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3 точки зору бухгалтерського обліку кінцевий фінансовий результат діяльності 

підприємства виражається в показнику прибутку або збитку. Для того, щоб побачити 

кінцевий фінансовий результат (прибуток, збиток) необхідно порівняти доходи звітного 

періоду і витрати, які понесені для одержання цих доходів.  

За Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [1]:  

1. доходи-це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків власників);  

2. витрати- це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 

капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).  

Показник фінансових результатів відображає найбільш прибуткову діяльність 

підприємства та слугує стимулом для інвестицій у подібну діяльність. Кожна економічна 

школа по різному розглядали поняття прибуток [2]. Підходи до тлумачення економічного 

змісту фінансових результатів відображені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ Назва економічної 

школи  

Тлумачення  

1 Фізіократична  Прибуток, як основна форма фінансових результатів, виникає за рахунок природної родючості 

землі, тобто аграрне виробництво являється основним джерелом багатства. 

2 Класична Формування фінансових результатів відбувається в сфері виробництва, а прибуток, як 

заробітна плата і рента, є частиною вартості, яка в свою чергу створюється працею.  

3 Неокласична  Подвійне трактування: з одної сторони фінансові результати формуються за рахунок капіталу 

та є ціною даного виробничого фактору, з іншої – формуються за рахунок комплексу всіх 

задіяних виробничих факторів. 

4 Теорія трудового 

доходу   

Фінансовий результат (прибуток) є результатом діяльності і винагородою підприємця. 

Отже, виділити та розкрити сутність економічного змісту фінансових результатів 

однією послідовною концепцією практично неможливо. Зрештою, усі погляди та думки 

пояснюють деякі аспекти концепції фінансових результатів і заслуговують на увагу. 
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