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Дîñë³äæåíî íàóêîâ³ п³äхîäè äî âèзíà÷åííÿ åêîíîì³÷íîї ñóòíîñò³ ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó. Нà îñíîâ³ ðîз-
гëÿäó ñóòí³ñíèх хàðàêòåðèñòèê êàòåгîð³ї «ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò» бóëî íàгîëîшåíî, щî éîгî ÷àñòî ðîз-
гëÿäàюòü ó пëîщèí³ пîзèòèâíîгî/íåгàòèâíîгî ðåзóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâà. Âàæëèâî â³äзíà÷èòè, 
щî ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò îòðèìóº ñóб'ºêò гîñпîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ â ðåзóëüòàò³ фóíêö³îíóâàííÿ пðî-
òÿгîì пåâíîгî пåð³îäó ÷àñó, щî äàº зìîгó пðîâåñòè éîгî âèì³ð â³äпîâ³äíî äî àíàë³òè÷íèх пîòðåб пåâíîї 
гðóпè êîðèñòóâà÷³â ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³. Çä³éñíåíî ñèñòåìàòèзàö³ю íîðìàòèâíî-пðàâîâîгî зàбåзпå÷åííÿ 
âèзíà÷åííÿ ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâà ÿê ó ðàìêàх óêðàїíñüêèх, òàê ³ ì³æíàðîä-
íèх ñòàíäàðò³â бóхгàëòåðñüêîгî îбë³êó. Çàпðîпîíîâàíî àëгîðèòì àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â п³äпðè-
ºìñòâà. Âèзíà÷åíî êîìпëåêñ зàâäàíü ó ðàìêàх îðгàí³зàö³éíèх àñпåêò³â îбë³êîâîгî зàбåзпå÷åííÿ ф³íàí-
ñîâèх ðåзóëüòàò³â п³äпðèºìñòâà òà íàгîëîшåíî íà íåîбх³äíîñò³ âðàхóâàííÿ зîâí³шí³х ÷èííèê³â âпëèâó 
íà фîðìóâàííÿ îбë³êîâîї пîë³òèêè п³äпðèºìñòâà, зîêðåìà êàðàíòèííèх îбìåæåíü óíàñë³äîê åп³äåì³îëî-
г³÷íîї êðèзè.
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Постановка проблеми. Î÷³êóâàíèé ф³íàíñîâèé 
ðåзóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâà зóìîâëюº пåð-
ñпåêòèâè éîгî ñòàëîгî ðîзâèòêó òà åêîíîì³÷íîгî 
пîòåíö³àëó, щî пîòðåбóº íàëåæíîгî îбë³êîâîгî òà 
³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîгî зàбåзпå÷åííÿ óпðàâ-
ë³íñüêèх ð³шåíü. Çðîñòàííÿ пîзèòèâíîгî ф³íàíñî-
âîгî ðåзóëüòàòó º пðåäìåòîì ðîзгëÿäó òà зàö³êàâ-
ëåíîñò³ íà ì³êðî- òà ìàêðîð³âí³, àäæå â³í âèзíà÷àº 
ÿê äèíàì³êó зðîñòàííÿ îêðåìîї гàëóз³ íàö³îíàëü-
íîї åêîíîì³êè ðàзîì ³з íàäхîäæåííÿìè äî бюäæå-
ò³â ð³зíèх ð³âí³â, òàê ³ äîбðîбóò âëàñíèê³â íà 
ð³âí³ îêðåìîгî п³äпðèºìñòâà. Нàÿâí³ñòü пîзèòèâ-
íîгî ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó äàº зìîгó зä³éñíю-
âàòè ðîзâèòîê â ³ííîâàö³éí³é пëîщèí³, ðîзшè-
ðюю÷è ìîæëèâîñò³ п³äпðèºìñòâà. Îòæå, ÿê³ñíå 
îбë³êîâå зàбåзпå÷åííÿ ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â º 
îäíèì ³з êëю÷îâèх пèòàíü ó ðàìêàх пðèéíÿòòÿ 
åфåêòèâíèх óпðàâë³íñüêèх ð³шåíü ó пðîöåñ³ пðî-
âàäæåííÿ гîñпîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâà 
â óìîâàх íåâèзíà÷åíîñò³ åêîíîì³÷íîгî ñåðåä-
îâèщà, щî àêòóàë³зóº äîñë³äæåííÿ ф³íàíñîâîгî 
ðåзóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâà ÿê îбë³êîâîї  
êàòåгîð³ї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ñóòòºâèé âíåñîê ó ðîзâèòîê òåîðåòè÷íèх àñпåê-
ò³â îбë³êó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â бóëî зðîбëåíî 
â³ò÷èзíÿíèìè òà зàðóб³æíèìè â÷åíèìè, ñåðåä 
ÿêèх: Ñ.Î. Îë³éíèê [1], А.Î. Êàñè÷ [2], Î.Ñ. Лåì³-
шîâñüêà [3], Л.². Пîëÿòèê³íà [4], Â.². Гàí³í [5], 
Î.Â. Нàзàðåíêî [6], ².Ю. Çóäîâà [7], Н.Ì. Ñåë³-
âàíîâà [8], Н.Ì. Êóпð³íà [9], Н.Ю. Ìàðäóñ [10], 
Î.². Дàâèäîâ [11], Î.Ф. Тîì÷óê, Л.Г. Ìèхàëü÷è-
шèíà [17], Н.Â. Гóäзü [18], Î.Ф. Аíäðîñîâà [19], 
Ю.А. Гàéбóðà [20]. Пðåäñòàâëåí³ àâòîðè ñпðèÿëè 
âäîñêîíàëåííю òåîðåòè÷íèх òà пðàêòè÷íèх зàñàä 
îбë³êîâîгî зàбåзпå÷åííÿ óпðàâë³ííÿ ф³íàíñîâèìè 
ðåзóëüòàòàìè, пðîòå äåÿê³ àñпåêòè òåîðåòè÷íîї 
êîíöåпòóàë³зàö³ї äàíîї êàòåгîð³ї зàëèшèëèñÿ пîзà 
óâàгîю äîñë³äíèê³â. 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Нåäîñòàòíüî âèñâ³òëåíî âпëèâ 
зîâí³шí³х òà âíóòð³шí³х ÷èííèê³â íà фîðìóâàííÿ 
îбë³êîâîгî зàбåзпå÷åííÿ óпðàâë³ííÿ ф³íàíñîâèìè 
ðåзóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâà, щî зàëè-
шàºòüñÿ àêòóàëüíèì пèòàííÿì â óìîâàх íåâèзíà-
÷åíîñò³ òà êàðàíòèííèх îбìåæåíü.

Мета статті. Гîëîâíîю ìåòîю ö³ºї ðîбîòè º 
ðîзêðèòòÿ ñóòí³ñíèх ðèñ ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â 
ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâà, îñîбëèâîñòåé їх îбë³êî-
âîгî òà ³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîгî зàбåзпå÷åííÿ â 
ðàìêàх óпðàâë³ííÿ â óìîâàх íåâèзíà÷åíîñò³ åêî-
íîì³÷íîгî ñåðåäîâèщà.

Ñòàòòÿ пåðåäбà÷àº âèð³шåííÿ òàêèх зàâäàíü:
– ñèñòåìàòèзóâàòè íàóêîâ³ п³äхîäè äî òðàêòó-

âàííÿ ñóòíîñò³ пîíÿòòÿ «ф³íàíñîâ³ ðåзóëüòàòè» 
òà âèä³ëèòè ñóòí³ñí³ ðèñè íà îñíîâ³ пðîâåäåíîгî 
äîñë³äæåííÿ;

– íàäàòè îö³íêó ñó÷àñíèì îñîбëèâîñòÿì îбë³-
êîâîгî зàбåзпå÷åííÿ ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â òà 
íàгîëîñèòè íà êëю÷îâèх ñèñòåìîóòâîðюю÷èх åëå-
ìåíòàх óпðàâë³íñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ó äàí³é пëîщèí³;

– íàäàòè ðåêîìåíäàö³ї щîäî âäîñêîíàëåííÿ 
àëгîðèòìó àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ñóб’ºêòà 
гîñпîäàðюâàííÿ.

Виклад основного матеріалу. У òåîð³ї бóхгàë-
òåðñüêîгî îбë³êó ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò п³äпðèºì-
ñòâà ðîзгëÿäàºòüñÿ ÿê п³äñóìêîâèé пîêàзíèê éîгî 
ä³ÿëüíîñò³, щî â ðàìêàх ðèíêîâîї åêîíîì³êè òà 
íåâèзíà÷åíîñò³ åêîíîì³÷íîгî ñåðåäîâèщà â óìîâàх 
åп³äåì³îëîг³÷íîї êðèзè º îäíèì ³з êëю÷îâèх ³íäè-
êàòîð³â, êîòðèé âèзíà÷àº пîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ 
ðîзшèðåíîгî â³äòâîðåííÿ, ³ííîâàö³éíî-³íâåñòè-
ö³éíîї àêòèâíîñò³ òà ðîзâèòêó п³äпðèºìñòâà.

Дîâîë³ пîшèðåíèì ó íàóêîâèх пðàöÿх º п³äх³ä, 
ó ðàìêàх ÿêîгî êàòåгîð³ю «ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò» 
îòîòîæíююòü ³з пîíÿòòÿìè àбî «пðèбóòîê», àбî 
«збèòîê» [1, c. 4], щî пîòðåбóº б³ëüш äåòàëüíîгî 
îзíàéîìëåííÿ з ³ñíóю÷èìè íàóêîâèìè п³äхîäàìè 
äî âèзíà÷åííÿ її ñóòíîñò³, ÿê³ äàäóòü зìîгó óòî÷-
íèòè хàðàêòåðí³ ðèñè òà зä³éñíèòè ñèñòåìàòèзà-
ö³ю äóìîê ó÷åíèх ³з öüîгî пðèâîäó.

У òàбë. 1 пðåäñòàâëåíî íàóêîâ³ п³äхîäè äî 
óòî÷íåííÿ ñóòíîñò³ пîíÿòòÿ «ф³íàíñîâèé ðåзóëü-
òàò», ÿê³ äàюòü зìîгó зðîбèòè пåâí³ âèñíîâêè 
з äîñë³äæåííÿ. Çàñíîâóю÷èñü íà пðîâåäåíîìó 
îгëÿä³ äóìîê â³ò÷èзíÿíèх íàóêîâö³â, íàéб³ëüш 
пîшèðåíèì âèзíà÷åííÿì ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó º 
éîгî ðîзгëÿä ó пëîщèí³ пîзèòèâíîгî/íåгàòèâíîгî 
ðåзóëüòàòó ä³ÿëüíîñò³ ñóб’ºêòà гîñпîäàðюâàííÿ.

Âàæëèâî зàзíà÷èòè, щî ф³íàíñîâèé ðåзóëü-
òàò îòðèìóº ñóб’ºêò гîñпîäàðюâàííÿ â ðåзóëüòàò³ 
зä³éñíåííÿ п³äпðèºìíèöüêîї ä³ÿëüíîñò³ пðîòÿгîì 
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âèзíà÷åíîгî пåð³îäó ÷àñó, щî äàº зìîгó пðîâåñòè 
éîгî âèì³ðюâàííÿ â³äпîâ³äíî äî àíàë³òè÷íèх 
пîòðåб пåâíîї гðóпè êîðèñòóâà÷³â ф³íàíñîâîї зâ³ò-
íîñò³ (âëàñíèê³â, òîп-ìåíåäæåð³â, CEO, ³íâåñòîð³â, 
êðåäèòîð³â, зàö³êàâëåíèх пîêóпö³â), щî â ê³íöå-
âîìó п³äñóìêó âпëèâàº íà ф³íàíñîâó ñò³éê³ñòü 
п³äпðèºìñòâà é åфåêòèâí³ñòü âêëàäåíîгî êàп³òàëó 
òà àêòèâ³â. Îêðåìà гðóпà íàóêîâö³â ðîзгëÿäàº 
ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò ÿê пåðåâèщåííÿ äîхîä³â íàä 
âèòðàòàìè, щî пåðåäбà÷àº ñâîї п³äхîäè äî àíàë³зó 
òà ðîзгëÿäó îñíîâíèх фîðì ф³íàíñîâèх ðåзóëüòà-
ò³â â³äпîâ³äíî äî íàóêîâîї òà íîðìàòèâíî-пðàâîâîї 
êëàñèф³êàö³ї. Îòðèìàíèé ðåзóëüòàò ñп³âñòàâëåííÿ 
êàòåгîð³é äîхîä³â òà âèòðàò ä³ÿëüíîñò³ п³äпðè-
ºìñòâà äàº зìîгó зðîбèòè âèñíîâêè щîäî ÿêîñò³ 
óпðàâë³ííÿ п³äпðèºìñòâîì òà ðåзóëüòàòèâíîñò³ 
éîгî ä³ÿëüíîñò³. 

Î.². Дàâèäîâ зàзíà÷àº, щî ñë³ä òàêîæ пðèä³-
ëèòè óâàгó äâîì êîíöåпòóàëüíèì п³äхîäàì äî 
âèзíà÷åííÿ ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó, пîшèðåíèì ó 
ì³æíàðîäí³é ф³íàíñîâ³é пðàêòèö³ бóхгàëòåðñüêîгî 
îбë³êó, â îñíîâó ÿêèх пîêëàäåíî ðîзðàхóíêè âàð-
òîñò³ ÷èñòèх àêòèâ³â (ЧА=Аêòèâè – Çîбîâ’ÿзàííÿ) 
òà âåëè÷èíè âëàñíîгî êàп³òàëó, à ñàìå:

à) зì³íà âàðòîñò³ ЧА äàº зìîгó íàäàòè хàðàê-
òåðèñòèêó ф³íàíñîâîìó ðåзóëüòàòó п³äпðèºìñòâà 
пðîòÿгîì äîñë³äæóâàíîгî пðîì³æêó ÷àñó;

б) зì³íó âåëè÷èíè ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòè ñë³ä 
ðîзгëÿäàòè ñêð³зü пðèзìó пðèðîñòó/зìåíшåííÿ 
âàðòîñò³ âëàñíîгî êàп³òàëó ñóб’ºêòà гîñпîäàðю-
âàííÿ [11, c. 92].  

Пðåäñòàâëåí³ êîíöåпòóàëüí³ п³äхîäè ìàюòü бóòè 
äîпîâíåí³ âðàхóâàííÿì ÷èííèê³â ì³êðî- òà ìàêðî-
ñåðåäîâèщà п³äпðèºìñòâà, щî âпëèâàюòü íà ðåзóëü-
òàòèâí³ñòü éîгî ðîбîòè, зîêðåìà: ð³âåíü îпîäàòêó-
âàííÿ, ðèíêîâà êîí’юíêòóðà, ð³âåíü ñîб³âàðòîñò³, 
îбñÿгè ðåàë³зàö³ї пðîäóêö³ї òà пîñëóг, åфåêòèâí³ñòü 
ìåíåäæìåíòó, ³íфëÿö³éí³ î÷³êóâàííÿ, ñп³ââ³äíî-
шåííÿ пîпèòó òà пðîпîзèö³ї íà ðèíêó, ê³ëüê³ñòü 
âèðîбíèê³â ó гàëóз³, äåðæàâíèé âпëèâ íà ö³íîóòâî-
ðåííÿ, пðèðîäí³ óìîâè, ö³íîóòâîðåííÿ íà ðåñóðñè, 

ф³íàíñîâà пîë³òèêà äåðæàâè òà пîäàòêîâèé âпëèâ, 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ é пîë³òè÷í³ óìîâè, ³íòåгðàö³ÿ 
ó ì³æíàðîäíèé пðîñò³ð ³ ð³âåíü гëîбàë³зàö³ї.

Â³äпîâ³äíî äî ö³ëåé êîðèñòóâà÷³â ф³íàíñîâîї 
³íфîðìàö³ї, ñë³ä ñèñòåìàòèзóâàòè ðåзóëüòàòè ä³ÿëü-
íîñò³ òà ìîæëèâ³ пîòåíö³éí³ åêîíîì³÷í³ âèгîäè íà 
ð³âí³ ðîзгëÿäó п³äпðèºìñòâà íà ðèñ. 1, âèêîðèñòî-
âóю÷è íàпðàöюâàííÿ ².Ю. Çóäîâîї [7, c. 895].

У зðîñòàíí³ ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó зàö³êàâëåí³ 
âëàñíèêè б³зíåñó ó зâ’ÿзêó з ìîæëèâèì пîòåí-
ö³éíèì пðîäàæåì п³äпðèºìñòâà, щî пåðåäбà÷àº 
òàêîæ íàðîщóâàííÿ êàп³òàë³зîâàíîї (ðèíêîâîї) 
âàðòîñò³ êîìпàí³ї íà пåðñпåêòèâó. Аäæå зðîñòàííÿ 
êàп³òàë³зàö³ї º îäí³ºю з êëю÷îâèх ö³ëåé ó êîðпî-
ðàòèâíîìó ñåгìåíò³ пîì³æ íàðîщóâàííÿ пîзèòèâ-
íîгî åêîíîì³÷íîгî åфåêòó ó âèгëÿä³ пðèбóòêó, 
з îгëÿäó íà àêòóàëüíó ñòðóêòóðèзàö³ю ö³ëåé ó 
ðàìêàх ðèíêîâîї åêîíîì³êè â óìîâàх íåâèзíà÷å-
íîñò³. Çîâí³шí³ êîðèñòóâà÷³ ф³íàíñîâîї ³íфîðìà-
ö³ї âèêîðèñòîâóюòü àíàë³òè÷í³ äàí³ щîäî ф³íàí-
ñîâèх ðåзóëüòàò³â п³äпðèºìñòâà ó ðàз³ зä³éñíåííÿ 
³íâåñòèö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ àбî пîшóêó îб’ºêò³â äëÿ 
äèâåðñèф³êàö³ї ³íâåñòèö³é.  

Тàêîæ пðåäñòàâëåíà êëàñèф³êàö³ÿ п³äхîä³â äî 
âèзíà÷åííÿ ñóòíîñò³ пîíÿòòÿ «ф³íàíñîâ³ ðåзóëü-
òàòè» â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ äàº зìîгó óòî÷-
íèòè êîìпëåêñ ÷èííèê³â âпëèâó íà åêîíîì³÷í³ 
âèгîäè äëÿ п³äпðèºìñòâà. Яêщî äî óâàгè бåðåòüñÿ 
зì³íà âëàñíîгî êàп³òàëó, òî êëю÷îâèìè ÷èííè-
êàìè âпëèâó бóäóòü, íàпðèêëàä, äîðîзì³щåííÿ 
íà ðèíêó пàéîâèх ö³ííèх пàпåð³â äëÿ äîäàòêî-
âîгî пîпîâíåííÿ âëàñíîгî êàп³òàëó п³äпðèºìñòâà, 
îòðèìàííÿ îñíîâíèх зàñîб³â íà бåзîпëàòí³é îñíîâ³ 
òà ³í. [11, c. 92].

Ñóòí³ñòü пîíÿòòÿ «ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò» 
ñë³ä ðîзгëÿäàòè é ó зàêîíîäàâ÷îìó пîë³ â³äпî-
â³äíî äî ÷èííèх íîðìàòèâíî-пðàâîâèх äîêóìåíò³â 
äëÿ äîпîâíåííÿ äóìîê ó÷åíèх ³з öüîгî пðèâîäó  
(ðèñ. 2).

Ðåзóëüòàòè àíàë³зó íîðìàòèâíî-пðàâîâîгî 
зàбåзпå÷åííÿ âèзíà÷åííÿ ф³íàíñîâîгî ðåзóëü-

Тàбëèöÿ 1
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А.Î. Êàñè÷,  
Ê.Î. Ìèðîшíè÷åíêî ,  
Ì.Î. Пîхèëà  [2, ñ. 923]

+ +

Î.Ñ. Лåì³шîâñüêà [3, ñ. 46] + +

Л.². Пîëÿòèê³íà,  
Ñ.Â. Нîâèêîâà [4, ñ. 171] + + +

Â.². Гàí³í,  
Ê.Â. Лîгâ³íåíêî [5, ñ. 14] + +

Î.Â. Нàзàðåíêî,  
Ð.Â. Лóêàш  [6, ñ. 21] + + + +

².Ю. Çóäîâà,  
Î.Г. Ñòàñü [7, ñ. 896] + + +

Н.Ì. Ñåë³âàíîâà,  
Д.Â. Шëàпàê [8, ñ. 85] + + +

Н.Ì. Êóпð³íà,  
Ê.Â. Апîñòîëîâ,  
А.Â. Шàòàëîâà,  
Î.Â. Бà÷èíñüêà [9, ñ. 54]

+ + +

Н.Ю. Ìàðäóñ [10, ñ. 33] + + +
Джерело: складено авторами на основі [2–10]
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òàòó пðîäåìîíñòðóâàëè, щî ó зàêîíîäàâ÷³é пëî-
щèí³ íå зàêð³пëåíî ÷³òêå âèзíà÷åííÿ пîíÿòòÿ 
«ф³íàíñîâèé ðåзóëüòàò», à ñèñòåìàòèзîâàí³ íà 
ðèñ. 2 äîêóìåíòè ëèшå óòî÷íююòü ñóòí³ñòü òàêèх 
пîíÿòü, ÿê «äîхîäè», «âèòðàòè», «пðèбóòîê» òà  
«збèòîê».

Нàö³îíàëüíå пîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) бóхгàëòåð-
ñüêîгî îбë³êó 1 «Çàгàëüí³ âèìîгè äî ф³íàíñîâîї 
зâ³òíîñò³» âñòàíîâëюº, щî «зâ³ò пðî ф³íàíñîâ³ 

ðåзóëüòàòè (зâ³ò пðî ñóêóпíèé äîх³ä) ì³ñòèòü 
³íфîðìàö³ю пðî äîхîäè, âèòðàòè, ф³íàíñîâ³ ðå- 
зóëüòàòè òà ñóêóпíèé äîх³ä» [12]. Ñòðóêòóðó зâ³òó 
пðî ф³íàíñîâ³ ðåзóëüòàòè (зâ³òó пðî ñóêóпíèé 
äîх³ä) ñхåìàòè÷íî íàâåäåíî íà ðèñ. 3.

Хàðàêòåðí³ ñóòí³ñí³ ðèñè äîхîä³â òà âèòðàò п³ä-
пðèºìñòâà ñòâîðююòü п³äґðóíòÿ äëÿ їх êëàñèф³êà-
ö³ї òà гðóпóâàííÿ зà îêðåìèìè ñòàòòÿìè Çâ³òó пðî 
ф³íàíñîâ³ ðåзóëüòàòè.

Рис. 1. Схематичне уточнення взаємозв’язку між очікуваними позитивними результатами 
фінансово-господарської діяльності підприємства та колом зацікавлених осіб  

Джерело: складено авторами на основі [7, c. 895]
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Рис. 2. Нормативно-правове забезпечення визначення фінансового результату  
діяльності підприємства

Джерело: складено авторами на основі [12–16]

інформації використовують аналітичні дані щодо фінансових результатів 

підприємства у разі здійснення інвестиційної діяльності або пошуку об’єктів 

для диверсифікації інвестицій.   
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«фінансові результати» в економічній літературі дає змогу уточнити комплекс 

чинників впливу на економічні вигоди для підприємства. Якщо до уваги 

береться зміна власного капіталу, то ключовими чинниками впливу будуть, 

наприклад, дорозміщення на ринку пайових цінних паперів для додаткового 

поповнення власного капіталу підприємства, отримання основних засобів на 
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полі відповідно до чинних нормативно-правових документів для доповнення 

думок учених із цього приводу (рис. 2). 
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фінансового результату продемонстрували, що у законодавчій площині не 

закріплено чітке визначення поняття «фінансовий результат», а 
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Ñë³ä íàгîëîñèòè íà îñîбëèâîñò³ âèзíà÷åííÿ 
äîхîäó зг³äíî з ÌÑБÎ, щî пðèéìàº äî óâàгè п³ä 
÷àñ âèзíà÷åííÿ ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó ëèшå 
зì³íó îбñÿгó âëàñíîгî êàп³òàëó íà п³äпðèºìñòâ³, 
пîзà ðîзðàхóíêàìè зàëèшàю÷è пðèð³ñò âàðòîñò³ 
àêòèâ³â àбî зîбîâ’ÿзàíü [18, c. 332]. 

Тàêîæ îäíà з â³äì³ííîñòåé ó íàö³îíàëüíîìó òà 
ì³æíàðîäíîìó зàêîíîäàâñòâ³ пîëÿгàº ó ðîзгëÿä³ 
пåâíîгî ìîìåíòó ÷àñó, ó ðàìêàх ÿêîгî â³äбóëèñÿ 
зì³íè ф³íàíñîâîгî ðåзóëüòàòó.

Çà âèòðàòàìè íåìàº îêðåìîгî ì³æíàðîäíîгî 
ñòàíäàðòó, ÿêèé бè ðåгóëюâàâ îñîбëèâîñò³ їх 
îбë³êó íà ìåòîäîëîг³÷íîìó ð³âí³. У ðàìêàх ÌÑБÎ 
âèзíà÷åííÿ ñóòíîñò³, êëàñèф³êàö³ї òà âèзíàííÿ 
âèòðàò зä³éñíåíî ÷àñòêîâî â ðàìêàх íàÿâíèх ñòàí-
äàðò³â, щî ðåгëàìåíòóюòü îпåðàö³ї ³з зàпàñàìè, 
îñíîâíèìè зàñîбàìè, пîäàííÿì ф³íàíñîâîї зâ³ò-
íîñò³ òà ³í. [19, c. 9].

Уò³ì, пðîöåñ óäîñêîíàëåííÿ ф³íàíñîâîї зâ³ò-
íîñò³ ñóб’ºêòàìè гîñпîäàðюâàííÿ â³äпîâ³äíî äî 
ì³æíàðîäíèх ñòàíäàðò³â äàº зìîгó: 

– п³äâèщèòè ð³âåíü òðàíñпàðåíòíîñò³ ф³íàí-
ñîâîї ³íфîðìàö³ї òà зâ³òíîñò³, її äîñòóпíîñò³ äëÿ 
шèðîêîгî êîëà êîðèñòóâà÷³â;

– ñòâîðèòè äîñòîâ³ðíó пîð³âíÿëüíó бàзó äëÿ 
ñп³âñòàâëåííÿ ðåзóëüòàò³â ф³íàíñîâî-гîñпîäàð-
ñüêîї ä³ÿëüíîñò³;

– âèì³ðюâàòè пîòåíö³éí³ ðèзèêè îпåðàö³é; 
– â³äêðèòè ìîæëèâîñò³ âèâåäåííÿ ñп³âпðàö³ з 

³íîзåìíèìè êîíòðàгåíòàìè íà íîâèé ð³âåíü åфåê-
òèâíîñò³ êîìóí³êàö³ї ó ìåæàх êîðпîðàòèâíîгî  
ñåгìåíòó.

Ґðóíòîâíå äîñë³äæåííÿ äîхîä³â òà âèòðàò º 
îäí³ºю з пåðшèх ñхîäèíîê ó пðîöåñ³ êîìпëåêñíîгî 
п³äхîäó äî àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ä³ÿëü-
íîñò³ п³äпðèºìñòâà. Лîг³÷íó пîñë³äîâí³ñòü åòàп³â 
äîñë³äæåííÿ ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ñхåìàòè÷íî 
íàâåäåíî íà ðèñ. 4.

Аëгîðèòì àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ñóб’ºêòà 
гîñпîäàðюâàííÿ пåðåäбà÷àº фîðìóâàííÿ óпðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü зà п³äñóìêîì пðîâåäåíîгî äîñë³äæåííÿ 
ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â, íà ÿê³ ñóòòºâèé âпëèâ пîâè-
íåí ìàòè ìîí³òîðèíг ó шèðîêîìó ñåíñ³, щî пåðåä-
бà÷àº âðàхóâàííÿ âíóòð³шí³х òà зîâí³шí³х  ÷èííèê³â 
âпëèâó íà êîæíîìó з åòàп³â àíàë³зó [20, c. 102].

Â³äпîâ³äíî äî âèâ÷åííÿ àëгîðèòìó àíàë³зó 
ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ñóб’ºêòà гîñпîäàðюâàííÿ, 
ìîæíà âèîêðåìèòè éîгî îñíîâí³ зàâäàííÿ:

– äîñë³äæåííÿ ó äèíàì³ö³ àбñîëюòíèх пîêàз-
íèê³â äîхîä³â, âèäàòê³â òà ÷èñòîгî ф³íàíñîâîгî 
ðåзóëüòàòó п³äпðèºìñòâà; 

– âèêîðèñòîâóю÷è «ìîí³òîðèíг» ó шèðîêîìó 
ñåíñ³ äàíîгî пîíÿòòÿ, пðîâîäèòè äîñë³äæåííÿ 
зîâí³шí³х òà âíóòð³шí³х ÷èííèê³â âпëèâó íà 
зì³íó àбñîëюòíèх òà â³äíîñíèх пîêàзíèê³â îö³íêè 
ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â;

– пîшóê шëÿх³â зðîñòàííÿ åфåêòèâíîñò³ ä³ÿëü-
íîñò³ п³äпðèºìñòâà, щî зíàхîäèòü ñâîº âèðàæåííÿ 
ó âèñх³äí³é äèíàì³ö³ àбñîëюòíèх òà â³äíîñíèх 
пîêàзíèê³â îö³íêè ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â.

У ðàìêàх «ìîí³òîðèíгó» îñîбëèâà ðîëü â³ä-
âîäèòüñÿ ñâîº÷àñí³é ³äåíòèф³êàö³ї зàгðîз, щî 
ìàюòü бóòè âðàхîâàí³ ó ñòðàòåг³ї òà òàêòèö³ ðîз-
âèòêó п³äпðèºìñòâà. Тàê, åп³äåì³îëîг³÷íà êðèзà, 
пîâ’ÿзàíà з пîшèðåííÿì êîðîíàâ³ðóñíîї хâîðîбè 
(COVID-19), зóìîâèëà ñпàä åêîíîì³÷íîї àêòèâ-
íîñò³ ìàéæå â óñ³х гàëóзÿх íàö³îíàëüíîї åêîíî-
ì³êè, щî пîзíà÷èëîñÿ íà ф³íàíñîâîìó ðåзóëüòàò³ 
п³äпðèºìñòâ (ðèñ. 5). Â³äпîâ³äíî äî пðåäñòàâëåíîї 
àíàë³òèêè, ÷àñòêà âåëèêèх òà ñåðåäí³х п³äпðè-
ºìñòâ зà âèäàìè åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³, ÿêà îòðè-
ìàëà збèòîê ñòàíîì íà ê³íåöü пåðшîгî п³âð³÷÷ÿ 
2020 ð., ñòàíîâèëà 37,3%, щî íà 11,7 â. п. б³ëüшå 
зíà÷åííÿ àíàëîг³÷íîгî пåð³îäó 2019 ð. Çíèæåííÿ 
пèòîìîї âàгè п³äпðèºìñòâ, щî îòðèìóâàëè пðèбó-
òîê, зóìîâëåíå êàðàíòèííèìè îбìåæåííÿìè, ñêî-
ðî÷åííÿì пîпèòó ó зâ’ÿзêó з³ ñпàäîì êóп³âåëüíîї 
ñпðîìîæíîñò³ íàñåëåííÿ. Дàí³ îбñòàâèíè ñòâîðю-
âàëè пåðåпîíè äëÿ ðåàë³зàö³ї пåðåâàг ф³íàíñîâîгî 
пëàíóâàííÿ íà п³äпðèºìñòâàх â óìîâàх ì³íëèâîгî 
åêîíîì³÷íîгî ñåðåäîâèщà òà íåâèзíà÷åíîñò³ ó 
ф³íàíñîâ³é ñèñòåì³. 

Аíàë³з ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ âåëè-
êèх òà ñåðåäí³х п³äпðèºìñòâ óêàзóº, щî íàéб³ëüш 
íåгàòèâíîгî âпëèâó åêîíîì³÷íîї êðèзè зàзíàëè 
пðîìèñëîâ³ п³äпðèºìñòâà òà п³äпðèºìñòâà ñфåðè 
пîñëóг. Нåâèзíà÷åí³ñòü åêîíîì³÷íîгî ñåðåäîâèщà 
âпëèíóëà íà ñòð³ìêå пàä³ííÿ ф³íàíñîâèх ðåзóëü-
òàò³â ä³ÿëüíîñò³ п³äпðèºìñòâ äàíèх ñфåð íàö³î-
íàëüíîї åêîíîì³êè.

Рис. 3. Структурна схема Звіту про фінансові результати 
Джерело: складено авторами на основі [17, с. 995]

систематизовані на рис. 2 документи лише уточнюють сутність таких понять, 

як «доходи», «витрати», «прибуток» та «збиток». 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» встановлює, що «звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід) містить інформацію про доходи, витрати, фінансові 

результати та сукупний дохід» [12]. Структуру звіту про фінансові результати 

(звіту про сукупний дохід) схематично наведено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структурна схема Звіту про фінансові результати  
Джерело: складено авторами на основі [17, с. 995] 

 

Характерні сутнісні риси доходів та витрат підприємства створюють 

підґрунтя для їх класифікації та групування за окремими статтями Звіту про 

фінансові результати. 

Слід наголосити на особливості визначення доходу згідно з МСБО, що 

приймає до уваги під час визначення фінансового результату лише зміну обсягу 

власного капіталу на підприємстві, поза розрахунками залишаючи приріст 

вартості активів або зобов’язань [18, c. 332].  

І. Фінансові результати Визначаються фінансові результати основної діяльності, 
звичайної діяльності, чистий прибуток (збиток). 

ІІ. Сукупний дохід Розділ призначений для відображення інформації про доходи 
і витрати, отримані у результаті переоцінювання необоротних 
активів, фінансових інструментів та монетарних статей 
балансу. 

ІІІ. Елементи 
операційних витрат  

Для цілей аналізу визначаються п’ять основних елементів 
витрат: матеріальні втрати, витрати на оплату праці, 
відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати. 

ІV. Розрахунок 
показників 

прибутковості акцій 

Для акціонерних товариств визначаються середньорічна 
кількість звичайних акцій, розподілений чистий прибуток на 
акцію, розподілений прибуток на акцію. 
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Уäîñêîíàëåííÿ ³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîгî òà 
îбë³êîâîгî àñпåêò³â óпðàâë³ííÿ ф³íàíñîâèìè 
ðåзóëüòàòàìè äàñòü зìîгó зàбåзпå÷èòè í³âåëю-
âàííÿ ðèзèê³â âпëèâó зîâí³шíüîгî åêîíîì³÷-
íîгî ñåðåäîâèщà, âðàхîâóю÷è гàëóзåâ³ хàðàêòå-
ðèñòèêè ä³ÿëüíîñò³ пåâíîї ñфåðè íàö³îíàëüíîї  
åêîíîì³êè.

У ðàìêàх îбë³êîâîї пîë³òèêè п³äпðèºìñòâà 
ìàюòü бóòè пðèéíÿò³ äî óâàгè îñíîâí³ îñîбëèâîñò³ 
îðгàí³зàö³ї îбë³êîâîгî зàбåзпå÷åííÿ ф³íàíñîâèх 
ðåзóëüòàò³â, ÿê³ пîâèíí³ îхîпëюâàòè òàêèé êîìп-
ëåêñ зàâäàíü (ðèñ. 6).

У пðîöåñ³ îðгàí³зàö³ї äîêóìåíòîîб³гó ф³íàí-
ñîâèх ðåзóëüòàò³â îñîбëèâó óâàгó ñë³ä пðèä³ëèòè 
пåðâèííèì äîêóìåíòàì, щî âèêîðèñòîâóюòüñÿ â 

³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîìó зàбåзпå÷åíí³ фîðìó-
âàííÿ äîхîä³â òà âèòðàò п³äпðèºìñòâà. 

Пåðâèíí³ äîêóìåíòè º îñíîâîю п³äòâåðäæåííÿ 
ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â п³äпðèºìñòâà â êîíêðåò-
íîìó зâ³òíîìó пåð³îä³ òà п³äëÿгàюòü ìîí³òîðèíгó 
â ðàìêàх пðîâåäåííÿ пåðåâ³ðîê â³äпîâ³äíèìè äåð-
æàâíèìè ф³íàíñîâèìè îðгàíàìè.

Висновки і пропозиції. П³äñóìîâóю÷è, зàзíà-
÷èìî, щî îбë³êîâå òà ³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå 
зàбåзпå÷åííÿ óпðàâë³ííÿ ф³íàíñîâèìè ðåзóëü-
òàòàìè ìàº âðàхîâóâàòè зì³íè зîâí³шíüîгî òà 
âíóòð³шíüîгî åêîíîì³÷íîгî ñåðåäîâèщà п³äпðè-
ºìñòâà, щî íàбóâàº àêòóàëüíîñò³ â óìîâàх íåâè-
зíà÷åíîñò³ åêîíîì³÷íîї ñèñòåìè, êàðàíòèííèх 
îбìåæåíü. Ñë³ä óäîñêîíàëюâàòè íîðìàòèâíî-

Рис. 4. Алгоритм аналізу фінансових результатів суб’єкта господарювання
Джерело: розроблено авторами
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Відповідно до вивчення алгоритму аналізу фінансових результатів суб’єкта 

господарювання, можна виокремити його основні завдання: 

– дослідження у динаміці абсолютних показників доходів, видатків та 

чистого фінансового результату підприємства;  

– використовуючи «моніторинг» у широкому сенсі даного поняття, 

проводити дослідження зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на зміну 

абсолютних та відносних показників оцінки фінансових результатів; 

– пошук шляхів зростання ефективності діяльності підприємства, що 

знаходить своє вираження у висхідній динаміці абсолютних та відносних 

показників оцінки фінансових результатів. 

У рамках «моніторингу» особлива роль відводиться своєчасній ідентифікації 

загроз, що мають бути враховані у стратегії та тактиці розвитку підприємства. 

Так, епідеміологічна криза, пов’язана з поширенням коронавірусної хвороби 

Схема аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

Горизонтальний та вертикальний аналіз доходів суб’єкта господарювання згідно з 
виокремленими класифікаційними ознаками 

Горизонтальний та вертикальний аналіз витрат суб’єкта господарювання згідно з 
виокремленими елементами та видами діяльності 

Аналіз структури та динаміки прибутку.  
Факторний аналіз прибутку та особливостей його розподілу суб’єктом господарювання 

Аналіз системи показників рентабельності суб’єкта господарювання 

Формування управлінських рішень за підсумком аналізу фінансових результатів 

Моніторинг та внесення необхідних змін до політики управління фінансовими 
результатами діяльності суб’єкта господарювання 

Рис. 5. Порівняння частки великих та середніх підприємств за видами економічної 
діяльності, що отримали чистий прибуток (збиток) за І півріччя 2019 та 2020 рр.

Джерело: складено авторами на основі [21]

(COVID-19), зумовила спад економічної активності майже в усіх галузях 

національної економіки, що позначилося на фінансовому результаті 

підприємств (рис. 5). Відповідно до представленої аналітики, частка великих та 

середніх підприємств за видами економічної діяльності, яка отримала збиток 

станом на кінець першого півріччя 2020 р., становила 37,3%, що на 11,7 в. п. 

більше значення аналогічного періоду 2019 р. Зниження питомої ваги 

підприємств, що отримували прибуток, зумовлене карантинними обмеженнями, 

скороченням попиту у зв’язку зі спадом купівельної спроможності населення. 

Дані обставини створювали перепони для реалізації переваг фінансового 

планування на підприємствах в умовах мінливого економічного середовища та 

невизначеності у фінансовій системі.  

 

  
Рис. 5. Порівняння частки великих та середніх підприємств за видами 

економічної діяльності, що отримали чистий прибуток (збиток)  

за І півріччя 2019 та 2020 рр. 
Джерело: складено авторами на основі [21] 

 

Аналіз фінансових результатів діяльності великих та середніх підприємств 

указує, що найбільш негативного впливу економічної кризи зазнали промислові 

підприємства та підприємства сфери послуг. Невизначеність економічного 

62,70%

37,30%

Січень-червень 2020 року

Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток

74,40%

25,60%

Січень-червень 2019 року

Підприємства, які одержали прибуток
Підприємства, які одержали збиток



257

Â³ñíèê ÎÍÓ ³ìåí³ ². ². Ìå÷íèêîâà. 2020. Ò. 25. Âèï. 6(85)

пðàâîâå зàбåзпå÷åííÿ óпðàâë³ííÿ ф³íàíñîâèìè 
ðåзóëüòàòàìè òà пðèâîäèòè ñòàíäàðòè фóíêö³î-
íóâàííÿ óêðàїíñüêèх п³äпðèºìñòâ äî ì³æíàðîä-

íèх зàäëÿ п³äòðèìêè êîíêóðåíòîñпðîìîæíîñò³ 
ñóб’ºêò³â íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè â ðàìêàх êàðàí-
òèííèх îбìåæåíü.

Рис. 6. Комплекс завдань у рамках організаційних аспектів облікового забезпечення 
фінансових результатів підприємства

Джерело: розроблено авторами

середовища вплинула на стрімке падіння фінансових результатів діяльності 

підприємств даних сфер національної економіки. 

Удосконалення інформаційно-аналітичного та облікового аспектів 

управління фінансовими результатами дасть змогу забезпечити нівелювання 

ризиків впливу зовнішнього економічного середовища, враховуючи галузеві 

характеристики діяльності певної сфери національної економіки. 

У рамках облікової політики підприємства мають бути прийняті до уваги 

основні особливості організації облікового забезпечення фінансових 

результатів, які повинні охоплювати такий комплекс завдань (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Комплекс завдань у рамках організаційних аспектів облікового 

забезпечення фінансових результатів підприємства 
Джерело: розроблено авторами 

 

У процесі організації документообігу фінансових результатів особливу увагу 

слід приділити первинним документам, що використовуються в інформаційно-

аналітичному забезпеченні формування доходів та витрат підприємства.  

Первинні документи є основою підтвердження фінансових результатів 

підприємства в конкретному звітному періоді та підлягають моніторингу в 

Організаційні аспекти облікового забезпечення фінансових результатів підприємства містять 
такі завдання: 

Створення передумов для коректного розрахунку, надання достовірної інформації як 
щодо доходів, так і результатів діяльності підприємства 

Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку фінансових результатів, що передбачає 
повноту документального віддзеркалення операцій, своєчасне відображення в 

аналітичних регістрах доходів та результатів діяльності підприємства 

Моніторинг виконання алгоритму аналізу фінансових результатів суб’єкта 
господарювання 

Формування інформаційної бази про доходи та витрати підприємства, наявність та 
розподіл чистого фінансового результату діяльності – чистого прибутку для реалізації 

управлінських потреб 
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ФÈÍÀÍÑÎÂЫЙ ÐÅЗÓËÜÒÀÒ ÄÅЯÒÅËÜÍÎÑÒÈ ПÐÅÄПÐÈЯÒÈЙ ÊÀÊ ÓЧÅÒÍÀЯ ÊÀÒÅÃÎÐÈЯ

Резюме
Иññëåäîâàíы íàó÷íыå пîäхîäы ê îпðåäåëåíèю эêîíîìè÷åñêîé ñóщíîñòè фèíàíñîâîгî ðåзóëüòàòà. Нà 
îñíîâå ðàññìîòðåíèÿ ñóщíîñòíых ÷åðò êàòåгîðèè «фèíàíñîâыé ðåзóëüòàò» îòìå÷åíî, ÷òî åгî ÷àñòî 
ðàññìàòðèâàюò â пëîñêîñòè пîëîæèòåëüíîгî/îòðèöàòåëüíîгî ðåзóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè пðåäпðèÿòèÿ. 
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî фèíàíñîâыé ðåзóëüòàò пîëó÷àåò ñóбъåêò хîзÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ðåзóëüòàòå 
фóíêöèîíèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îпðåäåëåííîгî пåðèîäà âðåìåíè, ÷òî пîзâîëÿåò пðîâåñòè åгî èзìåðåíèå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ àíàëèòè÷åñêèìè пîòðåбíîñòÿìè îпðåäåëåííîé гðóппы пîëüзîâàòåëåé фèíàíñîâîé îò÷åò-
íîñòè. Îñóщåñòâëåíà ñèñòåìàòèзàöèÿ íîðìàòèâíî-пðàâîâîгî îбåñпå÷åíèÿ îпðåäåëåíèÿ фèíàíñîâîгî 
ðåзóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè пðåäпðèÿòèÿ êàê â ðàìêàх óêðàèíñêèх, òàê è ìåæäóíàðîäíых ñòàíäàðòîâ 
бóхгàëòåðñêîгî ó÷åòà. Пðåäëîæåí àëгîðèòì àíàëèзà фèíàíñîâых ðåзóëüòàòîâ пðåäпðèÿòèÿ. Îпðåäåëåí 
êîìпëåêñ зàäà÷ â ðàìêàх îðгàíèзàöèîííых àñпåêòîâ ó÷åòíîгî îбåñпå÷åíèÿ фèíàíñîâых ðåзóëüòàòîâ 
пðåäпðèÿòèÿ è îòìå÷åíà íåîбхîäèìîñòü ó÷åòà âíåшíèх фàêòîðîâ âëèÿíèÿ íà фîðìèðîâàíèå ó÷åòíîé 
пîëèòèêè пðåäпðèÿòèÿ, â ÷àñòíîñòè êàðàíòèííых îгðàíè÷åíèé âñëåäñòâèå эпèäåìèîëîгè÷åñêîгî êðè-
зèñà.
Ключевые слова: фèíàíñîâыé ðåзóëüòàò, ó÷åòíàÿ пîëèòèêà, èíфîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå îбåñпå÷åíèå, 
äîхîäы, ðàñхîäы.

Kirsanova Victoriia
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FINANCIAL RESULT OF ENTERPRISES AS AN ACCOUNTING CATEGORY

Summary
Scientific approaches to the definition of the economic essence of the financial result are investigated, the 
features of accounting support of financial results are determined, the characteristics of information and 
analytical support of financial results management are presented. Based on the consideration of the essential 
features of the category "financial result", it was highlighted that it is often considered in the plane of the 
positive / negative result of the enterprise. It is important to note that the financial result is obtained by 
a business entity as a result of functioning for a certain period of time, which allows it to be measured in 
accordance with the analytical needs of a certain group of users of financial statements. The systematiza-
tion of the regulatory framework for determining the financial result of the enterprise's activities has been 
carried out both within the framework of Ukrainian and International accounting standards. The algorithm 
for analyzing the financial results of the enterprise is proposed.  The algorithm for analyzing the financial 
results of an enterprise provides for the formation of management decisions based on the results of the 
study of financial results, which should be significantly influenced by monitoring in a broad sense, which 
involves internal and external factors of influence at each stage of the analysis. A set of tasks was deter-
mined within the framework of the organizational aspects of accounting for the financial results of the 
enterprise. The importance of external factors of influence on the formation of the accounting policy of the 
enterprise, in particular, quarantine restrictions due to the epidemiological crisis, was noted. Comparison 
of the share of large and medium-sized enterprises by types of economic activity that received a net profit 
(loss) was carried out. 
Keywords: financial result, accounting policy, information and analytical support, income, expenses.




