
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/201366

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток підприємництва в країні вимагає від суб'єктів

господарювання якнайбільш раціонального використання
фінансових ресурсів, щоб досягти максимального ефекту та
реалізувати місію підприємства. Фінансово/економічні ре/
зультати будь/якого підприємства є ключовим показником,
що характеризує ефективність його господарювання про/
тягом звітного періоду. Крім того, сьогодні економічний
розвиток України неможливий без існування підприємств
на основі принципів самоокупності та самофінансування,
ключовою умовою здійснення яких є формування відповід/
них результатів його діяльності, які б забезпечили зростан/
ня не тільки окремого підприємства, а країни в цілому. Пи/
тання визначення результатів діяльності суб'єкта господа/
рювання сьогодні є досить актуальним, оскільки, по/перше,
серед науковців немає єдиної думки щодо їх трактування.
Це ще більше спонукає вчених до дискусії з метою переко/
нання в своїй правоті, що спричинене, на нашу думку, різною
глибиною дослідження та вибраною метою аналізу. По/дру/
ге, саме результати підприємства як найповніше характе/
ризують його діяльність у ринковому середовищі господа/
рювання.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фінансово/економічні результати діяльності

підприємств досліджуються досить широким колом нау/
ковців, таких як Олексюк О.І., Козак В.Є., Христич Г.О.,
Нусінов В.Я., Турило А.М., Дікань Л.В., Вороніна О.О.,
Якимчук Т.В., Есманова Л.І., Фролова Л.В, Сич Є.М., Андр/
ійчук В.Г. та багато інших. Однак, незважаючи на попу/
лярність даної теми, існує деяка нерівномірність вивчення
результатів підприємства. Так, більшість вчених досліджу/
ють фінансові результати діяльності підприємства, а от еко/
номічні результати вивчено не так детально. Крім цього,
часто науковці прирівнюють економічні результати з фінан/
совими, а розділяючи їх, не вказують на істотні відмінності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглядаючи результати діяльності підприємства, доц/

ільно зауважити, що основна увага науковців приділена
трактуванню фінансових результатів, а от поняття "еконо/
мічний результат" потребує подальшого вивчення. Тому для
глибокого дослідження фінансово/економічних результатів
підприємства необхідно проаналізувати різні наукові підхо/
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ди до трактування даних понять. Крім цього, треба визна/
чити основні складові результату підприємства, а також
види досліджуваної категорії залежно від конкретної ви/
робничо/господарської ситуації та ознаки класифікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Науковою основою визначення поняття "фінансово/

економічні результати" є такі категорії, як "ефект", "резуль/
тат", "економічний ефект", "фінансовий ефект", "ефек/
тивність", "результативність" тощо. Тому початок дослід/
ження пропонуємо здійснити з аналізу їх сутності, визна/
чення взаємозв'язку та особливостей використання.

У перекладі з латинської поняття "ефект" означає "ре/
зультат". Термін "ефект" має значення результату [16, с. 18;
11; 21], тобто наслідку зміни стану конкретного об'єкта,
зумовленої дією різних факторів [11]. Таким чином, вихо/
дячи з цього, можна виявити часткову взаємозамінність
понять "ефект" та "результат". Крім того, дефініція "ефект"
позначає абсолютну величину вартісних, натуральних чи
умовних оцінюваних параметрів дії (процесу, розвитку) [16,
с. 18]. Концептуальною відмінністю між поняттями "резуль/
тат" та "ефект" є його здатність ураховувати за модулем
цільову корисність позитивних і негативних ефектів протя/
гом часу [16, с. 18—19].

Економічний ефект — це різниця між витратами та ре/
зультатом [21], а також виражений у вартісній (грошовій)
формі результат будь/яких господарських дій [27], що доз/
воляє виміряти економічну ефективність та означає:

1) вихід системи;
2) підсумок, продукт якої/небудь діяльності [1, с. 28—

29].
Вивчаючи фінансовий ефект, Турило А.М стверджує,

що саме через нього реалізується на підприємстві фінансо/
вий результат. Крім того, через систему фінансових відно/
син, що складається на підприємствах, фінансовий ефект
відображає усю сукупність змін у фінансовій діяльності та
набуває конкретного вираження в головній меті діяльності.
Фінансовий ефект діяльності підприємства включає не лише
прибуток, а й інші види фінансових ресурсів, тобто інтег/
рально характеризує зміну у власному капіталі підприєм/
ства [22].

Досліджуючи сутність понять "ефективність" та "ре/
зультативність", Лігоненко Л.О. пропонує визначати їх
згідно зі стандартом ISO 9000:2000, відповідно до якого ре/
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зультативність — це ступінь реалізації запланованої діяль/
ності та досягнення запланованих результатів, а ефек/
тивність — це співвідношення між досягнутим результатом
і використаними ресурсами [12]. Друкер П.Ф. розмежову/
вав дані поняття відповідно до відповідей на кожного з них.
Так, "результативність" відповідає на питання "як робити
правильні дії?", а "ефективність" — "як правильно робити
дії?" [16, с. 80].

Діяльність будь/якого підприємства супроводжується
отриманням певного результату, підходи до визначення
яких, можна виділити наступні:

1) фінансово/економічні результати як оцінка діяльності
підприємства, що передбачає виявлення прибутку як час/
тини додаткової вартості, створеної і реалізованої, а також
готової до розподілу;

2) результат діяльності підприємства розглядається як
ефект, що розраховується як різниця між величиною умов/
ного економічного результату та витратами на його отри/
мання;

3) ефективність (результативність) діяльності визна/
чається як співвідношення між результатом і ресурсами,
тобто витратами підприємства для його досягнення [9].

Досить грунтовно дослідив результати підприємства
Турило А.А. Відповідно до його теорії, результати ді/
яльності підприємства поділяються на дві ключові складові:
ринковий результат та виробничий результат. Крім того, він
розрізняє ринковий результат та ринковий економічний
ефект, причому кожен з цих елементів має три стадії, ос/
тання з яких завершується утворенням кінцевого економі/
чного ефекту. Науковець стверджує, що ринкові результа/
ти є синонімом економічних. Ринковий попит на виготовле/
ну продукцію є основою для здійснення процесу "купівлі/
продажу", що веде до перетворення "виробничого резуль/
тату" в "ринковий результат", тобто "продукту" в "ринко/
вий економічний ефект". При цьому головною метою
підприємства є отримання економічного ефекту у формі
прибутку [15, с. 7].

Важливим для подальшого дослідження є поділ резуль/
тату на ринковий (економічний) та виробничий. Причому
складовою ринкового результату є чистий прибуток (фінан/
совий результат). Отже, економічний результат є ширше
поняття і включає в себе фінансовий результат. Тому для
забезпечення глибоко/обгрунтованої наукової роботи ал/
горитм аналізу фінансово/економічних результатів повинен
передбачати, на нашу думку, першочергове дослідження
економічних результатів діяльності підприємства та по/

ступовий перехід до вивчення його фінансових
результатів.

Дослідження економічних результатів
підприємства є важливим елементом аналізу
ефективності його роботи, тому, як вважають
Турило А.М. та Зінченко О.А., під час економіч/
ного оцінювання діяльності підприємства ре/
зультатами є такі величини: прибуток, приріст
власного капіталу та ринкової вартості підприє/
мства (табл. 1) [23, с. 38—39].

Така класифікація результатів діяльності
підприємства також передбачає, що прибуток є
одним із видів економічного результату. Однак,
як вважає Нусінов В.Я., прибуток враховує вплив

майже всіх факторів, які характеризують
діяльність підприємства з різних сторін.
Тому, на думку науковця, прибуток є
ключовим узагальнюючим показником
економічних результатів [14, с. 8].

На думку науковців, результат як
приріст ринкової вартості підприємства
має значення лише тоді, коли власник
планує його продати. Що стосується ре/
зультату у вигляді приросту власного ка/
піталу, то важливість його в тому, що він
є основним поточним індикатором інте/
ресів власника, оскільки саме цей приріст
буде впливати на прибуток та зміну вар/
тості підприємства [23, с. 39]. Однак, на
думку Байстрюченко Н.О., здійснюючи
управління ринковою вартістю підприє/
мства, його власники прагнуть, перш за
все, максимізувати її величину, ставлячи
при цьому відповідну задачу перед топ/
менеджерами [2].

Виходячи із теорії зацікавлених осіб,
у результатах підприємства пропонуємо класифікувати еко/
номічні результати наступним чином. Отже, залежно від за/
цікавлених осіб у результатах підприємства економічні ре/
зультати поділяються на:

1) результати, в яких зацікавлені особи (суб'єкти) внут/
рішнього середовища підприємства. Такими особами є влас/
ники (акціонери), топ/менеджери, робітники тощо, тому
даний вид результатів можна деталізувати:

— результат для власників (акціонерів) підприємства
(приріст власного капіталу, ринкової вартості підприємства
та прибутку);

— результат для топ/менеджерів (ступінь досягнення
запланованого розміру фінансово/економічних показників
діяльності підприємства);

— результат для робітників (збільшення заробітної пла/
ти та інших грошових винагород);

2) результати, в яких зацікавлені особи (суб'єкти) зов/
нішнього середовища. До них належить: держава, кредито/
ри, позичальники, споживачі, постачальники, конкуренти,
тому виділимо такі підвиди економічних результатів
підприємства:

— результат для держави (приріст податкових та інших
платежів до бюджету);

— результат для кредиторів (повнота та вчасність роз/
рахунку за кредитами);

— результат для позичальників (приріст фінансово/еко/
номічних показників, що впливають на можливість підприє/
мства здійснювати кредитування та змінювати умови вже
наданих кредитів);

— результат для споживачів (ступінь підвищення якості
продукції та адекватної цьому цінової політики);

— результат для постачальників (ефективність розра/
хунку за товари, роботи, послуги);

— результат для конкурентів (зміна цін на продукцію;
приріст коштів, вкладених з метою підвищення якості про/
дукції та зменшення її собівартості).

Наведені вище види результатів діяльності підприємства
характеризують їх залежно від зацікавленості зовнішніх та
внутрішніх їх користувачів. Така класифікація, звичайно,
побудована на суб'єктивному баченні авторів зацікавлених
осіб у результатах підприємства та їх бажаннях і пріорите/
тах. Крім того, звертаємо увагу на те, що, здійснюючи таку
класифікацію результатів, ми ставимо акцент на визначен/
ня саме зацікавлених осіб, а не фінансово/економічних по/
казників виміру результатів, тому що результати для кож/
ного з них є надто суб'єктивною категорією і визначити
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Таблиця 2. Підходи до трактування поняття "дохід" підприємства

Таблиця 1. Економічні результати підприємства під час оцінювання
його діяльності
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конкретні їх величини можна в загальному, не
вдаючись в деталі, та спираючись на загальноп/
рийняті економічні закони.

Залежно від економічного змісту і цільо/
вого призначення економічних результатів у
наукових дослідженнях [9; 1, с. 28—29] виді/
ляють такі їх види: валова, товарна та чиста
продукція, дохід (валовий дохід), прибуток.

Одним із основних видів економічного
ефекту (результату) є його дохід, що є також
важливим елементом результату господарсь/
кої діяльності підприємства (табл. 2).

Частина вартості виробленої валової про/
дукції та наданих послуг за вирахуванням вар/
тості матеріальних витрат, тобто знову ство/
рена вартість, в яку входять заробітна плата
та прибуток Завадський І.С. [17, с. 32].

Наведені визначення доходу підприємства
в більшості трактують його як позитивну
різницю між тим, що воно отримало, та вит/
ратами, що здійснювалися для цього. Також
"дохід" визначають тільки як суму коштів, що
надійшли до суб'єкта господарювання від його
діяльності. Представлена класифікація еконо/
мічних результатів об'єктивно поділяє дану
категорію на складові. Автори пропонують це,
рухаючись від різного виду продукції до при/
бутку.

Отже, проаналізувавши наукові підходи
до трактування суті економічних ре/
зультатів та їх класифікації, можна
виокремити їх основні види.

1. Дохід (валовий дохід) — всі
види надходжень на підприємство
коштів у грошовій чи товарній формі,
що спричинює збільшення активу чи
зменшення зобов'язання [19] у ре/
зультаті виробничо/господарської
діяльності [1, с. 31].

2. Продукція підприємства —
важливий елемент оцінки економічної
ефективності основної діяльності
підприємства [1, с. 33], що становить
собою результат підприємства та
людської праці, представлений у ма/
теріально/речовій формі (матеріаль/
ний продукт), у духовній, інфор/
маційній формі (інтелектуальний про/
дукт) або у вигляді виконаних робіт і послуг [8, с. 567].

3. Прибуток — поточний відтворювальний результат
підприємства, що характеризує економічну ефективність
його діяльності [23, с. 38—39].

4. Приріст власного капіталу — є абсолютною величи/
ною, що відображає поточний накопичувальний результат,
оскільки позитивний його приріст додається до базового
значення власного капіталу [23, с. 38].

5. Приріст ринкової вартості підприємства — це підсум/
ковий накопичувальний результат, тому що його приріст
додається до ринкової вартості підприємства [23, с. 38].

Розглядаючи поняття "фінансові результати", потрібно
зауважити, що, незважаючи на широту його дослідження
як зарубіжними та вітчизняними науковцями, все ще існує
більше протиріч у його трактуванні, ніж спільних думок. По/
вноцінне дослідження сутності фінансових результатів не/
можливе без аналізу даного поняття в різних економічних
школах (табл. 3).

Більшість економічних шкіл у своєму вченні розгляда/
ли фінансові результати як прибуток, що формується під
впливом різних факторів у процесі господарської діяльності.
Однак, дещо інше трактування досліджуваної категорії на/
дали представники неокласичної школи, які бачили фінан/
сові результати як ціну капіталу [13].

Відповідно до фінансового словника, авторами якого є
Загородній А.Г. та Вознюк Г.Л., фінансовий результат трак/
тується як різниця між доходами та витратами та як приріст
або зменшення вартості власного капіталу підприємства [24,
с. 623].

Досліджуючи різні наукові підходи до визначення по/
няття "фінансовий результат", Дікань Л.В. та Вороніна О.О.
вводять власне, яке, на їх думку, відрізняється від існуючих
врахуванням зміни активних частин формування фінансо/
вого результату (доходу та витрат) та поєднанням їх із

структурними елементами доходу, витрат і власного капі/
талу, виходячи з елементів облікової політики підприємства,
що загалом охоплює всі напрями його діяльності (операц/
ійної, фінансової, інвестиційної) та визначає подальший
розвиток [6].

Сучасна концепція економічної сутності категорії
"фінансові результати", як вважає Есманова Л.І., базується
на нових принципах динамічної економіки [7, с. 19]. Дореч/
но зауважити, що Есманова Л.І. розглядає фінансовий ре/
зультат підприємства як різницю між тим, що воно одержа/
ло за виконану роботу, і тим, що фактично витратило на неї
у процесі виробничо/господарської діяльності з метою за/
безпечення економічної вигоди [7, с. 19].

Таким чином, досить значна частина науковців ототож/
нюють поняття "фінансовий результат" із категоріями "при/
буток", як додатній (позитивний) фінансовий результат, та
"збиток" — як від'ємний (негативний). Тому важливим для
детального дослідження є аналіз наукових підходів до по/
яснення сутності прибутку та збитку як складових фінан/
сового результату підприємства.

В українському законодавстві прибуток розглядається
в П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", Податковому
та Господарському кодексах України (табл. 4).

Законодавство України переважно трактує прибуток як
різницю між доходами та витратами звітного періоду, при/
чому в Податковому кодексі детально представлено поря/
док визначення та склад як доходів, так і витрат підприєм/
ства.

Аналізуючи теорії українських вчених/економістів,
можна встановити, що під прибутком вони розуміють фор/
му доходу підприємства, а от умови та фактори його фор/
мування дещо різняться [5; 10; 26, c. 7]. Іншим елементом
фінансового результату є поняття, нерозривно пов'язане із
прибутком, — це збиток. Відповідно до П(С)БО 3 "Звіт про
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Таблиця 4. Характеристика поняття "прибуток" у законодавстві України

 /       

1    –  ,    
   ,    . 

2  
 –     , 

      . 

3  

     
 .   
    ,  

,     ,   
,  . 

4  

      
     ;  , 

       
 . 

5  
      
  : , 

 ,  . 

6   
 

    ,   
    . 

7  

    
   ,   

    ,  
   . 

Таблиця 3. Підходи до трактування економічного змісту фінансових
результатів економічними школами

Джерело: [13].
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фінансові результати", збиток — це перевищення суми вит/
рат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені
ці витрати [20].

Однак, на думку таких вчених, як Фролової Л.В., Воро/
ніної О.О. та Дікань Л.В., однозначне ототожнення фінан/
сового результату з прибутком є недоречним, тому що при/
буток може розглядатися в таких аспектах, як:

1) економічна категорія;
2) фінансовий результат підприємства;
3) форма грошових накопичень.
Крім того, Ковальов В.В. зауважує, що характеризуючи

ефективність діяльності підприємства, правильно вказувати
не на прибуток, а на фінансовий результат [6; 25, с. 11—12].

Отже, проаналізувавши наукові підходи до тлумачення
категорії "фінансові результати", її можна трактувати як:

— прибуток (збиток);
— результат статутної діяльності підприємства (вируч/

ка мінус витрати на виробництво і реалізацію продукції);
— зміну величини чистих активів;
— різницю між доходами та витратами;
— результат від операцій фінансово/кредитного харак/

теру;
— додаткову вартість, створену у виробництві;
— ціну капіталу та інших виробничих факторів;
— зміну величини власного капіталу.
Таким чином, фінансові результати діяльності підприє/

мства можна трактувати відповідно до будь/якого з наве/
дених підходів, у більшості з яких дана категорія розумі/
ється як різниця між певними показниками або їх приріст.

ВИСНОВКИ
Провівши дослідження концептуальних підходів до виз/

начення економічних та фінансових результатів діяльності
підприємства, встановлено, що дані категорії є ключовими
показниками, які найповніше характеризують ефективність
роботи підприємства в ринковому середовищі та відобра/
жають у своїй динаміці, якісному та кількісному складі
ступінь виконання організаційно/управлінських завдань
щодо управління фінансово/економічними результатами та
досягнення мети діяльності підприємства в цілому.

Економічні та фінансові результати підприємства є дещо
схожими за змістом поняття, що призводить до їх практич/
ного ототожнення багатьма науковцями. На основі прове/
деного дослідження можна констатувати, що як економічні,
так і фінансові результати часто трактуються як прибуток
(збиток) та приріст власного капіталу підприємства. Вихо/
дячи з цього, дані елементи доцільно розглядати як основні
показники досліджуваних нами фінансово/економічних ре/
зультатів. Однак, економічні та фінансові результати мо/
жуть бути визначені і як інші показники, що також мають
відповідну науково/обгрунтовану основу.

Розглянувши результати діяльності підприємства, мож/
на зазначити, що основна увага науковців направлена на
визначення фінансових результатів, а от поняття "економі/
чний результат" потребує подальшого вивчення. Крім цьо/
го, запропонована нами класифікація фінансово/економіч/
них результатів підприємства залежно від зацікавлених осіб
потребує детального дослідження та глибокого наукового
обгрунтування, що дозволить сформувати основні причи/
но/наслідкові зв'язки між результатами підприємства та
підвищити ефективність їх використання.
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