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ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Прибуток, займаючи центральне місце в ринковій економіці, 

є стимулом для суб'єктів господарювання якомога ефективніше 
використовувати наявні трудові, матеріальні та фінансові 
ресурси. Позитивний фінансовий результат – прибуток – є метою, 
заради якої працює або, принаймні, повинно працювати 
підприємство. 

Із  НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов`язані за ними 
витрати. 

Значно ширший діапазон аналітичних досліджень 
фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта можна 
отримати за обліковою інформацією, складеною за НП(С)БО. 
Структуризована інформація за видами діяльності, за 
характеристиками визнання доходів і витрат та у співвідношенні 
до залученого у господарський процес капіталу дає широку гаму 
кількісних і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового 
результату. 

Показники прибутковості є визначальними в оцінках 
ефективності функціонування господарюючого суб'єкта за всіма 
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видами діяльності: виробничою, фінансовою та інвестиційною. В 
прибутку акумулюються результати виробництва й реалізації 
продукції (робіт, послуг), їх якості й асортименту, ефективності 
використання виробничих і фінансових ресурсів, результати 
ділового партнерства та виробничо-фінансового менеджменту. 

При аналізі фінансових результатів дослідження проводять у 
двох аспектах. У першому аспекті фінансовий результат оцінюють 
як ступінь досягнення кінцевої мети та визначення ефективності 
виробничо-фінансової діяльності. Другий аспект передбачає 
визначення пріоритетів вкладення капіталу за видами діяльності, 
за масштабами у стратегічному та тактичному вимірах, які дають 
максимальний приріст фінансового результату. 

Безумовно, бажаним результатом будь-якої підприємницької 
діяльності є прибуток, який при відповідних його обсягах, дає 
можливість для саморозвитку та збільшення масштабів діяльності 
суб’єкта господарювання. 

Отже, на формування абсолютної суми прибутку 
підприємства впливають результати, тобто ефективність його 
фінансово-господарської діяльності; сфера діяльності; галузь 
господарства. 

Слід звернути увагу, що отримання прибутку суб'єктами 
господарювання пов'язане з діяльністю не тільки на території 
України, а й за її межами. 

Засоби або майно, отримані підприємством безкоштовно, до 
складу прибутку не включаються. 

Для узагальнення інформації про формування і використання 
фінансових результатів господарської діяльності підприємства 
використовується  рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)». Фінансовий результат визначають на рахунку 79 
«Фінансові результати». Після чого прибуток списують в кредит 
рахунку 441 «Прибуток нерозподілений», а збиток — в дебет 
рахунку 442 «Непокриті збитки». 
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