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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

У статті розглянуто актуальні проблеми формування фінансових результатів в сучасних умовах 
господарювання. Проведено аналіз різних підходів щодо визначення поняття «фінансові 

результати», а також проаналізовано методики визначення фінансових результатів, які 

застосовуються в світовій практиці. Досліджено існуючі теоретичні та практичні підходи до 
класифікації фінансових результатів у зв’язку звведенням нової форми звіту в 

Україні.Охарактеризовано порядок та метод визначення фінансового результату та надано 

пропозиції щодо покращення та підвищення ефективності обліку фінансових результатів. 
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Вступ. В сучасних умовах господарювання одним з 

найважливішихпоказників, що характеризує ефективність фінансової 

діяльності підприємстває фінансовий результат: прибуток чи збиток. 

Основною метою діяльності підприємства в умовах глобальних економічних 

перетворень є одержання максимального прибутку при мінімальних 

витратах. 

Аналізостанніхдосліджень і публікацій. Проблемні питання 

формування та бухгалтерського обліку фінансових результатіврозглядали у 

своїх працях таких вітчизняних та зарубіжних науковці, зокрема, Ф.Ф. 

Бутинець, С. О. Левицька, Н. Т. Білуха, С.В. Івахненков, Л.І. Лавріненко, Ю. 

А. Верига, Н. В. Пошерстник,Г.Г. Кірейцев, С. Ф. Голов,В. В. Сопко, М. Т. 

Білуха, Є. В. Мних,О. П. Рудановський та ін.Провідні учені внесли вагомий 

внесок в розвиток обліку фінансових результатів, проте залишається чимало  
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невирішених питань, котрі потребують детального дослідження танадання 

пропозицій для практичної діяльності, у зв’язку з постійною зміною 

нормативної бази. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження сучасних проблем 

формування та обліку фінансових результатів діяльності підприємств. 

Постановка проблеми. Питання, пов’язані з обліком фінансових 

результатів є предметом постійного обговорення серед науковці та практиків 

у сфері економіки та управління підприємством. Сутність та поняття 

фінансового результату для підприємців і бухгалтерів наочновідображається 

під час формування і відображення його в бухгалтерському обліку. Проте 

слід зауважити, що ринкові відносини вимагають перегляду системи 

бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів яких є облік 

фінансових результатів. Головна мета статті може бути сформульована, як 

складова двох актуальних питань: 1) зробити зрозумілими та доступними для 

іноземних партнерів та інвесторів вітчизняні підходи та методи формування 

фінансових результатів; 2) розробити підхід до формування фінансових 

результатів в обліку підприємства, що дозволить ефективно управляти 

процедурою формуванням фінансового результату підприємства.   

Матеріали та результати досліджень.Достовірність формування 

фінансового результату є основою принципів і правил бухгалтерського 

обліку, обов’язкового дотримання яких вимагає законодавча база, зокрема 

концептуальні основи складання та подання фінансових звітів, міжнародні 

стандарти фінансової звітності, Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку.Протерозуміння сутності поняття «фінансовий 

результат»– одна з головних передумов формування відповідних напрямків 

його обліку, аналізу та можливості здійснення своєчасного управлінського 

впливу на окремі його складові заради підвищення ефективності діяльності 

підприємств.Проведемо порівняльний аналіз визначення сутності поняття 

«фінансові результати» різними науковцями в таблиці 1. 

З проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що стосовно 

поняття «фінансовий результат» на сьогоднішній день сформовано декілька 

точок зору: 

1) зміна величини (приросту чи зменшення) власного капіталу,  

2) результат зіставлення доходів і витрат,  

3) прибуток або збиток, тобтоформа вираження фінансового результату)  

4) результат статутної діяльності підприємства (виручка мінус витрати на 

виробництво і реалізацію продукції);  

5) зміна величини чистих активів підприємства.  

6) додаткова вартість, створена у процесі виробництва та здійснення 

операцій фінансово – кредитного характеру.  

7) ціна капіталу та інших виробничих факторів[16].  
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Таблиця 1 - Визначення терміна «фінансові результати» різними 

науковцями (узагальнено на основі [1,2,5,11-16]) 
Автор Сутність поняття «фінансові результати» 

Бутинець Ф. Ф. Прибуток або збиток організації.Співставлення доходів та витрат 

підприємства відображених у звіті 

Мочерний А. Д. Грошова форма підсумків господарської діяльності організації 

або її підрозділів, виражена в прибутках або збитках 

Лондар С. Л., 

Тимошенко О. В. 

Приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу 

підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької 

діяльності за звітний період 

Скасюк Р. В. Якісний та кількісний показник результативності господарської 

діяльності підприємства 

Загородній А. Г., 

Вознюк Г. Л. 

Різниця між доходами та витратами підприємства чи його 

окремого підрозділу за певний час.Приріст чи зменшення 

вартості власного капіталу підприємства внаслідок діяльності у 

звітному періоді 

Опарін В. М. Перевищення доходів над витратами становить прибуток, 

зворотне явище характеризує збиток.Зіставлення 

регламентованих податковим законодавством доходів і витрат  

Пушкар М. С. Прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської 

діяльності 

Борисов А.Б. Підсумки господарської діяльності підприємства або його 

підрозділів, приріст (зменшення) вартості власного капіталу. 

Визначаються шляхом співставлення витрат з отриманими 

доходами 

Кондраков Н.П Відображаєзмінувласногокапіталу за визначенийперіод в 

результатівиробничо-фінансовоїдіяльностіпідприємства 

Ткаченко Н. М. Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат 

діяльності 

Худолій Л. М. Зіставлення доходів і витрат, регламентованих податковим 

законодавством 

Чебанова М. С., 

Василенко С. С. 

Прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства 

 

Огляд нормативно-правової бази також показав, що в законодавстві України 

термін «фінансові результати» детально не розглядається, в окремих нормативно-

правових актах з бухгалтерського обліку наведено сутність понять «прибуток» та 

«збиток». 

Узагальнюючи надбання вчених-економістівз питань визначення даного 

поняття, пропонуємо використовувати наступне визначення: фінансові 

результати – це виражений в грошовій формі якісний та кількісний показник 

результативності господарської діяльності організації шляхом зіставлення 

доходів та витрат, що виступає у формі прибутку чи збитку. 

Одним з досить важливих аспектів організації аналітичного обліку 

фінансових результатів на підприємстві є їх обґрунтована 

класифікація.Підходи до класифікації фінансових результатів за різними 
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ознаками містять суперечливі моменти, навіть на законодавчому рівні, так, 

наприклад, у 2013 році втратив чинність П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 

результати» [3], в якому визначались основні види фінансових результатів, а 

у новому стандарті запропоновано інший перелік показників, який досить 

сильно відрізняється від того, який застосовувався (табл.2). 

 

Таблиця 2 - Порівняння переліку показників фінансового результату,які 

використовуються у  нормативних документів  
П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 

результати» (втратив чинність)[3] 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [4] 

Валовий прибуток Валовий прибуток; 

Прибуток від операційної діяльності Фінансовий результат від операційної 

діяльності; 

Прибуток від звичайної діяльності до 

оподаткування 

Фінансовий результат до оподаткування; 

Прибуток від звичайної діяльності Прибуток від припинення діяльності після 

оподаткування; 

Чистий прибуток Чистий фінансовий результат; 

 Інший сукупний дохід до оподаткування; 

 Інший сукупний дохід після оподаткування; 

 Сукупний дохід 
 

При цьому жодним нормативним документом не визначена сутність 

поняття «сукупний дохід», а тільки наведений алгоритм його розрахунку. 

Крім того, відповідно до НП(С)БО 1, який не передбачає відображення 

надзвичайних фінансових результатів з Плану рахунків виключено відповідні 

рахунки, але не запропоновано відповідних прийомів для відображення таких 

витрат і доходів у разі їх виникнення.   

На сьогоднішній день, нормативно-правові акти, що регламентують 

порядок визначення результатів діяльності підприємства, взагалі не містять 

класифікації фінансових результатів, що могла б бути використана для 

створення ефективних інформаційних облікових моделей. На думку авторів, 

класифікація фінансових результатів, у першу чергу, необхідна для 

прийняття відповідних рішень користувачами, а тому повинна мати 

групування за певними ознаками, які підвищать аналітичність отриманої 

інформації [5].  

Деякі види фінансових результатів також наведені у Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, що 

включають прибуток нерозподілений, непокриті збитки, прибуток, що 

використаний у звітному періоді, результат операційної діяльності, результат 

фінансових операцій, результат іншої звичайної діяльності та результат 

надзвичайних подій [6]. 
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Узагальнюючи існуючі підходи, наведемо класифікацію фінансових 

результатів, які на сьогоднішній день використовуються на підприємствах 

(рис.1). Сучасний перелік включає десять класифікаційних ознак, проте з 

точки зору управління процесом формування фінансових результатів, 

існуючі класифікаційні ознаки повністю не можуть задовольнити 

інформаційні потреби менеджерів при формуванні стратегії розвитку 

підприємства.  

У зв’язку з цим, для розширення застосування аналітичних можливостей 

управлінського обліку та розширення можливостей моніторингу фінансових 

результатів, пропонуємо застосування, ще однієї додаткової класифікаційної 

ознаки за  горизонтальний та вертикальний.  

 
 

 

Рис/ 1 – Класифікація фінансових результатів підприємства  

[1,2,5,11-16](*авторська пропозиція) 
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Горизонтальне групування фінансових результатів передбачає 

дослідження витрат, доходів і фінансових результатів у розрізі їх видів на 

рівні підприємства в цілому на основі розроблених планів (бюджетів) на рік з 

щомісячною деталізацією даних. Вертикальне групування фінансових 

результатів забезпечить аналіз, перевірку та регулювання витрат і доходів у 

розрізі їх видів на рівні центрів відповідальності. 

Отже, запропонована класифікація фінансових результатів містить 

важливі ознаки для забезпечення та підвищення аналітичності інформації про 

фінансові результати підприємства. 

Питання, щодо проблем розробки методики розрахунку фінансових 

результатів висвітлювалися у роботах Н.А. Бреславцева, В.П. Кодацького, В. 

Леонтієва, Я.В. Соколов, Л.В. Ловінської та інших. В роботах вітчизняних 

економісті досліджено питання облікової політики  та організації облікового 

процесу на підприємстві, проте питання пов’язані з порядком розрахунку 

фінансових результатів залишився не достатньо 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 принципу нарахування та відповідності 

доходів і витрат, тобто як різниця між доходами і витратами звітного періоду. 

Отже порівнюються доходи з витратами, які були понесені для отримання цих 

доходів. Визначення фінансового результату за методом «витрати – випуск» 

передбачає існування двох способів: 

- перший спосіб називають«лінійним», тобто він передбачає порівняння 

випуску з минулими витратами з відображенням знову створеної вартості 

загальною сумою з наступною деталізацією.  

- другий спосіб використовується у бухгалтерському обліку з відображенням 

по дебету споживання підприємством минулої праці і сторонніх витрат та знову 

створеної вартості за її елементами. 

2) метод порівняння капіталу (або метод зміни чистих активів) – 

передбачає визначення приросту власного капіталу у звітному періоді як 

різниці між сумою власного капіталу на кінець і на початок звітного періоду, 

тобто розраховується різниця, тобто якщо власний капітал на кінець звітного 

періоду збільшується, то підприємство отримує прибуток, а якщо навпаки – 

збиток. 

В рамках світових досліджень запропоновано та досліджено три 

концепції розрахунку чистого прибутку, який у більшості країн є ключовим 

показником фінансових результатів підприємства (табл. 3).  

Суб’єктигосподарювання в Українірозраховуютьфінансовий результат 

саме за методом «витрати-випуск» в рамках синтаксичної парадигми. 
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Таблиця 3 – Основні світові концепції розрахунку чистого прибутку  
Назва концепції Основні характеристики та особливості концепції 

синтаксичний Суть його полягає в тому, що доходи і витрати визнаються в міру 

здійснення господарських операцій з дотриманням класифікації за 

видами діяльності для їх постійного порівняння. Впровадження 

національних П(С)БО враховує цей підхід і трансформує систему 

визначення й відображення прибутку у звітності. 

семантичний Зміст семантичного підходу полягає в дослідженні можливостей 

використання показника прибутку для аналізу ефективності 

діяльності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів і 

максимізації його в певних умовах ринку. 

прагматичний пов’язана з процесами прийняття рішень та прогнозуванням 

майбутньої діяльності підприємства. З огляду на це, показник 

прибутку – необхідний елемент процесу прогнозування грошових 

потоків, окупності капіталу і оцінки ризику інвестицій. При цьому 

постає проблема його оцінки, вибір якої залежить від мети прогнозу і 

його користувачів. Для прогнозування структуру прибутку у багатьох 

випадках найчастіше використовується теперішня вартість як 

найбільш прийнятна 

 

Саме ці підходи закріплені у основних вітчизняних нормативних документах 

НП(С)БО 1, П(С)БО 15 «Дохід»[8], П(С)БО 16 «Витрати»[9], П(С)БО 17 

«Податок на прибуток» [10], а також у Плані рахунків та Інструкції по його 

застосуванню, яким передбаченопорядок визначення і обліку фінансового 

результату аналогічний зарубіжній практиці. Головними відмінностями 

розрахунку фінансового результату методом «витрати — випуск» є: 

- достовірне визначення за даними фінансової звітності новоствореної 

вартості; 

- розрахунок фінансового результату роботи підприємства без 

визначення фактичної собівартості виготовленої, відвантаженої та 

реалізованої продукції, що істотно зменшує трудомісткість облікового 

процесу. 

Для визначенняфінансового результату діяльностіпідприємства за 

звітнийперіоднеобхіднопорівняти доходи звітногоперіоду і витрати, понесені 

для одержанняцихдоходів.При цьому доходи та витративідображають у 

бухгалтерськомуобліку, а на підставіцьогообліку – у Звіті про 

фінансовірезультати у момент їхвиникнення, а не 

умоментнадходженняабосплати грошей (спосібнарахування). 

Проблема повноти та своєчасності відображення в бухгалтерському 

обліку витрат і доходів є однією з основних проблем обліку фінансових 

результатів. 

Підбухгалтерськимприбуткомрозуміютьфактичнийприріствласногокапіт

алупротягомзвітногоперіоду, якийвизначається за 

данимибухгалтерськогообліку. Методика 

йогорозрахункувідпрацьованадесятиліттями і спрямована на те, 
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щобвласники, яківідлученівідуправлінняпідприємством, могли 

отриматиправдивуінформацію про прибуток, на часткуякого вони мають 

право, а достовірністьцієїінформації могли б підтвердитизовнішні аудитории. 

Наслідкомцього є те, що в бухгалтерськомуоблікувідображаютьсялишеті 

доходи і витрати, якіможуть бути точно визначені й обчислені [11]. 

Проте необхідно відзначити, що визначення доходу у кожній з країн 

відбувається відповідно до власних нормативних документів, але обов’язково 

є присутніми два спільні критерії: сума доходу може бути достовірно 

визначений, очікується надходження майбутніх економічних вигід. Питання 

пов’язані з обліком та відображенням витрат зумовлюються тим, яка облікова 

система прийнята на підприємстві директ-костинг або стандарт-кост, які 

витрати включають до собівартості, а деякі ні. Саме тому, для обліку 

фінансових результатів досить важливим є раціональний вибір облікової 

політики: вибір методу амортизації, методу оцінки вибуття запасів, 

нарахування резерву сумнівних боргів істотно впливають на фінансовий 

стан, підприємства та у подальшому відображаються у звітності 

підприємства. 

 

Висновки. 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.  

З метою покращення та підвищення ефективності обліку фінансових 

результатів доцільним вважаємо: 

По-перше, закріпити на законодавчомурівнісутність такого поняття, як 

«фінансовірезультати», уточнитиперелік показників, які характеризують 

фінансові результати підприємства. 

По-друге, розширити перелік класифікаційних ознаки, які дозволять в 

майбутньому розробити систему та механізми управління окремими 

складовими фінансових результатів з метою управління рівнем фінансових 

результатів у довгостроковій та короткостроковій перспективі.  

По-третє,розробити спеціальні регістри – аналітичні відомості про 

фінансові результати для узагальнення облікової інформації з метою 

задоволення інформаційних потреб різних користувачів. 

Отже, виходячиізвищевикладеного, можназробитивисновок, 

щопроблемиоблікуфінансових результатів на сьогоднішній день є 

недостатньо вирішеними таактуальними і потребуютьудосконалення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПІДПРИЄМСТВА 

В статті пропонується систематизація вхідної інформації в залежності від мети дослідження 
конкурентного середовища. Обґрунтована доцільність складання карти стратегічних груп 

конкурентів для аналізу їх конкурентних стратегій. Розглянуті можливі стратегічні групи 

конкурентів та очікувані від них конкурентні стратегії. Сформульовані основні складові 
конкурентоспроможності підприємства з позиції раціонального  управління його потенціалом.  

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, 

кон’юнктура, карта стратегічних груп, диференціація, стратегічне управління, потенціал, 
інформаційні потоки. 

 

Вступ. Аналіз рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних 

умовах – основа для розробки його стратегічного набору. Саме тому на 

перший план виходять питання раціонального управління його 

маркетинговим, інноваційним, виробничим, кадровим та фінансовим 

потенціалами. Результати дослідження конкурентного середовища для 

підприємства – це інформаційна база для розрахунків 

конкурентоспроможності продукції, конкурентоспроможності підприємства, 

обґрунтування конкурентної стратегії та стратегічного набору в цілому.  
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