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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 

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. 
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]. 

Фінансовий результат у вигляді прибутку не є гарантованим доходом 
суб’єкта господарювання, що вклав свій капітал у певний вид підприємницької 
діяльності. Це – результат успішного здійснення цього бізнесу. Прибуток є 
основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його 
матеріально-технічної та технологічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. 

Відтак, діяльність підприємства спрямовується на забезпечення зростання 
прибутку або принаймні його стабілізацію на певному рівні.  

На підставі дослідження і узагальнення основних положень вітчизняного 
податкового законодавства та норм стандартів бухгалтерського обліку 3, 15, 16 і 
17 можна виокремити такі види фінансових результатів діяльності підприємства 
(табл. 1).  

Наведена  узагальнена класифікація фінансових результатів спрямована на 
формування інформаційних масивів, які б задовольняли потреби різних 

користувачів з метою визначення різноманітних показників господарської 
діяльності підприємства (насамперед – кінцевих фінансових результатів) як у 
ретроспективі, так і при оперативному аналізі поточних показників. 
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Таблиця 1 

Класифікація фінансових результатів як об’єктів обліку 
Класифікаційна ознака Основні види фінансових результатів  

За однорідністю 

господарських операцій 

1. Прибуток/збиток від операційної діяльності: 

1.1. прибуток/збиток від основної діяльності; 

1.2. прибуток/збиток від іншої операційної діяльності. 

3. Прибуток/збиток від надзвичайної діяльності. 

4. Відстрочений податок на прибуток 

За показниками 

фінансової звітності 

1. Валовий прибуток/збиток. 2.Фінансові результати від 

операційної діяльності (прибуток/збиток). 3. Фінансові 

результати від звичайної діяльності до оподаткування 

(прибуток/збиток). 4. Фінансові результати від звичайної 

діяльності (прибуток/збиток). 5. Поточний податок на 

прибуток. 6. Відстрочені податкові активи. 7. Відстрочені 

податкові зобов’язання. 8. Чистий прибуток/збиток. 

За звітним періодом 

формування показників 

1.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) попередніх 

звітних періодів. 2. Чистий прибуток/збиток звітного періоду. 

3. Доходи і витрати майбутніх періодів. 

За розподілом прибутку у 

звітному періоді 

1. Капіталізований прибуток.  

2. Прибуток, вилучений з обороту 

За елементами, які 

регулюють розмір 

кінцевого фінансового 

результату 

1. Доходи майбутніх періодів. 2. Витрати майбутніх періодів.  

3. Забезпечення і резерви. 4. Відстрочені податкові активи.  

5. Відстрочені податкові зобов’язання 

За способами розкриття 

додаткової інформації 

1. Прибуток/збиток як результат подій після дати балансу. 

2. Умовний прибуток/збиток.  

3. Чистий прибуток/збиток на одну акцію. 

За елементами, які 

встановлюють 

взаємозв’язок між 

бухгалтерським та 

податковим обліком 

1. Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (прибуток/ 

збиток). 2. Витрати (дохід) з податку на прибуток. 3. 

Поточний податок на прибуток. 4. Відстрочені податкові 

активи. 5. Відстрочені податкові зобов’язання. 

Така деталізована інформація сприятиме реалізації на підприємстві сучасного 

менеджменту організації його діяльності, зокрема, в питаннях забезпечення 
раціональної роботи економічної служби, ведення аналітичних прогнозів, 
прийняття мотивованих стратегічних рішень тощо. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Бухгалтерський облік – найважливіша сфера економіки, без якої важко 
уявити наше життя. Це процес суспільного, безперервного спостереження і 
контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає 
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