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оцінювання. 
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК 
ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ З 
ПИТАНЬ ЇХ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ 
 
Фінансовий результат підприємств характеризується 

отриманням прибутку або збитку. Розмір отриманого прибутку 
має прямий вплив на формування власного капіталу та 
можливість підприємства розрахуватися за своїми 
зобов’язаннями. В свою чергу обсяг прибутку підприємства 
залежить від ефективності впровадження ним основної, 
фінансової та інвестиційної діяльності [1, с. 179]. 

Вибір напрямку подальших досліджень з питань обліку, 
аналізу та контролю фінансових результатів потребує проведення 
аналізу сучасного стану діяльності суб’єктів господарювання. За 
результатами аналізу за 2010 – 2021 рік, можна зазначити 
наступне: кількість підприємств в Україні зростає за період 2010 – 
2014 рр, що свідчить про зростання підприємницької активності, 
розширення ринків збуту, зростання обсягу випущеної та 
реалізованої продукції, посилення ролі інвестування в подальший 
розвиток суб’єктів господарювання (в 2010 р. – 341001 од., а в 
2019 – 380597 од.); зростає обсяг реалізованої продукції з рівня 
4170659 млн. грн. в 2014 р. до рівня 9639730 млн. грн. в 2019 р.; 
зростає рівень капітальних інвестиції з 178384,9 млн. грн. в 2014 
р. до рівня 623978,9 млн. грн. в 2019 р.; збільшується кількість 
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зайнятих працівників з рівня 5801,1 тис. осіб в 2016 р. до рівня 
6407,5 тис. грн. в 2019 р. 

Проте все змінилось внаслідок пандемії коронавірусу та 
введення карантинних заходів в Україні та всьому світі в 2019-
2020 роках: відбулося різке зменшення кількості підприємств до 
рівня 373822 од.; зменшення кількості підприємств, які отримали 
фінансовий результат до оподаткування у вигляді прибутку, який 
було зменшено до рівня 673978,8 млн. грн. в 2020 р. з рівня 
869642, млн. грн. в 2019 р.; загальний показник рентабельності 
операційної діяльності зменшися з рівня 10,2 до 6,2, а загальної 
рентабельності з рівня 7,6 до рівня 0,9 відповідно. Станом на 1 
липня 2020 року в Україні було зареєстровано 517284 безробітних, 
на 1 червня цей показник становив 511388 осіб, на 1 травня – 
457005 осіб, на 1 квітня – 349424 особи [2]. 

Звісно, що пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стала тим фактором, 
який змусив весь світ переглянути не лише свої прогнози 
розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну політику, 
але і по іншому підійти до формування власних пріоритетів на 
довгостроковий період [3, с. 10].  

Проте, вважаємо що головною передумовою підвищення 
ефективності діяльності підприємств зостаються – розуміння 
сутності та вдосконалення облікового відображення фінансових 
результатів діяльності підприємств, проведення аналізу 
фінансових результатів, оцінювання їх складу, динаміки і 
структури та прийняття ефективних управлінських рішень щодо 
подальшого розвитку таких підприємств. Таким чином, 
ефективність управління діяльністю підприємств залежить «…від 
наявності якісної, своєчасної та достатньо аналітичної облікової 
інформації про формування показників звіту про фінансові 
результати. Наведені вимоги можна досягти не лише дотриманням 
діючих законодавчих і нормативно-правових актів, але і високим 
рівнем організації та методики бухгалтерського обліку 
формування показників, що характеризують фінансові 
результати…» [4, с. 404-405]. 
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Інвестиційна нерухомість є новим об’єктом обліку, тому 

питання щодо порядку її відображення у обліковій системі 
підприємства та розробки облікової політики є досить 
недослідженим. Зважаючи на вищевказане актуалізується 
дослідження проблематики складових елементів облікової політики 
щодо інвестиційної нерухомості та особливості її оцінки в обліку у 
теоретичній та практичній площині. 

Елементи облікової політики щодо інвестиційної нерухомості 
встановлюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
32 «Інвестиційна нерухомість» [7] та Методичними рекомендаціями 
щодо облікової політики підприємства [4]. Складові елементи 
облікової політики щодо інвестиційної нерухомості представлено 
на рис. 1. 

Обґрунтована оцінка інвестиційної нерухомості забезпечує 
достовірність бухгалтерської інформації про вартість даного 
об’єкта основних засобів та сприяє прийняттю оптимальних 
управлінських рішень щодо її використання та оптимізації 
орендних платежів, які плануються до отримання [3]. 

Підприємство на дату балансу відображає у фінансовій 
звітності інвестиційну нерухомість за справедливою вартістю, 
якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, 
зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат 
від зменшення корисності та вигод від її відновлення, що 
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