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СУчАСНІ ДЕфІНІЦІї фІНАНСОВиХ РЕЗУЛьТАТІВ ПІДПРиЄМСТВА

Мезенцева Н.М., Гольчановська Л.С., Кирику В.В. Сучасні дефініції фінансових результатів під-
приємства. вивчення проблем аналітично-інформаційного забезпечення управління діяльністю підприєм-
ства має як теоретичне, так і пряме практичне значення, тому розуміння внутрішніх механізмів фінансових 
результатів дає змогу виробити ефективну економічну політику. зважаючи на розвиток сучасних економіч-
них відносин, поняття «фінансовий результат» доцільно розглядати з урахуванням впливу на облікове відо-
браження господарських операцій економічного, податкового та управлінського підходів до трактування 
сутності досліджуваної дефініції. у здійсненні виробничо-фінансової діяльності суб’єктів господарювання 
задіяна велика кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Мета кожного підприємства – ефек-
тивне використання цих ресурсів, що певним чином відображається у фінансових результатах його діяль-
ності. своєю чергою, фінансовий результат є основним показником ефективності діяльності підприємства 
в ринковій економіці. кожен суб’єкт господарювання незалежно від форми власності особливу увагу звер-
тає на процес формування, розподілу та використання фінансових результатів своєї діяльності. розуміння 
сутності та вдосконалення облікового відображення фінансових результатів діяльності підприємств і при-
йняття ефективних управлінських рішень щодо подальшого їх розвитку – головна передумова підвищен-
ня ефективності діяльності підприємств. сутність та протиріччя фінансового результату для підприємців 
ібухгалтерів найбільш виражено проявляється під час формування й відображення його в бухгалтерському 
обліку. на підставі проведеного аналізу літературних джерел виявлено, що між науковцями та фахівцями 
як в економіці, фінансах, юридичних науках, так і в бухгалтерському обліку немає єдності та однозначності 
у розумінні поняття «фінансові результати». запропоновано визначення поняття фінансового результату як 
такого, що відображає вплив на облікові господарські операції. такий підхід забезпечує достовірність та 
зрозумілість інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку, та передбачає врахування інтер-
есів різних користувачів господарської діяльності підприємства. Показана практика розрахунку дохідності 
підприємства, що є одним із показників фінансових результатів.

Ключові слова: підприємство, інформація, дефініція, прибуток, фінансовий результат, дохідність.
Мезенцева Н.М., Гольчановская Л.С., Кырыку В.В. Современные дефиниции финансовых ре-

зультатов предприятия. изучение проблем аналитически-информационного обеспечения управления 
деятельностью предприятия имеет как теоретическое, так и прямое практическое значение, поэтому по-
нимание внутренних механизмов финансовых результатов позволяет выработать эффективную экономи-
ческую политику. несмотря на развитие современных экономических отношений, понятие «финансовый 
результат» целесообразно рассматривать с учетом влияния на учетное отражение хозяйственных операций 
экономического, налогового и управленческого подходов к трактовке сущности исследуемой дефиниции. 
в осуществлении производственно-финансовой деятельности субъектов хозяйствования задействовано 
большое количество трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Цель каждого предприятия – эф-
фективное использование этих ресурсов, что определенным образом отражается в финансовых результатах 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. розвиток і розширення діяльності під-
приємств залежать, насамперед, від власних джерел 
фінансування, одним з яких є одержаний прибуток. 
він відображає фінансовий стан підприємства, забез-
печує виконання зобов’язань, які виникають у резуль-
таті господарської діяльності, характеризує рента-
бельність виробництва, активів та капіталу й є базою 
наповнення бюджету країни. визначення фінансових 
результатів базується на чинній методиці їх форму-
вання та обліку, що повинно забезпечувати достовірні 
та точні дані про результативність діяльності підпри-
ємства. Ці дані необхідні для інформаційно-аналітич-
ної роботи, оскільки це забезпечує не лише перевірку 
ефективності функціонування, а й дає змогу прийняти 
економічно обґрунтовані рішення щодо оптимізації 
використання прибутку або зменшення негативного 
впливу чинників, що зумовили збитковість діяльності. 
відсутність комплексного застосування узгодженості 
понять, основних дефініцій щодо системи фінансо-

вих результатів підприємства, визначення відповідних 
показників та їх аналізу можна вважати однією з осно-
вних причин незадовільного становища великої кіль-
кості вітчизняних підприємств.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираються автори. Проблеми 
організації та методики фінансового обліку та аудиту 
доходів, витрат і фінансових результатів підприємств 
розглянуто в працях провідних вітчизняних науковців: 
М.т. білухи, о.с. бородкіна, Ф.Ф. бутинця, б.і. валуєва, 
Ю.а. вериги, с.Ф. Голова, і.в. замули, Г.Г. кірейцева, 
М.в. кужельного, в.о. ластовецького, Ю.Я. литвина, 
в.Г. лінника, н.л. Правдюк, М.с. Пушкаря, в.в. сопка, 
л.к. сук, в.о. усача, б.Ф. Шевчука, і.й. Яремка та ін. 
у зарубіжній літературі питання обліку та аудиту фінан-
сових результатів розкриті в працях а. бабо, М.Ф. ван 
бреда, Ф. вуд, ж. джері вейганта, т.М. Малькової, 
д. Міддлтона, р. Мюллендорфа, б. нідлза, Я.в. соколова, 
террі д. уорфілда, дж. Фостера, е.с. Хендриксена та ін. 
вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних авто-

его деятельности. в свою очередь, финансовый результат является основным показателем эффективности 
деятельности предприятия в рыночной экономике. каждый субъект хозяйствования независимо от формы 
собственности особое внимание обращает на процесс формирования, распределения и использования фи-
нансовых результатов своей деятельности. Понимание сущности и совершенствование учетной отражения 
финансовых результатов деятельности предприятий и принятие эффективных управленческих решений по 
дальнейшему их развитию – главная предпосылка повышения эффективности деятельности предприятий. 
сущность и противоречия финансового результата для предпринимателей и бухгалтеров наиболее выраже-
но проявляются при формировании и отражении его в бухгалтерском учете. на основании проведенного 
анализа литературных источников выявлено, что среди ученых и специалистов как в экономике, финансах, 
юридических науках, так и в бухгалтерском учете нет единства и однозначности в понимании понятия «фи-
нансовые результаты». Предложено определение понятия финансового результата как такого, что отражает 
влияние на учетные хозяйственные операции. такой подход обеспечивает достоверность и понятность ин-
формации, формируемой в системе бухгалтерского учета, и предполагает учет интересов различных поль-
зователей хозяйственной деятельности предприятия. Показана практика расчета доходности предприятия, 
что является одним из показателей финансовых результатов.

Ключевые слова: предприятие, информация, дефиниция, прибыль, финансовый результат, доходность.
Mezenceva Nadezhda, Holchanovska Larisa, Kyryky Vira. Modern definitions of financial results of the 

enterprise. The study of the problems of analytical and informational support for the management of the enterprise 
activity has both theoretical and direct practical significance. Therefore, the study, understanding of the internal 
mechanisms of financial results enables us to develop an effective economic policy. In view of the development of 
modern economic relations, the concept of "financial result" should be considered taking into account the impact 
on the accounting reflection of economic operations of economic, tax and managerial approaches to the interpreta-
tion of the essence of the study definition. In the implementation of production and financial activities of economic 
entities involved a large number of labor, material and financial resources. The purpose of each enterprise is the 
efficient use of these resources, which in a certain way is reflected in the financial results of its activities. In turn, 
the financial result is the main indicator of the efficiency of the enterprise in a market economy. Each economic 
entity, regardless of ownership, pays special attention to the process of formation, distribution and use of financial 
results of its activities. Understanding the essence and improving the accounting reflection of the financial results 
of enterprises and taking effective management decisions for their further development - the main prerequisite for 
improving the efficiency of enterprises. The essence and contradictions of the financial result for entrepreneurs and 
accountants most clearly manifested in the formation and reflection of it in accounting. On the basis of the analysis 
of literary sources, it was discovered that between scientists and specialists in economics, finance, law sciences, and 
in accounting, there is no unity and unambiguous understanding of the concept of "financial results". The definition 
of the concept of financial result, as reflecting the impact on accounting business operations, is proposed. This ap-
proach ensures the reliability and clarity of the information generated in the accounting system, and involves taking 
into account the interests of different users of the economic activity of the enterprise. The practice of calculating the 
profitability of an enterprise is shown, which is one of the indicators of financial results.

Keywords: enterprise, information, definition, profit, financial result, yield.
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рів свідчить про те, що дискусії, пов’язані з вирішенням 
організаційно-методичних проблем фінансових резуль-
татів підприємства, усе ще тривають. вітчизняні та зару-
біжні науковці зробили вагомий внесок у розв’язання 
цих проблем, однак викладені ними результати дослід-
жень щодо конкретизації питань фінансових результатів 
підприємств є недостатніми і потребують подальшого 
вивчення й уточнення.

формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є вивчення теоретичних і практичних аспектів, 
розроблення заходів щодо вдосконалювання системи 
дефініцій, забезпечення достатньої інформаційної бази 
для аналізу фінансових результатів підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. у здійсненні виробничо-фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання задіяна велика 
кількість трудових, матеріальних і фінансових ресур-
сів. Мета кожного підприємства – ефективне викорис-
тання цих ресурсів, що певним чином відображається 
у фінансових результатах його діяльності.

своєю чергою, фінансовий результат є основним 
показником ефективності діяльності підприємства 
в сучасній економіці. кожен суб’єкт господарювання 
незалежно від форми власності особливу увагу звер-
тає на процес формування, розподілу та використання 
фінансових результатів своєї діяльності.

розуміння сутності та вдосконалення облікового 
відображення фінансових результатів діяльності під-
приємств та прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо подальшого їх розвитку – головна переду-
мова підвищення ефективності діяльності підприємств.

Проведені дослідження дають підстави дійти 
висновку, що між науковцями та фахівцями як в еко-

номіці, фінансах, юридичних науках, так і в бухгалтер-
ському обліку немає єдності та однозначності у розу-
мінні поняття «фінансові результати» [1-8].

для вдосконалення нормативно-правового регулю-
вання бухгалтерського обліку фінансових результатів 
у частині уточнення понятійного апарату та підвищення 
інформаційного забезпечення управління суб’єктами 
господарювання фінансових результатів через правильне 
та однозначне їх розуміння доцільно вдосконалити трак-
тування поняття «фінансові результати» (рис. 1).

зважаючи на розвиток сучасних економічних від-
носин, уважаємо, що поняття «фінансовий результат» 
доцільно розглядати з урахуванням впливу на облікове 
відображення господарських операцій економічного, 
податкового та управлінського підходів до трактування 
сутності досліджуваної дефініції. зокрема, фінансовий 
результат як об’єкт бухгалтерського обліку – це резуль-
тат господарської діяльності, що є різницею від порів-
няння доходів і витрат підприємства за вирахуванням 
сум податків, що визначається за визначений період 
і в цілому або за видами діяльності та узагальнюється 
у вигляді прибутку (збитку).

наведене трактування сутності поняття «фінансові 
результати» для цілей бухгалтерського обліку здійснено 
для підвищення інформаційного забезпечення управ-
ління суб’єктами господарювання фінансових резуль-
татів через правильне та однозначне їх розуміння.

у табл. 1 наведено визначення авторських підходів 
до сутності поняття «фінансові результати».

україна входить до числа провідних мінерально-
сировинних держав світу. Гірничодобувна промисло-
вість відіграє важливу роль в економіці країни, будучи 
базовою галуззю, яка забезпечує близько 5% ввП 
країни. основу гірничодобувної галузі україни ста-

 

Прибуток – зменшення суми 
доходів на собівартість реалізо-
ваних товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг та інших витрат 
звітного податкового періоду

Фінансовий результат –
результативність господарської 
діяльності у вигляді відвідного 
показника прибутку або збитку

Фінансовий результат 
визначається за видами 
реалізованої продукції 

Податковий аспект Економічний аспект Управлінський аспект

Обліковий аспект сутності фінансових 
результатів

Витрати діяльності Доходи діяльності
порівняння

Прибуток (збиток)

Рис. 1. Сутність фінансового результату: обліковий аспект
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таблиця 1 
Підходи до розуміння поняття «фінансовий результат»

№з/п Автор Сутність поняття «фінансовий результат»
1 2 3

1 Податковий кодекс україни  
[1, с. 9]

Прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на 
собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму 
інших витрат звітного податкового періоду

2. нП(с)бо 1 «загальні вимоги 
до фінансової звітності» [3, с. 7]

Фінансовий результат – прибуток або збиток – це загальний дохід за вираху-
ванням витрат за винятком компонентів іншого сукупного доходу

3. о.о. вороніна [6, с. 5]
балансовий прибуток (або збиток) підприємства, який складається з доходу 
(витрат) від реалізації готової продукції (робіт, послуг), доходу (витрат) від 
інших реалізацій і сум позареалізаційних доходів (витрат)

4. д.д. Гордієнко [7, с. 315] Прибуток (збиток) від реалізації готової продукції (робіт, послуг)

5. р.в. скалюк [9, с. 136] Приріст (зменшення) капіталу (засобів, вкладених власниками) підприєм-
ства протягом звітного періоду

6. н.о. власова н. о [5, с. 15]
 визначається показником прибутку або збитку, що формується протягом 
календарного (господарського) року;  є різницею від порівняння сум доходів 
і витрат підприємства

7. н.в. Прохар [8, с. 187] відображає зміну власного капіталу за визначений період у результаті 
виробничо-фінансової діяльності підприємства

Джерело: складено авторами

новлять підприємства криворізького регіону, а саме: 
Прат «інгулецький Гзк» (інГзк), Прат «Північний 
Гзк» (ПівнГзк), Пат «Південний Гзк» (ПівдГзк), 
Прат «Центральний Гзк» (ЦГзк), Прат «суха балка», 
Прат «криворізький залізорудний комбінат» (кзрк).

доходи відображаються в обліку та звітності згідно 
з принципами нарахування та відповідності доходів 
і витрат. Принцип нарахування передбачає відобра-
ження в обліку та фінансовій звітності доходів і витрат 
у момент їх виникнення незалежно від дати надхо-
дження або сплати грошових коштів. Принцип нара-
хування повинен застосовуватися одночасно з принци-
пом відповідності, згідно з яким витрати визнаються 
у звіті про фінансові результати на основі прямого 
зв’язку між ними та отриманими доходами. Метою 
діяльності підприємств гірничодобувної промисло-
вості є отримання прибутку, який напряму залежить 

від доходу. розраховано дохідність виробництва гірни-
чорудних підприємств криворізького регіону як відно-
шення доходу до сукупних ресурсів (рис. 2).

загальним для означених вище підприємств є таке: 
найвищі значення показників доходності виробництва 
були зафіксовані в 2005 р.; найнижчі – у 2009 р., що 
зумовлено фінансовою кризою. Починаючи з 2009 р. 
ступінь ефективності управління підприємствами 
повільно зростає, про що свідчить збільшення значень 
показників ефективності виробництва (прибутковість, 
доходність).

зміна рівня ефективності виробництва зумовлю-
ються такими чинниками, як динаміка прибутків та 
зміна вартості сукупних ресурсів.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. зважаючи 
на розвиток сучасних економічних відносин, уважаємо, 
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів доходності виробництва  
гірничорудних підприємств Криворізького регіону за 2001-2017 рр.

Джерело: розраховано авторами
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що поняття «фінансовий результат» доцільно розгля-
дати з урахуванням впливу на облікове відображення 
господарських операцій економічного, податкового та 
управлінського підходів до трактування сутності дослі-
джуваної дефініції. зокрема, фінансовий результат як 
об’єкт бухгалтерського обліку – це результат господар-
ської діяльності, що є різницею від порівняння доходів 
і витрат підприємства за вирахуванням сум податків, 
що визначається за звітний період і в цілому або за 

видами діяльності та узагальнюється у вигляді при-
бутку (збитку). однозначне розуміння сутності поняття 
«фінансові результати» для цілей бухгалтерського 
обліку здійснено для підвищення інформаційного забез-
печення управління суб’єктами господарювання. такий 
підхід забезпечує достовірність та зрозумілість інфор-
мації, що формується в системі бухгалтерського обліку, 
та передбачає врахування інтересів різних користувачів 
господарської діяльності підприємства.
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