигляді напрями розподілу прибутку підприємства наочно 
представлено на рис. 4. 

 
 

 
Рис. 4. Основні напрями розподілу прибутку 

Відомо, що діяльність підприємства поділяється на операційну, фінансову та 
інвестиційну. При цьому субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» дещо 
різняться від цієї класифікації, адже не виокремлюється субрахунок для обліку 
результату інвестиційної діяльності. Пропонуємо до застосування удосконалену 
структуру рахунку 79, окреслену на рис. 5. 

Отже, на нашу думку, логічним є таке: субрахунок 793 варто замінити на 794, 
а в якості субрахунку 793 ввести додатково «Результат інвестиційної діяльності». 
У рамках цього відповідно скоригувати й зміст операцій, що відображаються за 
дебетом і кредитом цих субрахунків. Така уточнена класифікація уможливлює 
оперативне одержання інформації топ-менеджментом щодо величини одержа-
ного виду прибутку в розрізі видів діяльності підприємства. 

 

СУМА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
(прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після 

виплати податків, зборів, обов’язкових платежів)

Нерозподілений прибуток 
підприємства (частина прибутку, що 
капіталізується)

Кошти, що спрямовуються на 
інвестування виробничого розвитку

Кошти, що спрямовуються на 
формування резервного та страхових 
фондів

Інші форми капіталізації прибутку

Розподілений прибуток підприємства 
(частина прибутку, що споживається)

Кошти, що спрямовуються на виплату 
доходів власникам майна

Кошти, що спрямовуються на 
матеріальне стимулювання та 
соціальний розвиток персоналу

Інші форми споживання прибутку
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Рис. 5. Удосконалена структура рахунку 79 «Фінансові результати» 

Чистий прибуток підприємства може підлягати розподілу або капіталізації, а 
на сьогодні інформативною базою відносно цього є тільки Форма № 3 «Звіт про 
власний капітал». Остання складається тільки за підсумками роботи за рік. Отже, 
сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) підприємства є прозорою 
тільки для інсайдерів. Ураховуючи це, пропонуємо робочим Планом рахунків 
підприємств уточняти також структуру рахунку 44 «Нерозподілені прибутки  

РАХУНОК 79 «ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

За кредитом відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за 
дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума 

нарахованого податку на прибуток

791 «Результат 
операційної
діяльності»

Визначається 
прибуток (збиток) 

від операційної 
діяльності 

підприємства.

За кредитом субрахунку 
відображається в порядку 

закриття рахунків сума 
доходів від реалізації 

готової продукції (ТРП) та 
від іншої операційної 

діяльності (рахунки 70, 
71, за дебетом - сума в 

порядку закриття рахунків 
обліку собівартості 
реалізованої готової 

продукції, товарів, робіт і 
послуг, адміністративних 

витрат, витрат на збут, 
інших операційних витрат 

(90, 92, 93,94)

792 «Результат 
фінансової
діяльності»

Визначається 
прибуток (збиток) 

від фінансової 
діяльності 

підприємства

За кредитом
субрахунку 

відображається 
списання суми в 
порядку закриття 
рахунку 73 «Інші 

фінансові доходи», 
за дебетом -

списання 
фінансових витрат 

з рахунку 95 
«Фінансові 
витрати»

793 «Результат 
інвестиційної

діяльності»

Визначається 
прибуток (збиток) 
від інвестиційної 

діяльності 
підприємства

За кредитом
субрахунку 

відображається 
списання суми в 
порядку закриття 
рахунку 72 «Дохід 

від участі в 
капіталі», за 
дебетом -
списання 

інвестиційних 
витрат з рахунку 96 
«Втрати від участі 

в капіталі»

794 «Результат 
іншої діяльності»

Визначається 
прибуток (збиток) 

від іншої діяльності 
підприємства

За кредитом
рахунку 

відображається 
списання суми в 
порядку закриття 
рахунку 74 «Інші 

доходи», за 
дебетом -

списання витрат з 
рахунку 97 «Інші 

витрати»
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(непокриті збитки)» із введенням до нього додаткових субрахунків, що відобра-
жатиме шляхи його розподілу або капіталізації (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Удосконалена структура рахунку 44  
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

З урахуванням уточненої структури рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (не-
покриті збитки)» варто ввести також і відповідні зміни до форми № 1, що унаоч-
нено в табл. 3. 

Таблиця 3 

УДОСКОНАЛЕНА СТРУКТУРА РОЗДІЛУ І ПАСИВУ БАЛАНСУ 

Пасив Код рядка 
На початок  

звітного періоду 
На кінець  

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400   

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал 1410   

Емісійний дохід 1411   

Накопичені курсові різниці 1412   

Резервний капітал 1415   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420   

Капіталізований прибуток 1421   

Вилучений прибуток 1422   

Неоплачений капітал 1425   

Вилучений капітал 1430   

Інші резерви 1432   

Усього за розділом І 1495   

Рахунок 44 
«Нерозподілені 

прибутки 
(непокриті 
збитки)»

441 «Невикористаний прибуток (непокритий збиток)»; 

442 «Прибуток капіталізований»

4421 «Прибуток, реінвестований у зареєстрований капітал»

4422 «Прибуток, використаний на поповнення резервного капіталу»;

443 «Прибуток вилучений»

4431 «Прибуток, використаний на виплату дивідендів»

4432 «Коригування прибутку»

4433 «Прибуток, використаний на погашення збитків минулих періодів»
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Відносно сутності категорії «прибуток» вище наголошувалось на відсутності 
єдності серед науковців щодо його розуміння і наявності величезної кількості 
його дефініцій. Отже, є актуальним на сьогодні та потребує уточнення. 

Слушно зазначено, що «визначення прибутку полягає, перш за все, у фіксації 
періоду, коли надходить виручка і здійснюються відповідні їй витрати» авторами 
роботи [23]. 

Дійсно, Законом України № 996 виокремлено принцип періодичності, за яким 
визначено «можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу 
з метою складання фінансової звітності» [19]. Відповідно й прибуток у формі № 2 
за даним принципом обчислюється станом на певний законодавчо визначений 
момент часу. 

Розмірковуючи подібним чином Галасюк В. О. наголошує, що «в інтервалах 
часу між моментом публікації проміжної звітності вартість активів може зміню-
ватись безліч разів, отже фінансові коефіцієнти, розраховані на підставі навіть 
самої «свіжої» фінансової звітності, вже не можуть відображати дійсний фінан-
совий стан» [7]. 

Подібну думку висловлює також Ковальов В. В. стверджуючи, що «баланс істо-
ричний по природі, отже фіксує підсумки фінансово-господарських операцій, що 
склалися на момент його складання, тобто на кінець звітного періоду і тому адеква-
тно не відображає стан засобів підприємства на протязі звітного періоду» [14]. 

Ураховуючи наведене підсумуємо, що прибуток, розрахований і зафіксований 
у звітності, є несучасною інформацією. 

Отже, узагальнюючи окреслене, вважаємо доцільним уточнити дефініцію ка-
тегорії «прибуток» і тлумачити його так: «проміжний підсумковий показник, об-
числений за певний період часу, який внаслідок розвитку певних господарських 
подій на підприємстві відображає їх підсумки, що виражається різницею між ве-
личиною одержаних підприємством доходів, зменшених на суму понесених ви-
трат, собівартість та сплачених податків». 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 
Висунуто гіпотезу, що прибуток, розрахований і відображений у звітності, є 

застарілою інформацією. Ураховуючи дане припущення уточнено дефініцію ка-
тегорії «прибуток». 

Наведено пропозиції щодо удосконалення структури рахунків 79 «Фінансові 
результати» (з урахуванням видів діяльності підприємства) та 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки)» (з урахуванням розподілу та капіталізації при- 
бутку). Враховуючи рекомендовану структуру рахунку 44 запропоновано вне-
сення відповідних змін й до удосконалення розділу І пасиву Балансу. 

Метою подальших досліджень є удосконалення структури форми № 2 «Звіт 
про фінансові результати» та форми № 4 «Звіт про власний капітал» з урахуван-
ням наведених рекомендацій. 
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