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На сучасному етапі економічного розвитку України в умовах самостійності суб'єктів 

господарювання все більшого значення набуває реалізація принципів самоокупності та 
самофінансування. Основним фактором їхньої реалізації є формування достатнього розміру 
фінансових результатів, які одночасно завершують цикл діяльності підприємства та 
виступають необхідною умовою наступного циклу. Провідна роль фінансових результатів 
полягає в тому, що вони забезпечують зміцнення бюджету держави, сприяють інвестиційній 
привабливості, діловій активності підприємств у виробничій і фінансовій сферах. 

Фінансовий результат (прибуток або збиток) характеризує всі сторони фінансово-
господарської діяльності підприємства. Він є частиною доходу суспільства і повинен 
використовуватись для подальшого розвитку виробництва і поліпшення матеріального 
становища всіх працівників, зайнятих у виробництві. 

Серед останніх досліджень методології обліку та формування фінансових результатів 
підприємств привертають увагу праці таких науковців, як О.В. Гаращенко, Я.В. Лебедзевич, 
С.Л. Червінська, Є.Ю. Шара, Л.М. Янчева, І.Б. Чернікова, І.О. Гладій та ін. Зокрема 
предметом вивчення О.В. Гаращенко, С.Л. Червінської, Є.Ю. Шари є облік і аналіз 
формування результатів діяльності підприємств, Я.В. Лебедзевич – їх контроль в системі 
обліку. В науковій статті Л.М. Янчевої, І.Б. Чернікової, І.О. Гладій висвітлено організацію 
обліку фінансових результатів підприємств. Проте на основі проведених досліджень 
практичної роботи підприємств можна стверджувати, що досі є дискусійними цілий ряд 
принципово важливих питань, пов’язаних з обліком фінансових результатів, а саме що 
стосуються організації та методики формування фінансових результатів операційної 
діяльності та їх відображення у Звіті про фінансові результати. 

Вивчення нормативно-правової бази України, дає змогу зазначити, що в законодавстві 
не розглядається сутність саме поняття «фінансові результати». Зокрема, в НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» обґрунтовано лише сутність дефініцій «прибуток» 
та «збиток».Саме це і спричиняє розмитість у визначені сутності, ролі та значення 
фінансових результатів. 

Згідно НП(С)БО 1, прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати. А збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких 
здійсненні ці витрати [1]. 

С.Л. Червинська стверджує, що визначення фінансових результатів діяльності будь-
якого підприємства залежить від методології їх формування і обліку. Існуючі недоліки 
методології бухгалтерського обліку доходів і витрат зумовлюють те,  що  фактично ні в 
фінансовій, ні в податковій звітності не відображається реальна сума прибутку чи збитку. 
Адже нормативні документи щодо їх визначення розробляються різними державними 
структурами: нормативні документи, що регулюють фінансовий облік розробляє 
Міністерство фінансів України, а рекомендації та інструкції з організації податкового обліку 
– Державна податкова адміністрація України [2, с. 108].  

Патарідзе-Вишинська М.В. зауважує, що розглядаючи сутність фінансового результату 
в даний час, потрібно у першу чергу відзначити такі його характеристики: 

1. Фінансовий результат (прибуток), являє собою форму доходу суб’єкта господарської 
діяльності, що здійснює певний вид діяльності. Ця зовнішня найпростіша форма вираження 
прибутку є разом з тим недостатньою для його повної характеристики, тому що у деяких 
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випадках активна діяльність у якій-небудь сфері може і не бути пов’язаною із одержанням 
прибутку (наприклад, політична, благодійна діяльність). 

2. Фінансовий результат (прибуток), є формою доходу суб’єкта господарської 
діяльності, що вклав свій капітал з метою досягнення певного комерційного успіху. 
Категорія прибутку нерозривно пов’язана з категорією капіталу – особливим фактором 
виробництва – і в усередненому вигляді характеризує ціну функціонуючого капіталу. 

3. Фінансовий результат (прибуток), не є гарантованим доходом суб’єкта 
господарювання, що вклав свій капітал у той чи інший вид бізнесу. Він є результатом тільки 
успішного здійснення цього бізнесу. Прибуток є певною мірою і платою за ризик здійснення 
підприємницької діяльності. 

4. Фінансовий результат (прибуток) характеризує не весь дохід, отриманий в процесі 
господарської діяльності, а тільки ту частину доходу, що «звільнені» від понесених витрат на 
здійснення цієї діяльності. Тобто, у кількісному вираженні прибуток є залишковим 
показником, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в 
процесі здійснення підприємницької діяльності. 

5. Фінансовий результат (прибуток) є вартісним показником, вираженим у грошовій 
формі. Така форма оцінки прибутку пов’язана з практикою узагальненого вартісного обліку 
всіх пов’язаних з ним основних показників – вкладеного капіталу, отриманого доходу, 
понесених витрат тощо, а також з діючим порядком його податкового регулювання [3, с. 25]. 

Отже, узагальнюючи всі розглянуті визначення, слід зазначити, що фінансовий 
результат – це результат діяльності суб’єктів господарювання, що визначається як різниця 
між сумами доходів та відповідних їм витрат, виражена у абсолютних показниках прибутку 
(збитку). 

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). 

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 взаємодоповнюваними. 

 
Таблиця 1 

Підходи щодо формування фінансових результатів[1; 4; 5; 6] 
 

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). 
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У вітчизняній практиці алгоритм визначення фінансових результатів для середніх і 

великих підприємств передбачено НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1], 
для малих підприємств фінансові результати діяльності розраховують відповідно до 
методики, наведеної П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства» [6]. 

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. 

Визначимо сутність формування фінансового результату відповідно до НП(С)БО 1, 
розглянувши окремі статті форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)»; 

− валовий прибуток – різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів. 
робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 

− прибуток (збиток) від операційної діяльності, визначається як алгебраїчна сума 
валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних, 
витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; 

− прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку 
(збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), 
фінансових та інших витрат (збитків); 

− чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до 
оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої 
діяльності після оподаткування [1]. 

Розмір та характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є 
найважливішими підсумковими показниками їх роботи, тому при їх визначенні слід 
користуватися, на нашу думку, логічною схемок» (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 . Алгоритм визначення фінансового результату підприємства [7] 
 

Валовий прибуток (збиток) 
(рядок 2090 або 2095) = Чистий дохід (рядок 2000) - Собівартість 

реалізованої продукції (рядок 2050) 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності 
(прибуток – рядок 2190, 
збиток – рядок 2195)  

Валовий прибуток (рядок 2090) + Інші операційні 
доходи (рядок 2120) – Адміністративні витрати 
(рядок 2130) – Витрати на збут (рядок 2150) – Інші 
операційні витрати (рядок 2180) 

 
Фінансовий результат до 

оподаткування (прибуток – 
рядок 2290, збиток – рядок 

2295) 
 

= 
Фінансовий результат від операційної діяльності 
(рядок 2190) + Дохід від участі в капіталі (рядок 
2200) + Інші фінансові доходи (рядок 2220) + Інші 
доходи (рядок 2240) – Фінансові витрати (рядок 
2250) – Втрати від участі в капіталі (рядок 2255) –  
Інші витрати (рядок 2270) 

 

= 
 
Чистий прибуток (рядок 
2350, збиток – рядок 2355)  
 

= 
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 
2290) – Витрати (дохід) з податку на прибуток 
(рядок 2300) – Прибуток (збиток) від  припиненої 
діяльності після оподаткування (рядок 2305) 
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Таким чином, можна стверджувати, що фінансовий результат є досить складною та 
багатовимірною категорією. Фінансовий результат у формі прибутку виступає головною 
метою діяльності підприємства на ринку та одним з ключових показників, який визначає 
ефективність його діяльності. Інформація про фінансовий результат відображається у 
фінансових звітах підприємства та є загальнодоступною інформацією для визначення рівня 
ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства та є головним 
джерелом інформації для потенційних партнерів. 
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