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Abramova O.S., Krapivina Yu.S. FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF BUSINESS ENTITIES
The article deals with the concept of profit and financial results. The key importance of profit in the economic 

activity of enterprises in the market conditions is proved. The peculiarities of formation of financial results in the mar-
ket conditions are singled out. The classification of factors of profit analysis is described; specifics of profit growth 
factors are given.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах ринкових відносин голо-
вним критерієм оцінки ефективності діяль-
ності підприємств є їхня прибутковість. 
Досягненню високого рівня сприяє глибоке 
економічне дослідження формування фінан-
сових результатів діяльності як основи при-
йняття виважених рішень щодо їх еконо-
мічного регулювання. У сучасних умовах 
ринкових відносин визначальним у діяль-
ності підприємств стали економічні методи 
й економічні інтереси. Діяльність будь-якої 
організації пов'язана із залученням необхід-
них ресурсів, використанням їх у виробни-

чому процесі, продажем вироблених товарів 
(робіт, послуг) та з отриманням фінансових 
результатів. У зв'язку із цим особливу зна-
чимість набуває аналіз процесу формування 
фінансових результатів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування фінансових результа-
тів підприємств посідає провідне місце серед 
сучасних досліджень учених-економістів. Цій 
проблемі приділяли увагу: М. Білуха, Ф. Бути-
нець, С. Голов, Н. Горицька, В. Жук, Г. Кірей-
цев, М. Кужельний, Н. Малюга, Є. Мних, 
В. Пархоменко, О. Петрук, В. Сопко, Л. Сук, 
Н. Ткаченко, В. Швець та ін.
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Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Разом із тим 
питання формування фінансових резуль-
татів суб’єктів господарювання в умовах 
трансформації та реформування національ-
ної економіки потребує подальшого розро-
блення. Також украй важливим методичним 
напрямом є дослідження особливостей про-
цесу формування фінансових результатів із 
загальнодержавного погляду як потенційної 
бази оподаткування.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення особли-
востей та проблем формування фінансових 
результатів суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Зважаючи на економічну кризу, про-
блема формування фінансових результатів 
в обліково-аналітичній системі підприємств 
набуває все більшого значення, оскільки 
впливає на прибуток, що отримують суб’єкти 
господарювання. Прибуток є однією з най-
складніших категорій, якими оперує ринкова 
економіка, і вважається головною рушійною 
силою її розвитку. Він створює фінансову базу 
для самофінансування, розширення виробни-
цтва, рішення проблем соціальних та матері-
альних благ трудових колективів. Фінансовий 
результат – кінцевий економічний підсумок 
господарської діяльності підприємства, вира-
жений у формі прибутку. Прибуток виконує 
дві найважливіші функції: по-перше, характе-
ризує кінцеві фінансові результати діяльності 
підприємства, розмір його грошових накопи-
чень; по-друге, є головним джерелом фінан-
сування витрат на розвиток підприємства, 
а платежі в бюджет і позабюджетні фонди з 
прибутку – найважливішим елементом дохо-
дів державного бюджету і позабюджетних 
фондів. Кожне підприємство сплачує податок 
на прибуток підприємства відповідно до Роз-
ділу 3 Податкового кодексу України. Можна 
простежити, як змінювалися ставки цього 
податку починаючи з 2012 р. (рис. 1).

Незважаючи на те що з 2014 р. ставка 
податку не змінювалася, надходження до 
бюджету від підприємств податку на доходи у 
2016 р. було значно більше, ніж у 2014–2015 рр., 
про це свідчить наступний графік (рис. 2).

На сучасному етапі розвитку підприємств 
фінансовий результат діяльності – це найваж-
ливіший показник, що цікавить усіх користу-
вачів облікової інформації господарюючого 
суб’єкта. Фінансовий результат – один із голо-
вних критеріїв оцінки діяльності для більшості 
організацій. Він є узагальнюючим показником 

ефективності поточної діяльності господарю-
ючого суб'єкта.

Отже, прибуток – це економічна категорія, 
яка відображає дохід, створений у процесі 
підприємницької діяльності господарюючого 
суб'єкта, являє собою сукупність грошових 
відносин, що зачіпають інтереси всіх учасни-
ків господарського процесу. 

Підтримання необхідного рівня прибутко-
вості – об'єктивна закономірність нормаль-
ного функціонування організації в ринковій 
економіці. Систематичний брак прибутку та 
його незадовільна динаміка свідчать про нее-
фективність та ризикованість бізнесу, що є 
однією з головних внутрішніх причин банкрут-
ства. Основними джерелами інформації про 
доходи та витрати підприємства є його бух-
галтерський облік та бухгалтерська звітність. 
Фінансовий результат діяльності організації 
за звітний період визначається як різниця між 
доходами, що відносяться до звітного пері-
оду, та витратами, що відносяться до цього ж 
звітного періоду.

Особливості визначення прибутку в управ-
лінському обліку визначаються згідно з вну-
трішніми положеннями організації виходячи з 
галузевих особливостей, специфіки виробни-
чої діяльності, тривалості операційного циклу, 
функцій управлінського персоналу [1]. Фінан-
совий результат являє собою прибуток або 
збиток або різницю від порівняння сум дохо-
дів і витрат організації. Перевищення доходів 
над видатками означає приріст майна органі-
зації, тобто прибуток, а витрат над доходами – 
зменшення майна, тобто збиток. Як позитив-
ний фінансовий результат прибуток виконує 
чотири основні функції: оцінювальну (дає 
змогу оцінити результативність діяльності під-
приємства); стимулюючу (стимулює роботу 
всіх учасників виробництва); фіскальну (є 
джерелом доходів бюджету); відтворювальну 
(є джерелом фінансування розвитку виробни-
цтва і соціальної сфери).

Відмінність бухгалтерського й економічного 
прибутку полягає у способі їх розрахунку, за 
якого певні доходи і витрати можуть включа-
тися в розрахунок. Так, бухгалтерський прибу-
ток визначається лише на основі документар-
ного підтвердження доходів і витрат, оскільки 
тільки так вони можуть бути офіційно засвід-
чені в контролюючих органах. Під час визна-
чення економічного прибутку враховують осо-
бливості ведення бізнесу, питання упущення 
вигоди або витрати коштів без офіційного 
оформлення. Збиток свідчить про нераціо-
нальне використання ресурсів, про недоліки 
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в діяльності, він може бути зумовлений впли-
вом об'єктивних чинників. Отримані збитки 
відображаються на поточній фінансовій ситу-
ації підприємства, знижують його фінансові 
можливості, капітал. У результаті господарю-
ючий суб'єкт стає неконкурентоспроможним і 
втрачає свою фінансову незалежність [2].

У ст. 142 Господарського кодексу України 
визначено, що «прибуток (дохід) суб’єкта 
господарювання є показником фінансових 
результатів його господарської діяльності, що 
визначається шляхом зменшення суми вало-
вого доходу суб’єкта господарювання за пев-
ний період на суму валових витрат та суму 
амортизаційних відрахувань» [3].

У НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності» дається більш лаконічне 
визначення: «Прибуток – це сума, на яку 
доходи перевищують пов’язані з ними 
витрати» [4].

Незважаючи на різницю підходів до визна-
чення категорії «прибуток», можна конста-
тувати, що прибуток є відображенням пози-
тивного фінансового результату, а саме 
перевищення доходів над понесеними для їх 
отримання витратами. В умовах ринкової еко-
номіки прибуток на рівні підприємства висту-
пає як безпосередня мета виробництва, що 
зумовлено іманентно притаманною капіталу 
тенденцією до самозростання.

Рис. 2. Надходження до бюджету з податку на дохід підприємств

Рис. 1. Зміна ставок податку на дохід підприємств
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У величині фінансових результатів без-
посередньо віддзеркалюються усі аспекти 
діяльності господарюючого суб'єкта: техно-
логія й організація виробництва, система 
внутрішнього та зовнішнього управління, осо-
бливості діяльності, які визначають якість та 
обсяг виготовленого продукту, рівень собівар-
тості, стан продуктивності праці тощо. Сукуп-
ність цих факторів визначає ефективність 
виробництва і перетворює прибуток на осно-
вну рушійну силу ринкового механізму госпо-
дарювання та основне джерело економічного 
і соціального розвитку підприємства та дер-
жави у цілому [5].

Звіт про фінансові результати (звіт про 
скупний дохід) є джерелом інформації для 
здійснення оцінки потенційних змін економіч-
них ресурсів господарюючого суб’єкта, про-
гнозування майбутніх грошових потоків та 
здійснення інших видів прогнозів. Відповідно 
до п. 4 р. І НП(С)БО 1, кількість статей Звіту 
про фінансові результати не регламентована, 
підприємства можуть не наводити статті, за 
якими відсутня інформація до розкриття за 
винятком тих випадків, коли така інформація 
була в попередньому звітному періоді.

Сутність поняття прибутку, відповідно 
до нового стандарту, можна дослідити, роз-
глянувши окремі статті форми № 2 «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)» [4]. Розмір та характер прибутків і 
збитків за кожний період діяльності підприєм-
ства є найважливішими підсумковими показ-
никами їх роботи, тому під час їх визначення 
слід користуватися, на нашу думку, логічною 
схемою (рис. 3).

В економічній літературі наводяться різні 
варіанти класифікації факторів аналізу фор-
мування прибутку, що характеризуються 
своєю широтою, а також відсутністю за дея-
кими з них інформації у фінансовій звітності. 
Науково обґрунтована типологія факторів 
формування прибутку на основі класифіка-
ційних ознак є однією з актуальних проблем 
удосконалення методології та організації еко-
номічного аналізу, особливо в умовах засто-
сування інформаційних технологій. Перед-
бачається, що розроблення теоретичних і 
практичних основ методики економічного 
аналізу прибутку в пропонованому напрямі 
переносить центр ваги на аналіз виробни-
чих факторів, від яких залежить кінцевий 
фінансовий результат діяльності. На думку 
В.І. Петрової, «чинники утворення прибутку 
необхідно класифікувати за низкою ознак: 
насамперед, в їх складі повинні бути виді-
лені фактори комплексні та специфічні» [6]. 
Дійсно, в умовах ринку результати діяльності 

Рис. 3. Визначення фінансового результату підприємства
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оподаткування  
(рядок 2290 - рядок 2300) 
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залежать не тільки від ефективності викорис-
тання факторів виробництва, а й від якості 
менеджменту, організації праці і виробни-
цтва, вдосконалення технологічних процесів 
і використання більш економічних матеріа-
лів. Разом із тим визначити вплив останніх 
на основі діючих методів аналізу та форм 
бухгалтерської (фінансової) звітності досить 
складно. З погляду формування прибутку 
вони представляються як комплексні явища, 
їх вплив можна виявити тільки за допомогою 
специфічних чинників, якими є обсяг реалі-
зації, його структура, виробничі витрати, ціна 
й якість продукції. На рівень прибутку впли-
вають не тільки перераховані вище фактори 
внутрішнього порядку, а й зовнішні (напри-
клад, коливання і волатильність ринкових 
цін, величина відсоткової ставки, податкова 
та дивідендна політика). Таким чином, визна-
чення впливу комплексних факторів через 
вимірювання специфічних є однією з актуаль-
них практичних та методичних проблем ана-
лізу прибутку в сучасних умовах.

Фактори зростання прибутку зазвичай 
класифікують за організаційно-економічною 
ознакою і пропонують виділити у їх складі 
зовнішні і внутрішні, що визначають і не 
визначають, що залежать і не залежать від 
діяльності підприємств. При цьому природні, 
транспортні та соціально-економічні умови, 
рівень розвитку зовнішньоекономічних від-
носин, ціни на ресурси й тарифи на елек-
троенергію належать до зовнішніх факторів. 
Внутрішні фактори за ступенем їх деталізації 
поділяються на фактори першого (зміна при-
бутку від реалізації; зміна величини відсотків; 

зміна суми інших операційних доходів; зміна 
розміру інших позареалізаційних доходів) і 
другого (зміна обсягу реалізації; зміна витрат; 
зміна продажних цін; зміна структури реалі-
зації) порядків. У практиці до внутрішніх фак-
торів також належать параметри, пов'язані з 
неправильним установленням цін, тарифів 
і норм амортизаційних відрахувань. Слід 
зазначити, що за винятком змін виробни-
чих витрат між факторами першого і другого 
порядків і бухгалтерським прибутком існує 
лінійний взаємозв'язок, і вони знаходяться в 
прямій пропорційній залежності. Вищеназвані 
фактори є складовими елементами бухгал-
терського прибутку, і деякі з них (наприклад, 
зміна структури реалізації) виступають як 
параметри змішаного характеру [7].

Сукупність найбільш значущих факторів, 
що впливають на формування фінансових 
результатів діяльності суб’єктів господарю-
вання, представлено на рис. 4.

Системне і комплексне вирішення завдань 
фінансового менеджменту в сучасних умо-
вах вимагає певної класифікації резервів і 
джерел збільшення прибутку комерційних 
організацій. Це передусім стосується резер-
вів поточного та перспективного характеру, 
які входять до складу поелементних і комп-
лексних джерел підвищення росту прибутку 
і рентабельності. На практиці до поелемент-
них резервів належать збільшення обсягу 
реалізації, зміна продажної ціни об'єктів реа-
лізації, скорочення витрат і зміна структури 
реалізованої продукції. Кожен комплексний 
резерв включає в себе два і більше елемен-
тів (збільшення різниці між ціною товару і 

 

Фактори, що впливають на формування фінансових результатів діяльності суб’єктів 
господарювання 

Зовнішні Внутрішні 

Світові фінансові кризи, міжнародні санкції, 
залежність від імпорту, стан експорту. 
Ціни на паливо, енергію, відпускні ціни на деякі 
товари та продукти. 
Норми амортизації. 
Система оподаткування. 
Порушення дисципліни з боку партнерів. 
Сприятливі та несприятливі соціальні фактори. 
Обсяг та якість природних ресурсів, що 
представлені суспільством 

Обсяг й якість проданої продукції й 
товарів. 
Політика ціноутворення на підприємстві. 
Рівень собівартості. 
Якість менеджменту; 
Рівень освіти та кваліфікації кадрів. 
Технічний рівень виробничих фондів. 
Науково-технічна творчість. 
Матеріальне положення й економічна 
зацікавленість 

Рис. 4. Фактори, що впливають на формування фінансових результатів  
діяльності суб’єктів господарювання
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витратами на його виробництво; збільшення 
обсягу виробництва товарів та прибутку від 
реалізації одиниці продукції), зміна яких має 
різноспрямований характер. Усі ці резерви 
тією чи іншою мірою можуть бути реалізо-
вані за допомогою використання відповідного 
фактора (матеріально-технічні; організаційно-
управлінські; економічні; соціальні; екологічні; 
ринково-кон'юнктурні; господарсько-правові; 
адміністративно-командні). Неважко помітити 
із цієї класифікації, що перші п'ять факторів 
належать до внутрішньофірмових, а решта 
три фактори є зовнішніми щодо фірми, дія 
яких пов'язана з ринковою кон'юнктурою, 
законодавчими і владними структурами (гер-
меневтичний підхід) [8].

Як справедливо зазначає В.І. Петрова, «у 
процесі аналізу необхідно всі фактори фор-
мування прибутку підрозділити на істотні, дру-
горядні і випадкові» [6]. Такий поділ, на нашу 
думку, пов'язаний із відбором істотних факто-
рів, які визначають рівень прибутку та рента-
бельності, дзеркальним відображенням яких 
є зміна інформації на параметричному рівні. 
Думається, що вивчення дії істотних факторів 
можна вважати основним завданням і ключо-
вим моментом організації економічно грамот-
ного аналізу формування прибутку.

У цілому розглянута еволюція теоретичних 
підходів до з'ясування сутності та типології 
факторів формування бухгалтерського при-
бутку на основі класифікаційних ознак показує 
її складність і багатовимірність, уся сукупність 
яких повністю вбирає в себе невизначеність 
ринку. Цей параметр може відображати як інди-
відуальні, так і колективні результати праці, що 
в системі показників передусім відіграє роль 
сполучної ланки між окремими факторами фор-
мування прибутку, таких як: 1) утворюючі при-
буток фактори; 2) взаємовпливаючі фактори; 3) 
фактори розподілу прибутку; 4) фактори вико-
ристання прибутку. Дія всіх факторів і причин 
легко формалізується, що, своєю чергою, дає 
змогу об'єднати їх у двох групах, пов'язаних зі 
збільшенням обсягу реалізації і використан-
ням виробничих ресурсів. Фактори зростання 
прибутку за рахунок зниження витрат і збіль-
шення обсягу реалізації діють одночасно, але 
не завжди в одному напрямі.

Під формуванням фінансових результатів 
розуміється певна послідовність (алгоритм, 
методика), кінцевою метою якої є визначення 
значення показника балансового (валового) 
прибутку (збитку) та її похідних (оподаткову-
ваній, чистого та нерозподіленого прибутку, 
непокритого збитку).

У формуванні фінансових результатів 
під час поточного управління виділяють такі 
обов’язкові етапи, як: 1) визначення необхід-
ного розміру з урахуванням цілей підприєм-
ства; 2) аналіз поточного стану та виявлення 
найістотніших зовнішніх і внутрішніх факторів, 
що вплинули на їх зміни; 3) розрахунок пла-
нових або прогнозних величин фінансових 
результатів, що найповніше відповідає цільо-
вим настановам; 4) розроблення конкретних 
заходів для досягнення запланованих зна-
чень; 5) моніторинг усіх вищеперерахованих 
етапів та внесення коректив у ході реалізації 
намічених заходів [8].

Якщо підприємство у цілому націлено на 
високі темпи розвитку, зростання обсягу про-
дажів, завоювання частки ринку, максимізацію 
прибутку, то метою формування фінансових 
результатів є високі темпи їх росту. Якщо під-
приємство стабілізує свою діяльність, задо-
вольняючись мінімальним рівнем рентабель-
ності або просто беззбитковою діяльністю, то 
управління фінансовими результатами пови-
нне бути сконцентровано на забезпеченні 
такої їх суми, що забезпечує поточну плато-
спроможність [9].

Механізм формування прибутку є однією зі 
складових частин господарського механізму, 
діючого в суспільстві на певному історичному 
етапі його розвитку. Господарський механізм 
визначає умови функціонування господарю-
ючих суб'єктів у суспільстві і, таким чином, 
умови та загальний порядок формування 
фінансових результатів їх діяльності.

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, фінансовий результат – це кінцевий 
результат діяльності підприємства за звіт-
ний період, який виражається прибутком або 
збитком. Прибуток – це позитивний фінансо-
вий результат, який визначається на мікро-
економічному рівні за звітний період та харак-
теризується приростом власного капіталу 
за рахунок перевищення доходів над поне-
сеними на їх досягнення витратами, а зби-
ток є негативним фінансовим результатом, 
який характеризується зменшенням власного 
капіталу за рахунок перевищення витрат над 
доходами. Ринкова економіка висуває чимало 
важливих та складних завдань у сфері управ-
ління результатами діяльності підприємств, 
у системі яких особливе місце займають під-
сумкові фінансові показники. У цих умовах 
прибуток поряд з іншими вартісними показ-
никами значною мірою покликаний сприяти 
зміцненню ринкових відносин, забезпечу-
вати задоволення економічних і соціальних 
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інтересів різних груп користувачів інформації 
фінансової звітності. При цьому об'єктивну і 
точну оцінку може дати цілісна система еко-
номічного аналізу, оскільки вона органічно 
поєднує всі сторони та етапи формування 
результатів діяльності, представляє значний 
інтерес використання усіх показників, що 
формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел, 
що дає змогу створити на кожному підпри-
ємстві цілеспрямовану систему інформацій-
ного забезпечення, орієнтовану на прийняття 
стратегічних і тактичних рішень фінансового 
та інвестиційного характеру. Формування 

фінансових результатів можна розглядати як 
частину загальної системи господарювання, 
що пов'язана із прийняттям рішень щодо 
забезпечення необхідного їх розміру на рівні 
суб'єкта господарювання для досягнення так-
тичних та оперативних цілей. Формування 
прибутку підприємства відбувається під впли-
вом внутрішніх і зовнішніх факторів. У зв'язку 
із цим з особливою гостротою стоїть завдання 
щодо вдосконалення діючих методик аналізу 
результатів діяльності, що відповідають вимо-
гам міжнародних і національних стандартів 
бухгалтерського обліку та звітності.


