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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито сутність фінансового результату та його 

основних складників. Наведено два принципові підходи до 
розрахунку фінансових результатів підприємства. Досліджено 
порядок ведення обліку фінансових результатів відповідно до 
методологічних вимог. Наведено методи покращення показни-
ків фінансових результатів підприємства.

Ключові слова: фінансові результати, прибуток, доходи, 
витрати, бухгалтерський облік, Звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід).

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта сущность финансового результата и его 

основных составляющих. Приведены два принципиальных 
подхода к расчету финансовых результатов предприятия. Ис-
следован порядок ведения учета финансовых результатов в 
соответствии с методологическими требованиями. Приведены 
методы улучшения показателей финансовых результатов 
предприятия.

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, 
доходы, расходы, бухгалтерский учет, Отчет о финансовых ре-
зультатах (Отчет о совокупном доходе).

ANNOTATION
In the article essence of financial result is exposed and him 

basic constituents. Тwo fundamental going is exposed near 
the calculation of financial results of enterprise. The order of 
registering of financial results is investigational in accordance with 
methodological requirements. Methods over of improvement of 
indexes of financial results of enterprise are also brought.

Keywords: income, profit, income, expenses, bookkeeping, 
Income Statement (Statement of comprehensive income).

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання одним із найважливіших по-
казників, що характеризує ефективність фі-
нансової діяльності підприємства, є фінан-
совий результат, тобто прибуток чи збиток. 
Основною метою діяльності підприємства в 
умовах глобальних економічних перетворень 
є одержання максимального прибутку за міні-
мальних витрат.

Оскільки величина фінансового результату 
визначає можливість подальшого розвитку під-
приємства (розширення виробництва, оновлен-
ня його основних фондів, упровадження нових 
прогресивних технологій і т. д.) та створює за-
пас фінансової стійкості, який дає підприємству 
змогу оперативно реагувати на зміни у ринковій 
кон’юнктурі, то питання зниження собівартості 
та водночас підвищення прибутковості набува-

ють особливої актуальності в сучасний період 
ринкових реформ та економічних перетворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем формування та обліку 
фінансових результатів приділяли увагу такі 
вчені, як: В.П. Багров, В.Я. Бутинець, Г.В. Са-
вицька, С.Ф. Голов, В.І. Іващенко, В.М. Кос-
тюченко, М.А. Болюх, А.Г. Загородній, 
Г.Л. Вознюк, Н.В.Чабанова, Н.П. Кондраков, 
П.А. Костюк, В.Г. Лінник, В.В. Сопко та ін.

Питання, пов’язані з обліком фінансових ре-
зультатів є предметом постійного обговорення 
серед науковців і практиків у сфері економіки 
та управління підприємством. Сутність та по-
няття фінансового результату для підприємців 
і бухгалтерів наочно відображається під час 
формування і відображення його в бухгалтер-
ському обліку. Проте слід зауважити, що рин-
кові відносини вимагають перегляду системи 
бухгалтерського обліку, одним із центральних 
елементів яких є облік фінансових результатів. 

Мета статті полягає у розкритті сутності фі-
нансового результату та методів його формуван-
ня, а також наведенні основних шляхів покра-
щення фінансового результату підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На всіх етапах розвитку бухгалтерського облі-
ку визначення фінансового результату майже 
беззаперечно визнавалося основною метою об-
ліку. У різні часи у центрі уваги обліковців зна-
ходилися прибуток і методика його розрахун-
ку. У зв’язку із цим поставало багато проблем, 
пов’язаних із його визначенням, обліком та ві-
дображенням у звітності. Головною метою ство-
рення та подальшої діяльності будь-якого гос-
подарюючого суб’єкту незалежно від виду його 
діяльності чи форми власності є отримання кін-
цевого фінансового результату, тобто прибутку.

Достовірність формування фінансового ре-
зультату є основою принципів і правил бух-
галтерського обліку, обов’язкового дотримання 
яких вимагає законодавча база, зокрема кон-
цептуальні основи складання та подання фінан-
сових звітів, Міжнародні стандарти фінансової 
звітності, Закон України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [1], На-
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ціональні положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку [2]. 

Фінансовий результат є визначальним кри-
терієм ефективності господарювання, виступає 
центральною категорією в економіці кожного 
господарства, а тому навколо цього поняття за-
вжди відбувалися дискусії як серед економіс-
тів, так і серед бухгалтерів.

Оскільки розуміння сутності поняття «фі-
нансовий результат» – одна з головних пере-
думов формування відповідних напрямів його 
обліку, аналізу та можливості здійснення сво-
єчасного управлінського впливу на окремі його 
складники для підвищення ефективності ді-
яльності підприємств, розглянемо це поняття 
більш детально.

Ф.Ф. Бутинець розкриває фінансовий ре-
зультат через прибуток або збиток організації 
(співставлення доходів та витрат підприємства, 
відображених у звіті) [3, c.325];

А.Г. Загородній та Г.Л. Вознюк уважають, що 
фінансовий результат – це різниця між дохода-
ми та витратами підприємства чи його окремого 
підрозділу за певний час (приріст чи зменшення 
вартості власного капіталу підприємства внаслі-
док діяльності у звітному періоді) [4, с. 110].

А.Б. Борисов виражає фінансові результати 
як підсумки господарської діяльності підприєм-
ства або його підрозділів, приріст (зменшення) 
вартості власного капіталу (визначаються шля-
хом співставлення витрат з отриманими дохода-
ми) [5, с. 453].

Р.В. Скасюк трактує фінансовий результат як 
якісний та кількісний показник результативнос-
ті господарської діяльності підприємства [6].

Сьогодні існують деякі проблеми в обліку фі-
нансових результатів, а саме в тому, що за П(С)
БО та за податковим законодавством отриму-
ються різні показники прибутку, тому необхід-
но дослідити та вирішити проблеми практичної 
реалізації методики узгодження бухгалтерсько-
го та податкового прибутку. 

Національне положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності» [2] дає таке визначення доходів: 
це збільшення економічних вигод у вигляді над-
ходження активів або зменшення зобов’язань, 
які призводять до зростання власного капіта-
лу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) за умови, що оцінка доходу може 
бути достовірно визначена. Щодо економічної 
вигоди, то, згідно із Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», вона визначається як потенційна 
можливість отримання підприємством грошо-
вих коштів від використання активів. Витра-
ти – це зменшення економічних вигод у вигля-
ді вибуття активів або збільшення зобов’язань, 
які призводять до зменшення власного капіта-
лу (за винятком зменшення капіталу за раху-
нок його вилучення або розподілу власниками).

Із точки зору податкового обліку, відпо-
відно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ від 

02.12.2010 № 2755-VI зі змінами і доповнення-
ми, з 01.01.2015 об’єктом оподаткування є при-
буток із джерелом походження з України та за 
її межами, який визначається шляхом коригу-
вання фінансового результату до оподаткування 
(прибутку або збитку), визначеного у фінансо-
вій звітності підприємства відповідно до Націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, на різниці, які виникають відповідно 
до положень розділу ІІІ ПКУ.

Розглядаючи сутність фінансового результа-
ту в даний час, потрібно у передусім відзначити 
такі його характеристики: 

1. Фінансовий результат (прибуток) являє со-
бою форму доходу суб’єкта господарської діяль-
ності, що здійснює певний вид діяльності. Ця зо-
внішня найпростіша форма вираження прибутку 
є разом із тим недостатньою для його повної ха-
рактеристики, тому що в деяких випадках ак-
тивна діяльність у якій-небудь сфері може і не 
бути пов’язаною з одержанням прибутку (напри-
клад, політична, благодійна діяльність).

2. Фінансовий результат (прибуток) є фор-
мою доходу суб’єкта господарської діяльності, 
що вклав свій капітал для досягнення певного 
комерційного успіху. Категорія прибутку не-
розривно пов’язана з категорією капіталу – осо-
бливим фактором виробництва – і в усереднено-
му вигляді характеризує ціну функціонуючого 
капіталу. 

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

4. Фінансовий результат (прибуток) харак-
теризує не весь дохід, отриманий у процесі 
господарської діяльності, а тільки ту частину 
доходу, що звільнена від понесених витрат на 
здійснення цієї діяльності. Тобто у кількісно-
му вираженні прибуток є залишковим показни-
ком, що представляє собою різницю між сукуп-
ним доходом і сукупними витратами в процесі 
здійснення підприємницької діяльності. 

5. Фінансовий результат (прибуток) є вартіс-
ним показником, вираженим у грошовій формі. 
Така форма оцінки прибутку пов’язана з прак-
тикою узагальненого вартісного обліку всіх 
пов’язаних із ним основних показників – вкла-
деного капіталу, отриманого доходу, понесених 
витрат тощо, а також з діючим порядком його 
податкового регулювання Фінансовий резуль-
тат (прибуток) є вартісним показником, вира-
женим у грошовій формі. Така форма оцінки 
прибутку пов’язана з практикою узагальненого 
вартісного обліку всіх пов’язаних із ним осно-
вних показників – вкладеного капіталу, отри-
маного доходу, понесених витрат тощо, а також 
із діючим порядком його податкового регулю-
вання [8].
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Фінансовий результат – це прибуток або 
збиток, який отримує господарюючий суб’єкт 
унаслідок своєї діяльності. Як бачимо, понят-
тя фінансового результату тісно пов’язане з по-
няттями прибутків та збитків; уважається, що 
прибуток є синонімом фінансового результату. 

Прибуток є основним джерелом фінансуван-
ня розвитку підприємства, вдосконалення його 
техніко-технологічної бази, забезпечення всіх 
форм інвестування. Вся діяльність підприємства 
спрямовується на те, щоб забезпечити зростан-
ня прибутку або принаймні його стабілізацію на 
певному рівні. Це найпростіша і водночас най-
складніша категорія ринкової економіки. Її про-
стота визначається тим, що вона є стрижнем і 
головною рушійною силою економіки ринкового 
типу, основним спонукальним мотивом діяль-
ності підприємців у цій економіці. Водночас її 
складність полягає у різноманітності сутнісних 
сторін, які вона відображає, а також у різнома-
нітності видів, в яких вона виступає.

Питання щодо проблем розробки методики 
розрахунку фінансових результатів висвітлюва-
лися у роботах Н.А. Бреславцева, В.П. Кодаць-
кого, В. Леонтієва, Я.В. Соколова, Л.В. Ловін-
ської та ін. У роботах вітчизняних економістів 
досліджено питання облікової політики та ор-
ганізації облікового процесу на підприємстві, 
проте питання, пов’язане з порядком розрахун-
ку фінансових результатів, залишилося недо-
статньо висвітленим.

На сьогоднішній день існує два принципові 
підходи до розрахунку фінансових результатів 
підприємства, які мають деякі модифікації у 
різних країнах світу:

1) метод порівняння доходів і витрат (метод 
«витрати – випуск»): передбачає визначення 
прибутку (збитку) згідно з принципом нараху-
вання та відповідності доходів і витрат, тобто 
як різниця між доходами і витратами звітного 
періоду. Отже, порівнюються доходи з витрата-
ми, які були понесені для отримання цих дохо-
дів. Визначення фінансового результату за ме-
тодом «витрати – випуск» передбачає існування 
двох способів: 

– перший спосіб називають «лінійним», 
тобто він передбачає порівняння випуску з ми-
нулими витратами з відображенням знову ство-
реної вартості загальною сумою з наступною де-
талізацією;

– другий спосіб використовується у бух-
галтерському обліку з відображенням по дебе-
ту споживання підприємством минулої праці і 
сторонніх витрат та знову створеної вартості за 
її елементами;

2) метод порівняння капіталу (або метод змі-
ни чистих активів): передбачає визначення при-
росту власного капіталу у звітному періоді як 
різниці між сумою власного капіталу на кінець 
і на початок звітного періоду, тобто якщо влас-
ний капітал на кінець звітного періоду збіль-
шується, то підприємство отримує прибуток, а 
якщо навпаки – збиток [9, с. 47].

Для обліку фінансових результатів викорис-
товують рахунки 79 «Фінансові результати» та 
44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збит-
ки)». Якщо рахунок 79 «Фінансові результати» 
є номінальним і на кінець звітного періоду за-
кривається (сальдо немає), то рахунок 44 «Не-
розподілені прибутки (непокриті збитки)» є па-
сивним і його сальдо відображається в балансі 
(табл. 1). 

Визначений фінансовий результат за рахун-
ком 79 «Фінансові результати» переносять на 
рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)», при цьому дебетують рахунок 79 «Фі-
нансові результати» і кредитують рахунок 44 
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Визначений фінансовий результат за рахун-
ком 79 «Фінансові результати» переносять на 
рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)», при цьому дебетують рахунок 79 «Фі-
нансові результати» і кредитують рахунок 44 
«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (не-
покриті збитки)» ведеться облік нерозподіле-
них прибутків чи непокритих збитків поточно-
го та минулих років, а також використаного в 
поточному році прибутку. За кредитом рахунка 
відображають отримання та збільшення при-

Таблиця 1
Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансового результату [10]

№
п/п Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит

1

Віднесено на результат операційної діяльності: собівар-
тість реалізації 79 90

- загальновиробничі витрати 79 91
- адміністративні витрати 79 92
- витрати на збут 79 93
- інші витрати операційної діяльності 79 94
- доходи від реалізації 70 79
- інший операційний дохід 71 79

2 Відображено податок на прибуток, який підлягає сплаті до 
бюджету 79 98

3
Визначено: нерозподілений прибуток 79 44
- непокритий збиток 44 79
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бутку від усіх видів діяльності, а за дебетом – 
збитки та використання прибутку. Облік на ра-
хунку ведуть за субрахунками 441 «Прибуток 
нерозподілений», 442 «Непокриті збитки», 443 
«Прибуток, використаний у звітному періоді» 
наростаючим підсумком із початку року – до 
його розподілу та списання після закінчення 
звітного року [10].

Фінансовий результат діяльності підприєм-
ства виражається у зміні величини його влас-
ного капіталу за звітний період. Здатність під-
приємства забезпечити неухильне зростання 
власного капіталу може бути оцінена системою 
показників фінансових результатів. Узагаль-
нено найбільш важливі показники фінансових 
результатів діяльності підприємства представ-
лені у формі № 2 річної та квартальної бухгал-
терської звітності. До них належать: прибуток 
(збиток) від реалізації; прибуток (збиток) від 
фінансово-господарської діяльності; прибуток 
(збиток) звітного періоду; нерозподілений при-
буток (збиток) звітного періоду. Безпосередньо 
за даними форми № 2 можуть бути розраховані 
також показники фінансових результатів: при-
буток (збиток) від фінансових та інших опера-
цій; прибуток, що залишається в розпоряджен-
ні організації після сплати податку на прибуток 
та інших обов’язкових платежів (чистий при-
буток); валовий дохід від реалізації товарів, 
продукції, робіт, послуг. У формі № 2 за всіма 
переліченими показниками наводяться також 
порівняльні дані за аналогічний період минуло-
го року [11, с. 821].

Ключовим елементом організації і реалізації 
моделі управління прибутком суб’єкта госпо-
дарювання є визначення стратегії управління. 
У цілому стратегія є узагальнюючою сукупніс-
тю окремих взаємозв’язаних дій, реалізація 
яких є необхідною для досягнення встановле-
них довгострокових цілей шляхом координації 
і розподілу ресурсів. Відповідно, стратегія дає 
змогу визначити особливості і ключові параме-
три формування і реалізації моделі управління 
прибутком на конкретному підприємстві вихо-
дячи зі специфіки його фінансово-господарської 
діяльності. Головним індикатором управління 
прибутком виступають показники прибутко-
вості, які відбивають рівень відносної ефектив-
ності результатів фінансово-господарської ді-
яльності підприємства порівняно з витратами, 
пов’язаними з отриманням таких результатів 
(наприклад, прибутковість інвестицій; прибут-
ковість акцій, прибутковість власного капіталу) 
[12, с. 88].

Механізм розподілу прибутку має бути побу-
дований так, щоб цілком сприяти підвищенню 
ефективності виробництва, стимулювати розви-
ток нових форм господарювання. Багато вчених 
уважають головним напрямом, що забезпечує 
успіх та досягнення цілей управління підпри-
ємством в умовах ринкової економіки, управ-
ління якістю прибутку. Процес управління 
здійснюється шляхом реалізації функцій пла-

нування, прогнозування, аналізу, організації, 
мотивації і контролю. «Управління якістю – це 
цілеспрямований процес скоординованого впли-
ву на об’єкти управління для встановлення, за-
безпечення і підтримки необхідного його рівня 
якості, що забезпечує вимоги споживачів та 
суспільства в цілому» [13, с. 31].

Для вдосконалення формування прибутку 
підприємства та економічного обґрунтування 
його потреби пропонуємо здійснювати плану-
вання розподілу прибутку в такому порядку: 

1. Визначення потреби у прибутку за напря-
мами його використання. 

2. Формування цільової структури розподілу 
прибутку. 

3. Визначення пріоритетності у використан-
ні прибутку за окремими напрямами викорис-
тання. 

4. Балансування потреби у прибутку за на-
прямами його використання з можливостями 
отримання прибутку під час здійснення госпо-
дарсько-фінансової діяльності підприємства.

Таким чином, на нашу думку, основними 
шляхами покращення цільової структури вико-
ристання прибутку підприємства є: 

– визначення пріоритетного напряму вико-
ристання прибутку – капіталізації коштів, що 
сприяють подальшому розвитку підприємства 
та покращенню фінансових результатів від ді-
яльності підприємства;

– оптимізація розміру коштів, спрямованих 
на фонд споживання, зокрема грошових ко-
штів, спрямованих на матеріальне заохочення 
працівників, що сприятиме підвищенню про-
дуктивності праці і, як наслідок, розміру при-
бутку в майбутні періоди, а також соціального 
розвитку підприємства;

– розрахунок оптимального розміру резерв-
ного фонду та скерування коштів на забезпечен-
ня його збільшення; 

– оптимізація коштів, що спрямовуються в 
інші цільові фонди та на інші цілі; 

– забезпечення умов діяльності підприєм-
ства, за яких прибуток, що підлягає розподілу 
підприємства, не буде використовуватися для 
сплати підприємством штрафних санкцій;

– складання детального плану використан-
ня та розподілу прибутку підприємства з визна-
ченими датами та конкретним кошторисом;

– проведення чіткого контролю над вико-
нанням поставлених завдань у плані викорис-
тання та розподілу прибутку; 

– проведення економічної роботи щодо 
аналізу динаміки та чинників отриманих при-
бутків у базовому періоді, виявлення резер-
вів, що сприятимуть максимізації прибутку, а 
також планування формування, розподілу та 
використання прибутку на наступні періоди 
[14, с. 127].

Висновки. Таким чином, можна стверджу-
вати, що фінансовий результат є досить склад-
ною та багатовимірною категорією. Фінансовий 
результат у формі прибутку виступає головною 
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метою діяльності підприємства на ринку та 
одним із ключових показників, який визна-
чає ефективність його діяльності. Інформація 
про фінансовий результат відображається у 
фінансових звітах підприємства та є загально-
доступною інформацією для визначення рівня 
ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства і головним джерелом ін-
формації для потенційних партнерів.

Для покращення та підвищення ефектив-
ності обліку фінансових результатів доцільним 
вважаємо:

- по-перше, закріпити на законодавчому 
рівні сутність такого поняття, як «фінансові 
результати», уточнити перелік показників, які 
характеризують фінансові результати підпри-
ємства; 

- по-друге, розширити перелік класифіка-
ційних ознак, які дадуть змогу в майбутньому 
розробити систему та механізми управління 
окремими складниками фінансових результатів 
для управління рівнем фінансових результатів 
у довгостроковій та короткостроковій перспек-
тивах; 

- по-третє, розробити спеціальні регістри – 
аналітичні відомості про фінансові результати 
для узагальнення облікової інформації з метою 
задоволення інформаційних потреб різних ко-
ристувачів. 

Отже, виходячи із вищевикладеного, можна 
зробити висновок, що проблеми обліку фінан-
сових результатів на сьогоднішній день є недо-
статньо вирішеними та потребують удоскона-
лення.
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