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У статті розглянуто проблеми формування та обліку фінансових результатів. Розкрито поняття 
фінансових результатів як економічної категорії з урахуванням поглядів вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців. Окреслено вплив облікової політики на формування фінансових результатів підприємства. Надано 
пропозиції щодо покращення та удосконалення обліку фінансових результатів.
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В статье рассмотрены проблемы формирования и учета финансовых результатов. Раскрыто поня-
тие финансовых результатов как экономической категории с учетом мнений отечественных и зарубеж-
ных ученых. Очерчено влияние учетной политики на формирование финансовых результатов предпри-
ятия. Даны предложения по улучшению и совершенствованию учета финансовых результатов.

Ключевые слова: финансовые результаты, доходы, расходы, прибыль, убыток.

The article deals with the problems of formation and accounting of financial results. The concept of financial 
results as an economic category, taking into account the views of domestic and foreign scientists. The influence of 
accounting policy on the formation of financial results of the enterprise has been outlined. Suggestions for improve-
ment and improvement of accounting of financial results have been gave.
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Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки діяльність суб’єктів господарювання 
спрямована на отримання максимально мож-
ливої економічної вигоди, що знаходить свій 
прояв у фінансових результатах. За позитив-
ного фінансового результату забезпечується 
зміцнення бюджету держави, сприяння інвес-
тиційній привабливості, діловій активності під-
приємств у виробничій і фінансовій сферах. 
Тому визначення шляхів збільшення фінансо-
вого результату як важливого показника ефек-
тивності діяльності підприємства є важливим 
завданням будь-якого суб’єкта господарювання.

Нині багато підприємств є неприбутковими або 
малоприбутковими, однак найважливішим показ-
ником, що характеризує ефективність фінансової 
діяльності підприємства, є фінансовий результат: 
прибуток чи збиток. Фінансовий результат діяль-
ності ‒ це важливий показник, який цікавить всіх 
користувачів облікової інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цю тему досліджували такі вітчизняні вчені, 
як Ф.Ф. Бутинець [1. c. 680], А.Г. Загородній 
[2, с. 1072], Г.Л. Вознюк [2, с. 1072], С.Л. Лондар 
[3, с. 384], О.В. Тимошенко [3, с. 384], С.В. Мочер-
ний [4, с. 607], В.М. Опарін [5, с. 357], М.С. Пуш-
кар [6, с. 628], Р.В. Скасюк [7], Н.М. Ткаченко 
[8, с. 976], Л.М. Худолій [9, с. 167], М.С. Чеба-
нова [10, с. 671], С.С. Василенко [10, с. 671], але 
вона залишається актуальною в умовах сього-
дення і має бути досліджена.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Провідні вчені внесли 
вагомий внесок у розвиток обліку фінансових 
результатів, проте облік фінансового результату 
та пошук шляхів його вдосконалення потребують 
детального дослідження та надання пропозицій 
для практичної діяльності у зв’язку з постійною 
зміною нормативної бази. Так, зокрема, потре-
бує вивчення облік фінансового результату та 
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Таблиця 1
Трактування терміна «фінансові результати»

Науковці Фінансові результати – це 

Бутинець Ф.Ф. [1, с. 680] Зіставлення доходу та витрат підприємства, зображених у звіті. 
Прибуток або збиток організації.

Загородній А.Г.,
Вознюк Г.Л. [2, с. 1072]

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, 
Тимошенко О.В.

[3, с. 384]

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

Мочерний С.В. [4, с. 607] Грошова форма підсумків господарської діяльності організації або її 
підрозділів, виражена в прибутках або збитках

Опарін В.М. [5, с. 357]
Зіставлення регламентованих податковим законодавством доходів 
і витрат. Перевищення доходів над витратами становить прибуток, 
навпаки збиток.

Пушкар М.С [6, с. 628] Прибуток або збиток, отриманий в результаті господарської діяльності.

Скасюк Р.В. [7] Якісний та кількісний показник результативності господарської 
діяльності підприємства

Ткаченко Н.М. [8, с. 976] Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності

Худолій Л.М. [9, с. 167] Зіставлення доходів і витрат, регламентованих податковим 
законодавством

Чебанова М.С.,
Василенко С.С.

[10, с. 671]
Прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства

його складників – доходів та витрат – в умовах 
переходу вітчизняних підприємств на міжна-
родні стандарти фінансової звітності.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження особливостей обліку фінансових 
результатів підприємства та розроблення реко-
мендацій щодо його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Головною метою створення та подаль-
шої діяльності будь-якого господарюючого 
суб’єкта, незалежно від його виду діяльності 
чи форми власності, є отримання остаточного 
фінансового результату, тобто прибутку. Отже, 
фінансовий результат ‒ це прибуток або збиток, 
який отримує господарюючий суб’єкт внаслідок 
своєї діяльності.

Тема обліку фінансових результатів є завжди 
актуальною та предметом суперечок для бага-
тьох науковців у сфері бухгалтерії й управління 
підприємством. У таблиці 1 наведено тракту-
вання поняття фінансового результату різними 
науковцями.

З таблиці бачимо, що думки вчених щодо 
визначення поняття «фінансовий результат» 
різняться, тому, на нашу думку, найбільш дореч-
ним є трактування, що фінансовий результат – 
це різниця між сумою доходів та сумою витрат 
підприємства, отриманими в результаті госпо-
дарської діяльності. Якщо у кінцевому резуль-
таті перевищують доходи над витратами, то 
отримуємо прибуток, якщо навпаки – збиток. 

Регулювання фінансових результатів здій-
снюється за допомогою: Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні, НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», НП(С)БО № 2 «Консолідо-
вана фінансова звітність», П(С)БО № 6 «Виправ-
лення помилок і зміни у фінансових звітах», 
П(С)БО № 15 «Дохід», П(С)БО № 16 «Витрати», 
МСФЗ № 18 «Дохід», Плану рахунків в Україні 
та Інструкції щодо його використання та ін. [11].

Основні бухгалтерські проведення, які скла-
даються під час визначення фінансового резуль-
тату, наведені в таблиці 2.

Правильний вибір облікової політики під-
приємства є важливим для обліку фінансових 
результатів, а саме: вибір методу амортизації, 
методу оцінки вибуття запасів, нарахування 
резерву сумнівних боргів та інші. Це має зна-
чний вплив на формування фінансових резуль-
татів та знаходить своє відображення у фінан-
совій звітності підприємства [12, с. 323–324].

Основні елементи облікової політики, що 
впливають на формування фінансових резуль-
татів підприємства, зображено на рис. 1. 

Для покращення обліку фінансових результа-
тів пропонуємо запровадити таке :

– по-перше, на законодавчому рівні створити 
таку дефініцію як фінансовий результат, уточ-
нити показники, які характеризують фінансові 
результати підприємства;

– по-друге, збільшити перелік кваліфікацій-
них ознак, які дадуть змогу в майбутньому роз-
робити систему та механізми управління окре-
мими складниками фінансових результатів для 
управління рівнем фінансових результатів у 
довгостроковій та короткостроковій перспекти-
вах.

– по-третє, розробити спеціальні регістри – 
аналітичні відомості про фінансові результати 
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для узагальнення облікової інформації з метою 
задоволення інформаційних потреб різних 
користувачів.

Сьогодні нормативно-правові акти, що при-
значені для регламентування порядку визна-
чення фінансових результатів діяльності під-
приємства, взагалі не містять класифікації 
фінансових результатів, яка могла б бути вико-
ристана для створення ефективних інформа-
ційних облікових моделей.

Основним недоліком є те, що в чинному 
плані рахунків бухгалтерського обліку на субра-
хунках 791 рахунку «Результат операційної 
діяльності» та 792 «Результат фінансових опе-
рацій» насправді з’єднані два види діяльності, 
а саме на субрахунку 791 – основна та опера-
ційна діяльність, а на 792 – фінансова діяль-
ність [13, с. 64–70].

Пропонуємо до плану рахунків внести такі 
зміни:

– до субрахунку 791 відкрити два рахунки 
третього порядку: 7911 «Результат від операцій-
ної діяльності»;

– до субрахунку 792 відкрити два рахунки 
третього порядку: 7921 «Результат від інвести-

ційної діяльності» та 7922 «Результат від фінан-
сової діяльності».

Рахунку 79 «Фінансові результати» визна-
чає прийняття кінцевого результату за певною 
діяльністю: операційною, фінансовою, іншою 
звичайною та надзвичайних подій. Потім після 
списання на відповідні субрахунки доходів і 
витрат необхідно визначити різницю і списати 
на 44 рахунок «Нерозподілені прибутки» [14].

Вважаємо за необхідне запровадити до 
рахунка 44 «Непокриті прибутки»» нові субра-
хунки за видами діяльності, а саме:

– 441 «Прибуток (збиток від операційної 
діяльності)»;

– 442 «Прибуток(збиток) від фінансових опе-
рацій»;

– 443 «Прибуток (збиток) від іншої звичайної 
діяльності»;

– 444 «Прибуток, використаний у звітному 
періоді»;

– 445 «Нерозподілений прибуток».
Таким чином, класифікація за видами діяль-

ності на рахунках 44 «Непокриті прибутки» і 
791 «Результат операційної діяльності» допо-
може перевіряти вплив результатів окремого виду 

Таблиця 2
Кореспонденція рахунків з обліку фінансового результату

№ 
п/п Зміст господарської операції Дт Кт

1 Списано собівартість реалізації продукції 791 90
2 Списано адміністративні результати на фінансовий результат 791 92
3 Списано витрати на збут на фінансові результати 791 93
4 Списано інші операційні витрати на фінансовий результат 791 94
5 Списано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку 791 981
6 Списано інші звичайні витрати на фінансовий результат 793 97
7 Списано результат від реалізації на фінансові результати 703 791
8 Списано інші операційні доходи на фінансові результати 71 791
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Рис 1. Вплив елементів облікової політики на фінансові результати
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діяльності на загальний кінцевий результат під-
приємства. Це дасть змогу бачити інформацію 
внутрішнім користувачам для прийняття управ-
лінських рішень щодо удосконалення результатів 
за конкретним напрямом діяльності підприємства.

Висновки. Таким чином, фінансовий резуль-
тат ‒ це приріст (чи зменшення) вартості влас-
ного капіталу підприємства, що утворюється в 
процесі його підприємницької діяльності за звіт-
ний період. Інформація про фінансові резуль-
тати відображається у фінансовій звітності та 
є загальнодоступною інформацією для визна-
чення показників ліквідності, платоспромож-
ності та фінансової стійкості підприємства.

У фінансових звітах підприємства є доступ-
ною інформація про фінансовий результат, 

що важлива для визначення коефіцієнтів 
ліквідності, платоспроможності, фінансової 
стійкості.

Для удосконалення обліку фінансових 
результатів необхідно здійснити такі кроки:

1) на законодавчому рівні закріпити поняття 
«фінансові результати», уточнити перелік показ-
ників, які їх характеризують;

2) розширити перелік кваліфікаційних ознак; 
3) запровадити єдині кваліфікаційні ознаки і 

розмежування їх за видами діяльності, викорис-
тання рахунків третього порядку;

4) впровадити регістри аналітичного обліку 
фінансових результатів для узагальнення облі-
кової інформації з метою задоволення інформа-
ційних потреб різних користувачів. 


