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Вступ. Дослідження розвитку методик розрахунку фінансових результатів 

господарської діяльності полягає у виявленні динаміки історичних 

трансформацій процедур та визначення форм впливу на них об’єктивних 

факторів, які властиві господарським процесам, і, що особливо важливо, 

інтеграції цих форм методик у практичній діяльності бухгалтерів.  

Огляд літератури. Особливо великий внесок у розвиток методичних 

аспектів розрахунку фінансових результатів зробили вітчизняні вчені Г.М. 

Давидов, І.К. Дрозд, М.В. Кужельний, В.В. Сопко, Б.В. Усач, В.Г. Швець, а 

також російські вчені А.Д. Ларіонов, Я.В. Соколов та ін. Водночас, окремі 

питання методик розрахунку фінансових результатів, потребують детального 

дослідження з метою визначення напрямів щодо їх вдосконалення. 



Виклад основного тексту. Визнання бухгалтерського обліку як науки 

дозволило сформулювати його основну мету – дослідження результатів 

господарської діяльності [5, c.63]. 

Аналітичною базою для оцінки фінансових результатів виступає прийнята 

модель їх формування та розподілу. Структура формування загального 

прибутку підприємств обумовлена розміром отриманих доходів і витрат, склад 

і порядок визнання яких у вітчизняній практиці регламентується Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності», ПСБО15 «Дохід» та 16 «Витрати» [1, 2]. 

У фінансовому обліку поняття прибутку пов’язують тільки з отриманим 

результатом, який суттєво змінюється у відповідності з обранням певного 

методу його визначення та діючої облікової політики. Альфред М. Кінг 

зауважує з цього приводу: «Прибуток як результативне значення (отримане 

після вирахування усіх витрат із загального об’єму доходів) може варіюватись 

залежно від того, хто веде звітність… Для більшості компаній чистий прибуток 

складає 3 – 4% від доходу, «дійсний» чистий прибуток міг би бути або 

подвоєним, або взагалі зведеним до нуля, залежно від того, хто складає звітну 

документацію» [4, с. 20]. 

В цьому контексті особливу цінність мав постулат італійського теоретика 

обліку Емануель Пізані: «Сальдо рахунків статичних (рахунки чистого майна) 

дорівнює сальдо рахунків динамічних (майнові рахунки), в свою чергу, кожне з 

них дорівнює сумі прибутку». На практиці це означало введення в баланс 

замість рахунку «Збитки і прибутки» несальдованих оборотів результатних 

рахунків. Потенційна вартість капіталу залежить від актуальної величини 

прибутку, проте остання величина отримується за минулий (звітний) період, а 

перша оцінюється з огляду на майбутнє, в якому власник може зіткнутися з 

абсолютно іншою ситуацією. Дану ідею підтримує професор Я.В. Соколов, 

який вважав, що дані фінансового обліку можуть не тільки допомагати, але і 

ввести в оману адміністрацію, та справедливо зауважує: «Поняття прибутку не 



може бути однозначним, оскільки існує цілий спектр понять, кожне з яких 

відповідає чітко визначеній цілі» [6, с. 400]. Крім того, деякі показники 

прибутку, зокрема, маржинальний, містять у своєму складі певні види витрат, 

що протирічить сутності прибутку як економічної категорії. 

Вказані недоліки вимагають пошуку альтернативних підходів до 

розрахунку показників фінансових результатів у процесі їх формування, що 

буде враховано у подальшому дослідженні. Як правило, у якості першого етапу 

аналізу прибутку підприємства віддається перевага оцінюванню динаміки його 

складу і структури, тобто вертикальному і горизонтальному аналізу на підставі 

даних фінансової звітності. При цьому необхідно зважати на дві головні, з 

нашого погляду, обставини, нехтування якими у процесі аналізу фінансових 

результатів може призвести до викривлення інформації про реальну 

прибутковість комерційної організації і, як наслідок, до прийняття помилкових 

управлінських рішень. 

По-перше, за сучасних умов господарювання прибуток, що 

відображається у бухгалтерській звітності вітчизняних підприємств, є 

невиправдано завищеним. Ситуація пояснюється наступним чином: в умовах 

інфляції оцінка активів підприємства, зазначених у балансі, не свідчить про їх 

реальну вартість, оскільки основні засоби і товарно-матеріальні запаси штучно 

занижуються у порівнянні з їх реальною вартістю. Заниження вартості активів 

балансу призводить до заниження відповідних витрат, у тому числі амортизації, 

а відповідно, до викривлення собівартості реалізованої продукції та прибутку. 

Внаслідок цього у підприємства вилучається частина необхідного продукту у 

вигляді податкових платежів і тим самим порушується нормальний процес 

відтворення. Зазначимо, що для отримання більш об’єктивних результатів 

аналіз звітності і подальший розрахунок показників прибутковості повинен 

базуватись на співставних даних, скоригованих на вплив інфляційних процесів.  

По-друге, фінансові результати підприємства залежать від обраної 

фінансової політики, що забезпечує можливість маневрувати розподілом затрат 

між готовою продукцією та незавершеним виробництвом, списання витрат 



майбутніх періодів, створення оціночних резервів. При співставленні 

фінансових результатів за декілька суміжних періодів необхідно враховувати 

зміни методологічного обліку і складання звітності, а також діючу на 

підприємстві облікову політику. 

Наведене вище дає підстави стверджувати, що за абсолютним, 

досліджуваним ізольовано показником прибутку неможливо зробити об’єктивні 

висновки про рівень доходності комерційної організації. З позиції методичного 

забезпечення оцінки ефективності управління фінансовими результатами 

високу практичну цінність має аналіз відносних коефіцієнтів результативності 

(рентабельності) і встановлення їх взаємозв’язку з іншими фінансовими 

показниками підприємства за допомогою факторного аналізу [7, c.102]. Саме 

показники рентабельності свідчать про прибутковість підприємницької 

діяльності, оскільки характеризують рівень віддачі витрат і ступінь 

використання ресурсного потенціалу підприємства в процесі господарювання. 

Про необхідність інтеграції облікових та аналітичних функцій бухгалтерів-

практиків та відповідних методик обліку та економічного аналізу відмічає і 

Голубнича Г.П.: «Процесс формирования учетно-аналитичесой информации в 

условиях применения МСФО существенно усложняет содержание учетных 

функций и расширяет масштабы функциональных обязаностей бухгалтеов. 

Экономический анализ на предприятиях в новых условиях объдиняет 

внутренний финансовый анализ, управленческий анализ и анализ 

нефинансовых показателей» [8, 

 с.88 ]. Таким чином, методику проведення аналізу прибутку можна визначити 

як сукупність специфічних аналітичних процедур, об’єднаних у відповідну 

логічну послідовність. Удосконалення методології, необхідність підвищення 

якості проведення аналізу висувають якісно нові вимоги до наукового 

обґрунтування його методики. Організації із високим рівнем аналітичної 

роботи у сфері управління прибутком на перспективу є здатними до 

своєчасного розпізнавання кризових ситуації, що виникають в процесі 

господарювання, оперативного реагування на динамічні ринкові зміни, з 



більшою вірогідністю можуть зменшити ступінь ризику та досягти поставлених 

стратегічних цілей.  

Дослідження методичних основ оцінки ефективності управління 

фінансовими результатами з огляду на необхідність їх адаптації до сучасних 

умов ведення бізнесу дозволило автору визначити проблемні сторони цього 

питання і сформувати основні напрями їх удосконалення: на сьогоднішній день 

практично неможливо чітко виокремити прийоми, способи та методи як 

властиві виключно фінансовому аналізу внаслідок взаємопроникнення та 

взаємозв’язку наукових інструментаріїв різних економічних наук. Таким 

чином, в рамках фінансового аналізу прибутку необхідно чітко визначити 

методологічну базу, критерії та індивідуальні умови вибору того чи іншого 

методу; динамічний розвиток ринкових відносин, поява нових для вітчизняної 

економіки господарських операцій сприяє розширенню цілей аналізу та кола 

цільових груп, зацікавлених у певних показниках фінансових результатів, що 

вимагає їх систематизації. Це дозволить отримати об’єктивну інформацію для 

розробки альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень щодо 

максимізації прибутку відповідно до інтересів визначеного кола суб’єктів та 

цілей управління; доцільно побудувати оптимальну систему показників 

результативності в управлінні прибутком з урахуванням вже існуючих методик 

та науково обґрунтованих пропозицій щодо їх коригування; активне 

впровадження у методичне забезпечення управління прибутком прогресивних 

інформаційних технологій та сучасних програмних засобів суттєво підвищить 

якість і практичну значущість аналітичних досліджень; більшість розглянутих 

методик практично не враховують дію зовнішніх факторів макросередовища на 

прибуток підприємства і спрямовані, переважно, на ефективне поточне 

(оперативне) управління ним. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 

стратегічний аналіз фінансових результатів, що зумовлює потребу у 

встановленні його інформаційної бази, основних напрямків та методично-

методологічних принципів. 



Висновки. Отже, подальші дослідження гармонізації удосконалення 

методик розрахунку фінансових результатів доцільно вести у напрямі розробки 

конкретних пропозицій стосовно вдосконалення системи обліку фінансових 

результатів, а також прийняття практичних рішень щодо впровадження 

багатоступеневої форми розрахунку фінансового результату на підприємствах 

різних галузей національної економіки. При цьому необхідно враховувати, що 

вдосконалення систем бухгалтерського обліку і фінансової звітності повинно 

здійснюватися еволюційним шляхом, як і впровадження міжнародних 

стандартів фінансової звітності [9, с. 27 ]. 
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