
 287

          
          

            
            

  
        

           
       

           
     

           
        

          
           

         
          

       
            

          
         

       
        

         
    

        
         

         
       

       
        

        
         
        

 
 

СТРИГУЛЬ Л.С., канд. екон. наук, доц., НТУ «ХПІ» 
БУЦАЄВА М.А., студентка, НТУ «ХПІ» 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах ринкової економіки метою діяльності будь-якого суб’єкта 

господарювання, що працює за принципами самофінансування, у підсумку є 
отримання прибутку в обсязі, достатньому для подальшого розвитку. Фінансові 
результати діяльності підприємств залежать від наявності й ефективного 
використання фінансових ресурсів, які забезпечують життєдіяльність підприємства. 
Тому турбота про фінансові результати є відправним моментом і кінцевим 
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результатом діяльності будь-якого підприємства [1]. 
У фінансових результатах знаходять пряме відображення всі сторони 

діяльності підприємства: рівень його технології та організації виробництва, 
ефективність системи управління, контролю за рівнем витрат та рівнем реалізованих 
цін, особливості господарського механізму та державне регулювання розвитку певної 
галузі з огляду на її значення для розвитку економіки країни [2]. 

Аналіз наукових праць учених щодо характеристики фінансового результату 
дає змогу виокремити різні підходи до трактування поняття «фінансові результати». 
Проблемам фінансового результату господарюючих суб’єктів присвячено багато 
наукових праць. Вагомий внесок у розвиток наукової думки щодо з’ясування сутності 
фінансового результату зробили такі вчені, як О.П. Руднаковський, Е.Ф. Борисов, 
Є.С. Хєндриксен, Я.В. Соколов, Ю.Д. Чацкіс, Ф.Ф. Бутинець, В.Н. Жуков, Я.В. 
Лебедзевич, О.В. Калюга та інші. Основні підходи до визначення поняття 
«фінансовий результат» наведено в таблиці 1 [3]. 

 
Таблиця 1 – Визначення поняття «фінансові результати», наведене різними вченими 

Автори Визначення поняття «фінансовий результат» 
1 2

1 Бутинець Ф.Ф., 
Олійник О.В.,  
Шигун М.М., 
Шулепова С.М. 

Приріст (зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що 
утворився в процесі його підприємницької діяльності за звітний період 
[5] 

2 Жуков В.Н. Зведений (інтегруючий) показник, що характеризує фінансовий 
результат діяльності підприємства, є балансовий (валовий) прибуток або 
збиток [6] 

3 Карпенко Н.І. Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства виражається в 
показнику прибутку і збитку [7]

4 Калюга О.В.,  
Калюга Є.В. 

Потік грошових коштів, що надходять в резерв держави, підприємства 
або окремої особи в процесі розподілу національного доходу [8]

5 Лебедзевич Я.В. Кінцевий результат фінансово-господарської діяльності правильніше 
було б назвати не балансовим прибутком, а доходом по балансу 
(балансовим доходом), оскільки назва показника повинна відображати 
його економічну сутність [9]

6 Стоуп Д.,  
Хетчинг Х. 

Фін. результат визначається як приріст або зменшення вартості майна 
при постійному капіталі на початок і кінець періоду [10] 

7 Чацкіс Ю.Д.,  
Лисюк О.М., 
Михайлова Т.П. 

Кінцевий результат діяльності підприємства, який характеризується 
сумою прибутку чи збитку [11] 

8 Грязнова А.Г. Фінансовий результат підприємства – це виражені в грошовій формі 
економічні результати господарської діяльності комерційних організацій 
всіх форм власності в цілому та у розрізі підрозділів [12] 

9 Дубровіна Т.А. Фінансовий результат діяльності організації (прибуток чи збиток) 
визначається як приріст (або зменшення) власного капіталу, що з’явився 
в процесі її підприємницької діяльності за період [11] 

10 Райсберг Б.А., 
Лозовський Л.Ш., 
Стародубцева О.Б. 

Позитивний фінансовий результат (прибуток) розраховується як різниця 
між виручкою від реалізації продукції господарської діяльності та 
сумою витрат факторів виробництва на цю діяльність в грошовому 
виразі [13] 

11 Воблий К.Г. Фін. результат за звітний період діяльності організації розглядають як 
різницю показника чистих активів на кінець і на початок періоду, 
скориговано на суми, вилучені або додані власниками [14] 
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Результати дослідження вказують на досить суперечливі підходи до визначення 
досліджуваної дефініції. Економічну категорію «фінансовий результат», різні 
науковці трактують по-різному, проте вкладають однаковий зміст у своє трактування. 
Отже, узагальнюючи всі розглянуті визначення, слід зазначити, що фінансовий 
результат – це економічний підсумок виробничої діяльності суб’єктів 
господарювання, який виражається у вартісній (грошовій) формі [4]. 
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