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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання проблематики відносно сутності

дефініції "прибуток" на сьогодні не є завершеним,
адже сучасні тлумачення даної категорії є дос-
татньо різноманітними у поглядах науковців, роз-
пливчатими. Зазначене обумовлює необхідність
удосконалення понятійного апарату. Наслідком
неоднозначності на сутність поняття "прибуток"
стало те, що з'явилася можливість оперувати
інформацією і про види прибутку за різними кла-
сифікаційними ознаками, що призвело до того,
що на сьогодні відсутній єдиний підхід до класи-
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фікації та видів прибутку у різних наукових дже-
релах.

Поняття "результати діяльності" також недо-
статньо вивчена категорія. Найчастіше результат
діяльності науковцями ототожнюється з фінансо-
вим результатом, який здебільшого характеризу-
ють прибутком або збитком підприємства, що, на
наш погляд, не є правильним.

Зазначене обумовлює необхідність удоскона-
лення теоретичного та методичного інструмента-
рію, оцінки та аналізу економічних результатів
діяльності підприємства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Прибуток завжди був предметом підвищеної
уваги науковців. Так, сутність поняття "прибуток"
та класифікація його видів розглядалися у бага-
тьох наукових працях зарубіжних і вітчизняних
вчених, серед яких: Амоша О.І., Андрійчук В.Г.,
Бабо А., Бакаєв А.С., Бланк І.О., Брейлі Р., Брігхем
Ю., Буряковский В.В., Ванхорн Дж.К., Вахович
Дж.М., Гапенскі Л., Дамодаран А., Дафт Р., Довб-
ня С.Б., Ерхардт М., Жулега І.А., Ковальов В.В.,
Крейніна М.Н., Лігоненко Л.О., Майерс С., Мороз
О.В., Мочерний С.В., Надтока Т.Б., Негашев Є.В.
Нечитайло А.І., Новожилов В.В., Нусінов В.Я., Са-
вицька Г.В., Савчук В.П., Сайфулін Р.С., Салига
С.Я., Сігел Джоел Г., Уолш К., Хелферт Е., Шеремет
А.Д., Шим Дж. К. та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Діяльність будь-якого підприємства орієнтова-
на на отримання певних результатів. Однак, деякі
підприємства впевнено досягають намічених цілей,
а деякі працюють менш успішно. При цьому успіх
діяльності пов'язують з правильним вибором виду
діяльності, достатньою наявністю ресурсів,
вмінням орієнтуватися в ринковій економіці тощо.
Беззаперечно, що вдале планування господарської
діяльності залежить від вдалої початкової орієн-
тації та сприятливих умов розвитку. Однак ваго-
му роль відіграє і управління підприємством.

Отже, сьогодні методи вимірювання резуль-
татів діяльності є однією з найголовніших проблем
економічної науки і практики. Застосування не
правильних методів спрямовує господарську
діяльність до зайвих витрат, до очікування уявних
результатів, сприяє виникненню протиріч між
фактичними та плановими витратами.

Значення методів вимірювання результатів
діяльності пояснюється тим, що вирішення будь-
якого економічного питання пов'язано з вимірю-
ванням результатів. Отже, правильність вирішен-
ня всіх економічних питань залежить від правиль-
ності вимірювання результатів діяльності.

Відомо, що принципам і методам розрахунку
результатів діяльності присвячено багато науко-
вих праць. Однак і сьогодні вимірювання резуль-
татів діяльності підприємства є досить актуальним
питанням, що обумовлено відсутністю єдності се-
ред науковців у поглядах на трактування їх сут-
ності та видів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведені на підприємствах гірничорудної
промисловості процеси приватизації та ре-
структуризації спричинили зміну структури уп-
равління і зацікавленість власників у кінцевих ре-
зультатах діяльності, що найповніше характери-
зують діяльність підприємства. Відсутність єдності
серед науковців у поглядах на трактування сут-

ності та видів результатів діяльності підприємства
призвело до того, що найчастіше результат діяль-
ності підприємства науковцями ототожнюється з
фінансовим результатом діяльності, що характе-
ризують прибутком або збитком. Але це не пра-
вильно. Отже, розглянемо детальніше сутність
понять "прибуток" та "фінансовий результат" і
визначимо їх вплив на оцінку економічних резуль-
татів діяльності підприємств.

К.Р. Макконнел і С.Л. Брю у роботі [26] вва-
жають, що прибуток (profit) — дохід тих, хто за-
безпечує економіку підприємницькими здібностя-
ми або нормальним прибутком. Нормальний при-
буток (normal profit), як зазначають автори [26]:

— частина підприємницького доходу;
— платежі, які повинна зробити фірма, щоб

набути і утримати підприємницькі здібності;
— мінімальна плата (дохід), якою повинні зао-

хочуватись підприємницькі здібності, щоб стиму-
лювати їх застосування у підприємницькій діяль-
ності фірми;

— тимчасові витрати.
Е.С. Хендріксен та М.Ф. Ван Бред відзначають,

що "прибуток свідчить про зростання добробуту.
По відношенню до підприємства його можна роз-
рахувати як суму приросту грошових коштів гос-
подарюючої одиниці і зміни оцінки вартості
підприємства. Різні визначення оцінки обумовлю-
ють різні визначення прибутку" [49, с. 172].

І.А. Бланк стверджує, що прибуток представ-
ляє собою виражений у грошовій формі чистий
дохід підприємця на вкладений капітал, який ха-
рактеризує його винагороду за ризик здійснення
підприємницької діяльності, що представляє со-
бою різницю між сукупним доходом і сукупними
витратами у процесі здійснення цієї діяльності [6,
с. 9]

У роботі [18] автори характеризують прибуток
як економічну категорію, що виражає кінцеві ре-
зультати господарської діяльності окремого
підприємства, галузі, народного господарства в
цілому, одна з основних форм доданої вартості,
одна з форм чистого доходу.

Наголошують, що прибуток — це одна з форм
чистого доходу, що виражає вартість додатково-
го продукту автори робіт [17, с. 314] та [24, с. 358]
та [25].

Стверджують, що прибуток — це частина чис-
того доходу, створеного в процесі виробництва і
реалізованого у сфері обігу, який безпосередньо
отримують підприємства та наголошують на тому,
що тільки після продажу продукції чистий дохід
приймає форму прибутку автори робіт [43].

У роботі [28, с. 162—163)] зазначено, що при-
буток — це перетворена, похідна форма додатко-
вої вартості, яка кількісно є різницею між ціною
продажу товару і витратами капіталу на її вироб-
ництво.

Автори роботи [16, с. 47] вважають, що прибу-
ток — це частина виручки, яка отримується
підприємством після відшкодування усіх витрат,
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пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції
та іншими видами діяльності. В умовах ринку при-
буток є джерелом формування фінансових ре-
сурсів підприємства.

В.В. Буряковський стверджує, що прибуток —
це грошове вираження основної частини грошо-
вих накопичень, що створюються підприємствами
будь-якої форми власності [10].

Характеризує прибуток як грошовий вираз
частини вартості додаткового продукту, частину
заново створеної вартості, виробленої та реалізо-
ваної автор роботи [20].

Як кінцевий результат функціонування вироб-
ництва та елемент взаємовідносин всіх учасників
ринкового процесу характеризують прибуток ав-
тори роботи [16].

Бердар М.М. вважає, що прибуток є постійно
відтворюваним джерелом формування фінансових
ресурсів підприємства, і чим вище рівень прибут-
ку підприємства, тим менш його потреба у залу-
ченні фінансових коштів із зовнішніх джерел і
вище рівень самофінансування його розвитку [5].

Підтримують визначення, наведене у НП(С)БО
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [30],
що прибуток — сума, на яку доходи перевищують
пов'язані з ними витрати автори робіт [44, с. 46; 7;
11; 19; 42].

Близькою до наведеного визначення є думка
авторів роботи [45], які вважають, що прибуток
підприємства є однією з форм відносин між варті-
стю та споживною вартістю товару, що виявляєть-
ся на ринку в процесі його реалізації та обчис-
люється як різниця між виторгом і витратами ви-
робництва. На їх погляд прибуток характери-
зується:

— як вартість додаткового продукту, створю-
ваного додатковою працею, і є частиною витрат
живої праці;

— необхідністю цієї праці і корисністю това-
ру, втілюваних у його ціні.

У Господарському кодексі України [14] за-
значено, що прибуток господарського товариства
утворюється з надходжень від його господарської
діяльності після покриття матеріальних та при-
рівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З
економічного прибутку товариства сплачуються
передбачені законом податки та інші обов'язкові
платежі, а також відсотки по кредитах банків і по
облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначе-
них розрахунків, залишається у розпорядженні
товариства, яке визначає напрями його викорис-
тання відповідно до установчих документів това-
риства.

Отже, дослідивши та проаналізувавши сучасні
погляди науковців на сутність поняття "прибуток"
можна узагальнити, що немає єдності у поглядах
на дану категорію, адже авторами він характери-
зується досить неоднозначно, а саме:

— чистий дохід на вкладений капітал [6];
— перетворена, похідна форма додаткової вар-

тості [27];

— одна з форм чистого доходу, що виражає
вартість додаткового продукту [17, с. 314; 24, с. 358;
25].

— частина чистого доходу [43];
— одна з основних форм доданої вартості,

одна з форм чистого доходу [18; с. 52];
— частина виручки [16, с. 47];
— грошове вираження основної частини гро-

шових накопичень [10];
— грошовий вираз частини вартості додатко-

вого продукту, частина заново створеної вартості,
виробленої та реалізованої [20];

— постійно відтворюване джерело формуван-
ня фінансових ресурсів підприємства [5];

— сума, на яку доходи перевищують пов'язані
з ними витрати [30; 44; 7; 11; 19; 45, с. 14].

Отже, на нашу думку, питання проблематики
щодо сутності дефініції прибутку на сьогодні не є
завершеним. Сучасні тлумачення даної категорії
є достатньо різноманітними у поглядах науковців,
розпливчатими, що можна пояснити різними зав-
даннями дослідження, аспектами аналізу тощо.

Так, наприклад, Е.С.  Хендріксен та М.Ф. Ван
Бред наголошують на різниці, що існує у оцінці
прибутку бухгалтерами та економістами, зазнача-
ючи [49, с. 184]:

1. Бухгалтери часто звертаються до двох еко-
номічних понять, основаним на спостереженнях
реальності, як вихідним логічним позиціям для
визначення концепції облікової політики. Ці по-
няття відображають зміну добробуту і максиміза-
цію прибутку (profit) при визначених умовах рин-
кової структури, попиту на продукцію і вкладених
витратах. Ці концепції мають на увазі у тверджен-
нях FASB, що загальний прибуток (comprehensive
income) показує зміну власного капіталу фірми за
період… Показник успіху (або невдачі) операцій
фірми — величина перевищення грошових доходів
(витрат) над грошовими витратами (доходами) за
тривалий період;

2. Економісти, не дивлячись на розбіжності в
економічних поглядах, намагаються затвердити ці
поняття, посилаючись на емпіричні погляди. Од-
нак вони не зіграли важливої ролі у рішенні про-
блем оцінок, пов'язаних з цим поняттям.

Тому, зазначають автори [49] бухгалтери зу-
пинились на понятті власних правил оцінки при-
бутку безвідносно до оцінок, передбачених еко-
номічними уявленнями і поняттями.

Наслідком неоднозначності у поглядах нау-
ковців на сутність поняття "прибуток" стало те, що
залежно від мети дослідження, сфери управління,
завдання аналізу, пошуку резервів зростання вар-
тості підприємства тощо з'явилася можливість
оперувати інформацією і про види прибутку за
різними класифікаційними ознаками. Зазначене
призвело до того, що на сьогодні відсутній єдиний
підхід до класифікації та видів прибутку у різних
наукових джерелах (табл. 1).

Таким чином, дослідження літературних дже-
рел дозволило виявити існування великої кількості
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Таблиця 1. Підходи до класифікації прибутку

Джерело: розробка автора.

Види прибутку 

Автори 

Ба
бо

 А
. 

[1
] 

Бл
ан
к 
І.А

. 
[6

] 

С
ав
чу
к 
В

.П
. 

[4
4
] 

К
ов
ал
ев

 В
.В

. 

[2
2
] 

Бо
ча
ро
в 
В

.В
.,

 

Л
ео
нт
ьє
в 
В

.Е
. 

[8
] 

За
го
ро
дн
ій

 А
.Г

. 

[1
9
] 

Ба
ка
єв

 А
.С

. 
[2

] 

Бу
ти
не
ць

 Ф
.Ф

. 

[1
1
] 

Н
еч
ит
ай
ло

 А
.І.

 

[2
9
] 

М
оч
ер
ни
й 
С

.В
. 

[2
7
] 

Бе
рд
ар

 М
.М

. 
[5

] 

С
ав
иц
ьк
а 
В

.Г
. 

[4
3
] 

Валовий прибуток + + + + + + + + + +   

Чистий прибуток + + + + + + + + +  + + 

Фактичний прибуток +        +    

Економічний прибуток  + +  + +     +  

Прибуток від звичайної діяльності + +    + + + +    

Оподатковуваний прибуток + +   + +  +    + 

Прибуток від іншої звичайної діяльності      +   +    

Прибуток за звітний період + +       +    

Прибуток минулого періоду  +           

Прибуток планового періоду  +       +    

Прибуток на акцію +     + +  +    

Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг  +    + +  +  + + 

Прибуток від реалізації майна      +     + + 

Прибуток від позареалізаційних операцій  +    +       

Прибуток від господарської діяльності +        +    

Операційний прибуток 

(прибуток до виплати відсотків та податків) 
 + + +  +  +   +  

Потенційний прибуток  +       +     

Прибуток від фінансових операцій + +    +     +  

Прибуток від страхових операцій      +       

Надзвичайний прибуток + +    +   +    

Бухгалтерський прибуток  +   + +     +  

Балансовий прибуток +    + +     + + 

Прибуток від інвестиційної діяльності  +    +     +  

Прибуток, який не підлягає оподаткуванню  +       +    

Прибуток до виплати податків   + +   + +     

Маржинальний прибуток  + +  + +  +   +  

Прибуток номінальний  +           

Прибуток реальний  +           

Контрольований прибуток   +          

Прямий прибуток   +          

Низький прибуток  +           

Нормальний прибуток  +   +     +   

Високий прибуток  +           

Екстремальний прибуток     +        

Розподілений прибуток  +           

Нерозподілений прибуток  + +  + + + + +    

Прибуток, що капіталізується  +    +   +    

Прибуток, що споживається  +    +       

Прибуток доступний до розподілу серед власників    +         

Реінвестований прибуток    +  +       

Позитивний прибуток  +           

Від’ємний прибуток   +           

Біржовий прибуток      +  +     

Брутто-прибуток      +  +     

Прибуток від контролю      +       

Прибуток від поглинання      +       

Втрачений прибуток      +       

Дискреційний прибуток      +       

Емісійний прибуток      +  +     

Залишковий прибуток      +       

Засновницький прибуток      +  +     

Заявлений прибуток      +       

Кошторисний прибуток      +       

Курсовий прибуток      +       

Монопольний прибуток      +  +  +   

Нереалізований прибуток      +       

Обліковий прибуток      +  +   +  

Паперовий прибуток      +       

Пасивний прибуток      +       

Питомий прибуток      +       

Прибуток підприємства      +       

Санаційний прибуток      +       

Спекулятивний прибуток      +       

Базовий прибуток       +      

Умовний прибуток         +    

Авансовий прибуток         +    

Додатковий прибуток          +   

Установчий прибуток          +   

Торговий прибуток          +   
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видів прибутку. Узагальнюючи дані, наведені у
табл. , можна зробити висновок, що найпоширен-
ішими видами прибутку, що виокремлюються на-
уковцями, є:

1. Чистий прибуток.
2. Валовий прибуток.
3. Нерозподілений прибуток.
4. Прибуток від звичайної діяльності, прибу-

ток від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг), операційний прибуток (прибуток до випла-
ти відсотків і податків), оподатковуваний прибу-
ток, маржинальний прибуток.

5. Економічний прибуток, балансовий прибу-
ток.

6. Прибуток на акцію, прибуток від фінансо-
вих операцій, надзвичайний прибуток, бухгал-
терський прибуток, прибуток до виплати податків.

Автори роботи [48, с. 59] наголошують на тому,
що визначення прибутку полягає, перш за все, у
фіксації періоду, коли надходить виручка і
здійснюються відповідні їй витрати.

Згідно Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" [41] бух-
галтерський облік та фінансова звітність грунту-
ються на принципах, одним з яких є принцип пер-
іодичності, що передбачає можливість розподілу
діяльності підприємства на певні періоди часу з
метою складання фінансової звітності.

Отже, у фінансовій звітності, відповідно до
принципу послідовності, прибуток визначається
на певну визначену у законодавчому порядку дату.

Згідно Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" [41] звітним
періодом для складання фінансової звітності є
календарний рік. Проміжна звітність складається
щоквартально наростаючим підсумком з початку
звітного року в складі балансу та звіту про фінан-
сові результати. Баланс підприємства складаєть-
ся станом на кінець останнього дня кварталу
(року).

При цьому, зазначимо, що оцінка фінансово-
го стану здійснюється на підставі даних фінансо-
вої звітності підприємства.

Автори роботи [12] вважають, що "…зовнішні
користувачі отримують інформацію для оцінки
фінансового стану підприємства чотири рази на
рік. Отже, вони розраховують фінансові коефіці-
єнти на підставі інформації, строк давнини якої
може досягати трьох місяців. …Таким чином, в
інтервалах часу між моментом публікації про-
міжної звітності вартість активів може змінюва-
тись безліч разів. …Тобто, фінансові коефіцієнти,
розраховані на підставі навіть самої "свіжої"
фінансової звітності, вже не можуть відображати
дійсний фінансовий стан і, відповідно, не дозво-
лять своєчасно реагувати на зміни, що відбувають-
ся".

Тієї ж думки дотримується Ковальов В.В., який
наголошує на тому, що баланс історичний по при-
роді, отже баланс фіксує підсумки фінансово-гос-
подарських операцій, що склалися на момент його

складання, тобто на кінець звітного періоду і тому
адекватно не відображає стан засобів підприєм-
ства на протязі звітного періоду [23, с. 184—185;
21, с. 370].

На наш погляд прибуток, відображений у
звітності, також є дещо "застарілою" інформацією.

Отже, узагальнюючи наведе, пропонуємо
удосконалити визначення поняття "прибуток" та
вживати наступне його тлумачення: "прибуток —
це інтервальний показник, визначений станом на
певну дату, що відображає кінцевий результат
діяльності підприємства та є частиною отримано-
го доходу, зменшеного на собівартість, сукупні
витрати, понесені у процесі здійснення цієї діяль-
ності та розмір податків".

Окремої уваги при розгляді економічних ре-
зультатів діяльності потребує категорія "фінансо-
вий результат", що є однією зі складових характе-
ристик прибутку та економічного ефекту.

Так, автори роботи [51] вважають, що фінан-
совий результат — це закінчена грошова оцінка
різних сторін виробничої збутової постачальниць-
кої і фінансової діяльності підприємства, що ха-
рактеризується прибутком або збитком.

Автори економічного енциклопедичного
словника [28, с. 509] вважають, що фінансові ре-
зультати — це грошова форма підсумків госпо-
дарської діяльності організацій або їхніх
підрозділів, виражена в прибутках або збитках.

Автори роботи [50] наголошують на тому, що
фінансові результати характеризують абсолютну
ефективність господарювання суб'єкта. При цьо-
му автори зазначають, що найважливішим з них є
показник прибутку.

Скалюк Р.В. характеризує фінансовий резуль-
тат господарської діяльності підприємства як
підсумковий показник ефективності господарсь-
кої діяльності, що відображає загальну величину
економічних вигод, отриманих (втрачених)
підприємством, можливість забезпечення прибут-
ковості та економічного розвитку підприємства
[46; 47].

Балабанов І.Т. та Герчикова І.Н. вважають, що
фінансові результати відображають мету підприє-
мницької діяльності, її доходність, є визначальни-
ми для підприємства. Крім його дирекції та колек-
тиву вони цікавлять інвесторів, кредиторів, дер-
жавні органи, фондові біржі [3; 4; 13].

У економічному термінологічному словнику-
довіднику [17, с. 340] зазначено, що результати
фінансові — це процес одержання фінансових ре-
сурсів, пов'язаний з виробництвом і реалізацією
товарів, операціями на ринку капіталів.

Отже, узагальнюючи наведені погляди, мож-
на підсумувати, що категорія "фінансові резуль-
тати" науковцями тлумачиться у наступних аспек-
тах:

— ототожнюється з прибутком або збитком
[51; 28];

— характеризується як підсумковий показник
ефективності господарської діяльності, що відоб-



55
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2014

ражає загальну величину економічних вигод [46;
47];

— характеризуються як мета виробництва,
діяльності, її доходність [3; 4; 17].

На нашу думку, поняття "фінансовий резуль-
тат" за своїм змістом є ширшим, ніж поняття "при-
буток" (або позитивний фінансовий результат) та
"збиток" (або негативний фінансовий результат),
які є тільки однією з форм фінансового результа-
ту.

Отже, враховуючи наведене, вважаємо необх-
ідним удосконалення існуючих методик оцінки
економічних результатів діяльності підприємств.

Автор роботи [37, с. 100] наголошує на тому,
що фінансовий стан підприємства впливає на
розмір отриманого прибутку. Отже, якщо фак-
тичні показники фінансового стану гірші, ніж
прийняті нормативи, то підприємство, як наслідок,
не доотримує прибуток.

Відповідно, розмір прибутку впливає на оцін-
ку фінансового стану.

Ми вже відмічали, що існує велика кількість
загальновідомих та авторських методик [31; 34; 35;
36; 37; 38; 40], в яких визначається комплексний
фінансово-економічний результат діяльності
підприємства за період, як зважена сума показ-
ників, які характеризують рівень фінансового ста-
ну і чистий прибуток підприємства.

Зауважимо, що в усіх методиках враховується
і фінансовий стан, і прибуток. Очевидним є те, що
розмір прибутку або збитку впливає на фінансо-
вий стан, відповідно, і на розмір пасивів і активів
підприємства. Наявність прибутку на підприємстві
обумовлює додатковий грошовий потік, котрий
впливає на зміну фінансового стану, в той час як
для кожного суб'єкта господарювання зростає
необхідність об'єктивної оцінки фінансового ста-
ну.

Враховуючи наведене, пропонуємо оцінку
економічних результатів діяльності підприємства
визначати шляхом розрахунку та інтерпретації
удосконаленого комплексного показника, що
враховує як прибуток підприємства, так і зміну
його фінансового стану, визначену без урахуван-
ня складової прибутку, що дозволить уникнути
подвійного врахування прибутку в показнику та
комплексно оцінити економічний результат
діяльності підприємства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Запропонована удосконалена методика комп-

лексної оцінки економічного результату діяль-
ності підприємства, на наш погляд, дозволить
здійснити об'єктивну комплексну оцінку еконо-
мічного результату підприємства, що є дуже важ-
ливим питанням, адже вона є підгрунтям для
прийняття подальших управлінських рішень.

У свою чергу, запропонована методика комп-
лексної оцінки економічних результатів діяльності

підприємств потребує визначення рівня фінансо-
вого стану за умови, що підприємство не отрима-
ло прибуток або збиток в оцінюваному періоді.
Враховуючи наведене, виникала необхідність роз-
робки економіко-математичних моделей розподі-
лу різних видів прибутку залежно від особливос-
тей їх формування та з урахуванням відмінностей
у принципах їх розподілу до умови беззбитковості
діяльності підприємства, що дозволяють визначи-
ти фінансовий стан підприємства у вартісному ви-
разі без впливу на нього прибутку або збитку [9;
32; 33].
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