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У статті розкрито сутність категорії фінансового результату та його основних складників. Визначено 
його місце та роль в економічному розвитку господарської діяльності підприємства. Здійснено порівняння 
категорій «фінансовий результат» та «прибуток». Розглянуто два принципові підходи до розрахунку 
фінансових результатів діяльності підприємства. Проаналізовано значимість фінансового результату для 
забезпечення економічного зростання та розвитку підприємства.
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Постановка проблеми. У здійсненні вироб-
ничо-фінансової діяльності підприємств 

задіяна велика кількість взаємопов’язаних мате-
ріальних, трудових і фінансових ресурсів. Голов-
ною метою будь-якого підприємства є отримання 
позитивного фінансового результату та пошук 
шляхів його збільшення.

У ринкових умовах ведення господарської 
діяльності, підприємства мають забезпечити собі 
стійкий економічний розвиток із врахуванням 
особливостей ринкової кон’юнктури та резуль-
тативно вести господарський процес, підвищу-
вати рівень самофінансування та інноваційного 
удосконалення своєї діяльності. В таких умо-
вах, дослідження діалектики категорії фінансо-
вого результату, його взаємозв’язку та взаємодії 
з іншими економічними показниками, та форму-
вання на цій основі стійких передумов для зрос-
тання прибутковості, конкурентоспроможності 
та забезпечення стабільного розвитку господар-
ської діяльності підприємства в довгостроковій 
перспективі представляють суттєву наукову 
та практичну цінність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження теоретичних засад 
категорії фінансового результату здійснили такі 
провідні зарубіжні та вітчизняні вчені: І. О. Бланк 
[1], О. В. Будько [2], Ф. Ф. Бутинець [3], А. Г. Заго-
родній, Г. Л. Вознюк [4], С. Л. Лондар, О. В. Тим-
ошенко [5], Р. В. Скалюк [10, 11] та інші науковці. 
Але, незважаючи на вагомий науковий доробок 
зазначених вчених з досліджуваного питання, 

деякі проблемні питання потребують більш 
детального їх вивчення та вирішення, оскільки 
економісти найчастіше розглядають питання 
управління прибутком, а не фінансовими резуль-
татами підприємства.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на інтерес 
науковців до обраної проблематики, дослідження 
категорії «фінансовий результат», як багатогран-
ного показника ефективності діяльності підпри-
ємства, не втрачає актуальності. Ведуться досить 
активні дискусії щодо тлумачення сутності 
даного поняття. Тож, додаткової уваги заслуго-
вує дослідження діалектики категорії фінансо-
вого результату.

Мета статті. Головна мета статті поля-
гає в дослідженні ролі та значенні фінансо-
вого результату, визначенні його взаємозв’язку 
з іншими ключовими економічними показниками 
в системі розвитку господарської діяльності під-
приємства та виявленні важливості позитивного 
значення показника фінансового результату для 
забезпечення оптимізації результативності, пла-
тоспроможності, сталого економічного зростання 
та розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. Тема фінансо-
вих результатів діяльності підприємства завжди 
актуальна і є предметом постійного обговорення 
серед науковці та практиків у сфері економіки 
та управління підприємством. Тому для того, 
щоб визначити роль та значення показників 
фінансового результату необхідно звернутися до 
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наукових праць відомих вчених, які займалися 
дослідженням даного питання та проаналізувати 
трактування даної категорії. У табл. 1 наведено 
трактування поняття «фінансовий результат».

Аналізуючи наведені визначення катего-
рії «фінансовий результат» можна зробити 
висновок, що такі науковці як: Ф. Ф. Бутинець, 
А. Г. Загородній і Г. Л. Вознюк, Н. М. Ткаченко, 
В. М. Опарін, Л. М. Худолій розглядають фінан-
совий результат як результат співставлення 
доходів та витрат підприємства. Такі науковці 
як: С. Л. Лондар та О. В. Тимошенко, а також 
А. Г. Загородній та Г. Л. Вознюк характеризу-
ють фінансовий результат з точки зору власного 
капіталу – приріст чи зменшення. Р. В. Скалюк 
зазначає, що фінансовий результат є якісним 
та кількісним показником діяльності підприєм-
ства. Також автори: Ф. Ф. Бутинець, А. Г. Заго-
родній, Г. Л. Вознюк, А. Д. Мочерний, М. С. Пуш-
кар, Н. М. Ткаченко, В. М. Опарін, Л. М. Худолій, 
М. С. Чебанова та С. С. Василенко наводять форми 
вираження фінансового результату – прибуток 
або збиток [12].

У науковій літературі часто спостерігається 
ототожнення понять «фінансовий результат» 
та «прибуток», проте варто зауважити, що кате-
горія фінансового результату є ширшою порів-
няно з категорією прибутку. Це пояснюється 
тим, що показник прибутку виступає у одній із 
двох форм (прибуток або збиток) та показує відо-
браження фінансового результату господарської 
діяльності підприємства. Прибуток характери-
зує позитивне значення фінансового результату, 
що свідчить про високу результативність гос-
подарської діяльності, ефективне використання 
капіталу, а також виступає в якості своєрід-
ної винагороди за ризик та непередбачуваність 
комерційної діяльності підприємства [11].

Від’ємне значення категорії фінансового 
результату знаходить своє відображення у показ-
нику збитку, який свідчать про низький рівень 
або відсутність результативності господарської 
діяльності, неефективне управління ресурсним, 
виробничим та економічним потенціалами під-
приємства, неефективне використання наявного 

капіталу, низьку якість роботи менеджменту 
підприємства тощо.

Відповідно до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» [7] величина 
фінансового результату будь-якого виду госпо-
дарської діяльності підприємства (операційної, 
інвестиційної, фінансової, звичайної, надзвичай-
ної) визначається як різниця між сумою дохо-
дів та пов’язаною з нею величиною витрат від-
повідного виду діяльності підприємства. Тобто, 
фінансовий результат господарської діяльності 
(чистий прибуток або збиток) розраховується як 
різниця доходів та витрат від усіх видів діяль-
ності підприємства, що зменшена на суму нара-
хованих податків на прибуток.

З огляду міжнародної та вітчизняної прак-
тики, для визначення фінансових результа-
тів використовують два методи, а саме: метод 
«витрати-випуск», а також «балансовий» метод. 
Визначення фінансового результату за методом 
«витрати-випуск» передбачає співставлення 
відповідних доходів та витрат із наступним їх 
коригуванням на суму зміни залишків запасів 
та незавершеного виробництва. Суть балансо-
вого методу полягає у визначенні фінансового 
результату на підставі зміни величини чистих 
активів або власного капіталу впродовж звіт-
ного періоду. Наявність двох методів визна-
чення фінансового результату ґрунтується на 
базових положеннях теорії балансу, зокрема, 
наявності його статичної та динамічної моделей. 
За статичним підходом, який лежить в основі 
балансового методу визначення фінансового 
результату, вказується, що «бухгалтерський 
баланс має завдання огляду і констатації майно-
вого стану підприємства на конкретний момент 
часу, і, одночасно, шляхом порівняння балан-
сів за різні моменти часу, повинен бути засо-
бом оцінки результатів діяльності підприємства 
за періоди між складанням балансу». За дина-
мічного підходу фінансовий результат визнача-
ється як різниця між виручкою і витратами від 
реалізації, при цьому, зміни у вартості майна не 
слід враховувати [17, с. 26].

Таблиця 1
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «фінансовий результат»

Автор Трактування

Бутинець Ф. Ф. [3] Співставлення доходів та витрат підприємства відображених у звіті. Прибуток або 
збиток організації.

Загородній А. Г., 
Вознюк Г. Л. [4]

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.

Лондар С. Л., Тим-
ошенко О. В. [5]

Приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в 
процесі його підприємницької діяльності за звітний період.

Мочерний А. Д. [6] Грошова форма підсумків господарської діяльності організації або її підрозділів, вира-
жена в прибутках або збитках.

Опарін В. М. [8]
Зіставлення регламентованих податковим законодавством доходів і витрат. Пере-
вищення доходів над витратами становить прибуток, зворотне явище характеризує 
збиток.

Пушкар М. С. [9] Прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської діяльності.

Скалюк Р. В. [10, 11] Якісний та кількісний показник результативності господарської діяльності підприєм-
ства.

Ткаченко Н. М. [13] Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності.
Худолій Л. М. [15] Зіставлення доходів і витрат, регламентованих податковим законодавством.
Чебанова М. С., 
Василенко С. С. [16] Прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства.
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Як система показників, фінансові результати 

становлять інтерес для власників бізнесу, для 
менеджерів вищої ланки, для робітників під-
приємства, постачальників, фінансових установ, 
держави. Їх зацікавленість зумовлена участю 
у діяльності підприємства прямо чи опосеред-
ковано. На рис. 1 зображена схема формування 
фінансових результатів відповідно до інтересів 
зацікавлених осіб.

Також існує думка, що величину фінансо-
вого результату вітчизняних підприємств можна 
визначити «як приріст (зменшення) вартості 
власного капіталу, який утворився в процесі під-
приємницької діяльності», що є можливим на 
основі класичного балансового рівняння, з якого 
випливає, що величина власного капіталу роз-
раховується як різниця між активами підприєм-
ства та його зобов’язаннями [2, с. 24].

При цьому, даний показник особливо важ-
ливий тоді, коли власник планує його продати 
на ринку капіталів. Важливість результату 
у вигляді приросту власного капіталу зумовлена 
тим, що він є ключовим поточним індикатором 
інтересів власника, і саме такий приріст далі 
впливатиме на розмір прибутку і безпосеред-
ньо формуватиме головний ринковий результат 
(приріст вартості підприємства) [14].

Проте, важливо сказати, що кількісна зміна 
власного капіталу не завжди буде дорівнювати 
сумі фінансового результату, розрахованого як 
різниця між доходами та витратами, тому що на 
підприємстві є ряд господарських операцій, які 
можуть приводити до зростання вартості влас-
ного капіталу підприємства (дооцінка необорот-
них активів, безкоштовне отримання основних 
засобів, додаткові внески власників), і в той же 
час, не мають відношення до приросту величини 
фінансового результату. Враховуючи вищеска-
зане, можемо говорити про те, що сума фінан-
сового результату та вартість власного капіталу 
підприємства здійснюють взаємний вплив один на 
одного, але динаміку зміни (приріст, зменшення) 
даних показників не можна ототожнювати.

Таким чином, підхід щодо розрахунку фінан-
сового результату як зміни вартості власного 
капіталу впродовж звітного періоду є не зовсім 
доцільним, оскільки не здатний об’єктивно відо-
бразити точну величину отриманого підприєм-
ством фінансового резуль-
тату, розрахованого як 
різниця доходів та відпо-
відних їм витрат.

Значимість показника 
фінансового результату 
проявляється не лише 
через зростання розміру 
власного капіталу підпри-
ємства. Так, збільшення 
частки нерозподіленого 
прибутку (капіталізова-
ного позитивного значення 
фінансового результату) 
спочатку створює «можли-
вість самозростання вар-
тості капіталу» [1, с. 14], 
яка є основним джерелом 
збільшення величини чис-
тих активів, сформованих 

за рахунок власного капіталу. У свою чергу, вар-
тість чистих активів здійснює суттєвий вплив 
на формування ринкової вартості підприємства, 
яку розраховують за умов об’єднання, продажу, 
поглинання підприємства.

Таким чином, позитивне значення фінансового 
результату є важливим індикатором зростання 
власного капіталу, що забезпечує платоспромож-
ність, фінансову незалежність, ділову репутацію 
та зростання вартості підприємства на ринку.

Менеджери вищої ланки повинні враховувати, 
що від величини фінансового результату зале-
жить успіх чи невдача господарської діяльності 
підприємства, що зумовлює досягнення зрос-
тання прибутку, як важливого початкового етапу 
виконання комплексної системи цілей діяльності 
підприємства, та забезпечує таку послідовність: 
«прибуток – зростання – розвиток – розширення». 
Саме позитивний показник фінансового резуль-
тату, який виступає у ролі прибутку є базисом, на 
основі якого, насамперед, відбувається кількісне 
зростання основних економічних показників, а 
при досягненні відповідного їх рівня та за наяв-
ності достатньої величини фінансового резуль-
тату підприємство може забезпечити впрова-
дження інноваційної складової у свою діяльність, 
яка стане основою для збалансованого і стійкого 
розвитку підприємства та підґрунтям підвищення 
результативності його господарської діяльності. 
При досягненні стабільної позиції підприємства 
на ринку та безперервній забезпеченості фінансо-
вими ресурсами є можливим розширення спектру 
діяльності підприємства.

Основною метою ефективного управління 
діяльністю підприємства є забезпечення його 
економічного зростання та розвитку на довго-
строкову перспективу, що, забезпечить макси-
мальне зростання ринкової вартості підприєм-
ства, як майнового комплексу і зростання його 
фінансових результатів.

Тому без фінансового планування не може 
бути досягнутий той рівень управління вироб-
ничо-господарською діяльністю підприємства, 
який забезпечує йому конкурентоспроможність 
та успіх на ринку, постійне вдосконалення мате-
ріально-технічної бази, соціальний розвиток 
колективу, фінансову стабільність і економічний 
розвиток підприємства загалом.

Результати діяльності
підприємства

Економічні 
вигоди

Зацікавлені 
особи

Прибуток 
підприємства

Менеджери вищої ланкиЕкономічна 
ефективність

Приріст 
власного капіталу 

підприємства

Персонал

Стабільний 
конкурентний 

розвиток підприємства

Приріст ринкової 
вартості підприємства

Власники підприємства

Продаж бізнесу 
на ринку капіталів

Акціонери

Власники підприємства

Кредитори

Інвестори

Потенційні покупці

Рис. 1. Формування фінансових результатів 
відповідно до інтересів зацікавлених осіб



«Молодий вчений» • № 10 (50) • жовтень, 2017 р. 896

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

Висновки і пропозиції. Отже, фінансовий 
результат є визначальним критерієм ефектив-
ності господарювання, а позитивне значення 
фінансового результату визначає можливість 
подальшого розвитку підприємства та створює 
запас фінансової стійкості, який дає підприєм-
ству змогу оперативно реагувати на зміни у рин-
ковій кон’юнктурі.

Найважливішою категорією, що відображає 
саме позитивний фінансовий результат діяльності 
підприємства, є прибуток. Беручи до уваги голо-
вну мету діяльності підприємства щодо максимі-
зації прибутку, можна говорити про важливість 
планування фінансових результатів та прибутку, 
зокрема, у довгостроковому періоді. Тому для під-
вищення конкурентоспроможності підприємства 
доцільно дуже ретельно здійснювати вивчення 
та робити аналіз зміни показника прибутку.

Таким чином, можна стверджувати, що фінан-
совий результат є досить складною та багатови-

мірною категорією. Фінансовий результат у формі 
прибутку виступає головною метою діяльності 
підприємства та є одним з ключових показни-
ків, який визначає ефективність його діяльності. 
Величина фінансового результату є базисом, 
який забезпечує не тільки життєздатність під-
приємства, а й відображає рівень результатив-
ності, прибутковості господарської діяльності, 
можливості кількісного зростання основних еко-
номічних показників (обсягу виробництва й реа-
лізації, продуктивності праці) та характеризує 
потенціал стійкого розвитку підприємства.

Тому якісне планування, управління та ефек-
тивне використання механізмів підвищення 
показника фінансового результату є необхідним 
та дозволить задовольнити потреби різних груп 
зацікавлених осіб, а також отримати більш повну 
і достовірну інформацію про результати діяль-
ності підприємства для подальшого прийняття 
ефективних управлінських рішень.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В статье раскрыта сущность категории финансового результата и его основных составляющих. Опре-
делено его место и роль в экономическом развитии хозяйственной деятельности предприятия. Про-
ведено сравнение категорий «финансовый результат» и «прибыль». Рассмотрены два принципиальных 
подхода расчета финансовых результатов деятельности предприятия. Проанализирована значимость 
финансового результата для обеспечения экономического роста и развития предприятия.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, убыток, доходы, расходы.
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ESSENCE AND IMPORTANCE OF FINANCIAL INDICATORS 
IN THE COMPANY’S FUNCTIONING SYSTEM

Summary
The article discloses the essence of the category of financial result and its main components. Its place and 
role in the economic development of the enterprise’s economic activities are determined. The categories 
«financial result» and «profit» are compared. Two principal approaches to the calculation of the company’s 
financial results are presented. The importance of the financial result for ensuring the economic growth 
and development of the enterprise is analyzed.
Keywords: financial result, profit, loss, income, expenses.


