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Фінанансові результати суб’єктів господарювання: значення та мета управління  

 

На сучасному етапі економічного розвитку України в умовах реальної самостійності суб'єктів 

господарювання все більшого значення набуває реалізація принципів самоокупності та самофінансування. 

Основним фактором їхньої реалізації є формування достатнього розміру фінансових результатів [1, с. 2]. 

Фінансові результати суб’єктів господарювання  відображають універсальну економічну категорію, яка  

враховує ключові чинники досягнення основної мети  підприємницької діяльності - доходи та витрати, 

визначають рівень ефективності господарювання за всіма напрямами їх діяльності. Зростання фінансових 

результатів суб’єктів господарювання створює фінансову основу для самофінансування їх діяльності, 
впливаючи таким чином на можливість розширеного відтворення.  

Функціонування будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від його організаційно-правової форми 

та  видів його діяльності, в умовах конкурентного середовища визначається його здатністю створювати 

необхідну суму доходу або прибутку. Враховуючи зазначене, прибуток як основний показник фінансових 

результатів визначає його ключову роль  у системі комплексного економічного аналізу, оскільки на його основі 

оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства. 

Провідна роль фінансових результатів полягає в тому, що вони забезпечують зміцнення бюджету 

держави, сприяють інвестиційній привабливості, діловій активності підприємств у виробничій і фінансовій 

сферах [1, с. 2]. Враховуючи результати статистичних спостережень  можна засвідчити кризу ефективності 

діяльності більше 25% вітчизняних підприємств. Тому в зростанні прибутку зацікавлені підприємства і 

держава. Прибуток становить основу економічного розвитку суб’єктів господарювання  та основу зміцнення їх 
фінансових відносин з партнерами та іншими контрагентами. 

Дослідження теоретичних та практичних аспектів формування доходів і витрат діяльності підприємства 

– прямих складових фінансового результату діяльності, знайшли своє відображення в працях багатьох відомих 

вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, узагальнення яких дозволяє зробити висновки про те, що облік 

та контроль фінансових результатів діяльності підприємств є одним з дискусійних та рейтингових питань, 

оскільки саме прибуток/збиток виступає індикатором успішності господарюючого суб’єкта і слугує одним з 

головних чинників щодо прийняття управлінських рішень [2, с. 2]. Сучасні рекомендації щодо вдосконалення 

методики контролю фінансових результатів суб’єктів господарювання  справедливо пов’язані з необхідністю 

налагодженням процесу їх бюджетування та стратегічного планування. Однак, залишаються дискусійними 
питання, пов'язані з формуванням фінансових результатів та їх використанням як самостійних об'єктів 

управління з побудовою багаторівневої функціональної системи управління.  

Узагальнюючи різні точки зору вчених – економістів можна сказати, що прибуток є одним з основних 

показників ефективності їх діяльності, який  на законодавчому рівні визначений як основна мета їх діяльності. 

Прибуток є основою розвитку  будь – якого суб’єктів господарювання та основним джерелом поповнення їх 

фінансових ресурсів, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок 

прибутку відбувається формування бюджетних ресурсів держави, здійснюється розширення підприємств, 

матеріальне стимулювання працівників, рішення соціально – культурних заходів та ін. Пошук резервів 

зростання прибутку, шляхів його ефективного формування та використання передбачає забезпечення 
насамперед наявність таких умов, як подолання кризи взаємних неплатежів, поліпшення ціноутворення, 

оптимізації інших операційних витрат та витрат на збут. Практичне використання зазначених методів 

сприятиме фінансовому оздоровленню та фінансовій стабілізації суб’єктів господарювання  на основі зростання 

його рентабельності. В отриманні максимального прибутку зацікавленими є не тільки керівництво і трудові 

колективи суб’єктів господарювання, але і держава в цілому. 
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