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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
«ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»
Розуміння сутності поняття «фінансовий результат» є однією з головних
передумов формування відповідних напрямків його обліку, аналізу та
можливості здійснення своєчасного управлінського впливу на окремі його
складові заради підвищення ефективності діяльності підприємств. Саме тому
для прийняття правильного управлінського рішення великого значення набуває
питання щодо розкриття терміну «фінансові результати» з урахуванням всіх
тенденцій його розвитку.
Дослідження літературних джерел дає підстави стверджувати, що між
фахівцями у галузях бухгалтерського обліку, фінансів, економіки та юридичних
наук немає однозначності щодо визначення сутності поняття «фінансовий
результат», але можна виділити певні ознаки, за якими згрупуються думки
науковців щодо сутності фінансових результатів:
а) результат співставлення доходів та витрат підприємства;
б) приріст чи зменшення капіталу;
в) вираження у формі прибутку або збитку;
г) підсумки (результат) діяльності.
Узагальнення підходів різних авторів до визначення поняття «фінансові
результати» наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Узагальнення підходів до визначення поняття «фінансові результати» у
працях авторів
№
з/п

Автори
Бутинець Ф.Ф.,
Власова Н.О.,
Есманова Л.І.,
Загородній А.Г. і
Вознюк Г.Л., Опарін В.М.,
Пошерстник Н.В.,
Сопко В.В. і
Завгородній В.П.,
Ткаченко Н.М.,
Худолій Л.М.
Кондраков Н.П.,
Лондар С.Л. і
Тимошенко О.В.,
Соколов Я.В.,
Тарасенко Н.В.,
Червінська С.Л.
Білик Т.О., Луговий В.А.,
Мочерний С.В.,
Пантелєєв В.П.,
Пушкар М.С.,
Чебанова М.С. і
Василенко С.С.
Борисов А.Б.,
Вороніна О.О., Гайдс Н.М.,
Гончар Л.А., Коваль С.Л.,
Коробов М.Я., Пипко В.А.,
Скалюк Р.В., Труфіна Ж.С.,
Тютюнник Ю.М.

1

2

3

4

∑

Підходи до визначення
поняття «фінансові
результати»

Кількість
джерел

Частка
джерел,
%

Результат співставлення
доходів та витрат
підприємства

9

30

Приріст чи зменшення
капіталу

5

17

Вираження у формі
прибутку або збитку

6

20

Підсумки (результат)
діяльності

10

33

30

100

Всього:

Розподіл досліджених літературних джерел відповідно до підходів до
визначення поняття «фінансові результати» наведено на рис. 1.
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Підходи
Підсумки (результат) діяльності

33%

Прибуток або збиток

20%

Приріст чи зменшення капіталу

17%

Співставлення доходів та витрат

30%
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Частки досліджених літературних джерел з різними підходами до трактування
поняття "фінансові результати", %

Рис. 1. Розподіл досліджених літературних джерел відповідно до підходів
до визначення поняття «фінансовий результат»
Таким чином, узагальнюючи дані (табл. 1), можна сказати, що
найбільш поширеною у вибірці є інтерпретація фінансового результату як
підсумкової категорії діяльності підприємства. Цьому визначенню надають
перевагу

33

Гончар Л.А.,

%

авторів

Коваль С.Л.,

(Борисов А.Б.,
Коробов М.Я.,

Вороніна О.О.,

Гайдс Н.М.,

Пипко В.А.,

Скалюк Р.В.,

Труфіна Ж.С., Тютюнник Ю.М.).
Також за даними табл. 1 поширеною є інтерпретація економічної
сутності фінансових результатів як співставлення отриманих доходів та
понесених витрат. Таку думку підтримують 30 % серед досліджених авторів
(Бутинець Ф.Ф., Власова Н.О., Есманова Л.І., Загородній А.Г. і Вознюк Г.Л.,
Опарін В.М.,

Пошерстник Н.В.,

Сопко В.В.

Ткаченко Н.М., Худолій Л.М.).
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Завгородній В.П.,
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Білик Т.О.,

Луговий В.А.,

Мочерний С.В.,

Пантелєєв В.П.,

Пушкар М.С., Чебанова М.С. і Василенко С.С. вважають, що фінансовий
результат – це отриманий прибуток чи збиток (20 % проаналізованих
літературних джерел).
Кондраков Н.П.,

Лондар С.Л.

і

Тимошенко О.В.,

Соколов Я.В.,

Тарасенко Н.В., Червінська С.Л. розглядають фінансові результати як
приріст чи зменшення капіталу. До такої думки схильні лише 17 % авторів.
Проведений аналіз наукових праць, дозволяє узагальнити підходи
різних авторів.
Отже, фінансовий результат визначається шляхом співставлення
доходів і витрат діяльності підприємства, може бути прибуток або збиток,
що, у свою чергу, приводить до зростання (прибуток) або зменшення
(збиток) власного капіталу. І саме отриманий фінансовий результат
характеризує якість діяльності підприємства. Тому доцільно запропонувати
таке визначення фінансового результату, а саме – це якісний показник
діяльності підприємства, який визначається як різниця між доходами та
витратами і призводить до зростання (прибуток) або зменшення (збиток)
власного капіталу.
В цілому, слід зазначити, що категорія «фінансовий результат» є
складною і суперечливою, що, в свою чергу, обумовлює необхідність її
єдиного

трактування

з

метою

уникнення

використанні.
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