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пастернак М. М. Загальна методика аналізу Звіту про фінансові результати
Метою статті є узагальнення теоретичних підходів щодо структури та елементів методики аналізу Звіту про фінансові результати (Звіту 
про сукупний дохід) та надання пропозицій з її вдосконалення. Проаналізовано сучасні методики, обґрунтовано актуальність застосування за-
гальної методики такого аналізу. Запропоновано загальну методику аналізу Звіту про фінансові результати, яка включає визначення мети та 
завдань аналізу, об’єктів та суб’єктів аналізу, джерел його інформації. Виділено й описано етапи проведення аналізу. Зроблені у статті висновки 
можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики аналізу Звіту про фінансові результати в 
галузях економіки України.
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ture and elements of the technique for analysis of the Financial results report 
(Cumulative income report) and providing suggestions for its improvement. 
The current methods have been analyzed, relevance of the application of 
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technique for analyzing the Financial results report has been proposed, which 
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Показники форми № 2 «Звіт про фінансові резуль-
тати (Звіт про сукупний дохід)» (далі по тексту –  
Звіт про фінансові результати) відіграють важ-

ливу роль у проведенні аналізу фінансової звітності, 
оскільки інформація про фінансові результати необхід-
на як зовнішнім, так і внутрішнім суб’єктам економічних 
відносин. Однак у фінансово-економічній літературі, на 
жаль, відсутні єдині підходи щодо аналізу Звіту про фі-
нансові результати та його показників, що й обумовило 
дослідження даного питання.

Аналіз фінансової звітності підприємства взагалі 
і в тому числі Звіту про фінансові результатидосліджу-

ється в наукових працяхКононенка О, Клиженка Я [1]; 
Соколовської Р., Зелікман В., Акімової Т. [2]; Тігової Т., 
Селіверстової Л., Процюк Т.[3];.Школьник І., Боярко І., 
Дейнеки О [4]; Кузьмінської О. [5]; Стаднюк Т. [6]; Сло-
бодян Н., Безверхої М., Пушкарьової М. [7]; Фальченко 
О., Зленко К. [8].

Однак, незважаючи на достатньо ґрунтовні дослі-
дження щодо фінансових результатів діяльності підпри-
ємств в фінансово-економічній літературі залишаються 
дискусійними та потребують подальшого опрацювання 
питання самої методики аналізу Звіту про фінансові ре-
зультати.
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Метою статті є узагальнення теоретичних підхо-
дів щодо структури та елементів методики аналізу Звіту 
про фінансові результати та надання пропозицій з її удо-
сконалення. 

Аналіз загальної та спеціальної літератури, в якій 
висвітлюються питання методики аналітичних дослі-
джень, показує, що науковці неоднозначно визначають 
її структуру та складові елементи. На наш погляд, ме-
тодика аналізу взагалі, а отже і методика аналізу Звіту 
про фінансові результати повинна складатись з таких 
елементів: мета та завдання аналізу; об’єкти та суб’єкти 
аналізу; джерела інформації; методи аналізу та послі-
довність його проведення (етапи аналізу). Методика 
аналізу Звіту про фінансові результати в навчальній та 
науковій літературі висвітлюється таким чином.

Так, у навчальному посібнику Кононенко О., Кли-
женко Я. аналіз Звіту про фінансові результати розгля-
дається в окремому розділі. Зокрема, описується аналіз 
рівня і динаміки фінансових результатів, факторний 
аналіз прибутку та рентабельності, оцінка ділової ак-
тивності підприємства [1].

Своєю чергою, Соколовська Р. Б., Зелікман В. Д., 
Акімова Т. В. у першій частині навчального посібника, 
яка має назву «Аналіз фінансової звітності», описують 
теоретичні основи фінансового аналізу (основні понят-
тя, принципи методи фінансового аналізу тощо) [2].

Тігова Т. М., Селіверстова Л. С., Процюк Т. Б. у 
навчальному посібнику з аналізу фінансової звітності, 
складовою якої є Звіт про фінансові результати, розкри-
вають сутність фінансів підприємницької діяльності, те-
оретичні основи бухгалтерського обліку [3].

Слід зауважити, що в навчальній літературі з фі-
нансового аналізу відповідно до програми курсу 
не передбачено розкриття теми стосовно аналі-

зу Звіту про фінансові результати. Так, наприклад, у на-
вчальному посібнику з фінансового аналізу за загальною 
редакцією Школьник І. О., взагалі не передбачена тема 
аналізу фінансової звітності. Натомість описується ана-
ліз прибутковості та рентабельності підприємства [4].

Отже, аналіз навчальної літератури, дозволяє зро-
бити такі висновки: 
 по-перше, в навчальній літературі з аналізу фі-

нансової звітності методика аналізу Звіту про 
фінансові результати взагалі не розглядається. 
Часто вона замінюється методикою аналізу фі-
нансових результатів, в якій використовуються 
не лише дані фінансової звітності [1] або взагалі 
вона не розглядається [2; 3];

 по-друге, в навчальній літературі з фінансового 
аналізу не передбачено вивчення окремої теми 
стосовно методики аналізу Звіту про фінансові 
результати [4].

Більше уваги методиці аналізу фінансових резуль-
татів приділяють науковці, хоча за останні три роки 
спостерігається тенденція до зниження зацікавленості 
в дослідженні цієї важливої проблеми. 

У зв’язку з цим важливо розглянути дослідження 
окремих науковців, які стосуються методики аналізу 
Звіту про фінансові результати.

Так, науковець Кузьмінська О. Е., описуючи за-
гальний аналіз звіту про фінансові результати, 
здійснює аналіз сукупного доходу. Для цього 

автором розроблено алгоритм визначення сукупного 
доходу підприємства та доведено, що даний алгоритм є 
основою для розробки нової програми аналізу прибут-
ковості діяльності підприємства. При цьому автор вва-
жає, що аналіз доцільно здійснювати із застосуванням 
горизонтального та вертикального аналізу [5].

Своєю чергою, Стаднюк Т., описуючи особливо сті 
методики аналізу фінансових результатів, вважає, що 
основним джерелом є дані Звіту про фінансові резуль-
тати та обгрунтовує доцільність проведення аналізу фі-
нансових результатів у взаємозв’язку з оцінкою грошо-
вих потоків підприємства. Крім того, автор стверджує, 
що при проведенні аналізу потрібно використовувати 
такі методи аналізу, як горизонтальний, вертикальний, 
трендовий, коефіцієнтний і факторний аналіз. Велика 
увага приділяється також змінам, які відбулись у струк-
турі Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід), що, на наш погляд, не доцільно, оскільки такі змі-
ни відбулись у 2013 р., при затвердженні Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «За-
гальні вимоги до фінансової звітності» [6].

Слободян Н. Г., Безверха М. В., Пушкарьова М. В. у 
своїй праці описують зміст форми № 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)»; форми № 2 «Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід)» тощо та здійснюють 
аналіз основних форм фінансової звітності за даними 
ПАТ «Яготинський маслозавод» [7].

Фальченко О. О., Зленко К. І., розглядаючи мето-
дику здійснення аналізу фінансових результатів, виді-
ляють основне джерело для проведення такого аналізу,  
а саме – показники Звіту про фінансові результати. При 
цьому автори пропонують здійснювати аналіз фінансо-
вих результатів за такими етапами:
 перший етап – збір джерел інформації для ана-

лізу;
 другий етап – аналіз фінансового стану підпри-

ємства;
 третій етап – побудова економіко-матема-

тич них моделей;
 четвертий етап – формування висновків та 

факторний аналіз прибутку [8].
Отже, аналіз наукової літератури, дозволяє зроби-

ти такі висновки: 
1. У науковій фінансово-економічній літературі 

мало напрацювань стосовно методики аналізу Звіту про 
фінансові результати.

2. Науковці, ставлячи перед собою мету – вдоско-
налити загальну методику аналізу Звіту про фінансові 
результати, фактично описують аналіз лише окремих її 
елементів (мета, окремі завдання, які стосуються лише 
першого та другого розділів Звіту про фінансові резуль-
тати та дають пропозиції стосовно вдосконалення не са-
мої методики аналізу чи її упорядкування, а алгоритму 
обчислення сукупного доходу, який може бути викорис-
тано при розробці програми аналізу прибутковості [5]. 
На наш погляд, по-перше, не слід ототожнювати при-
бутковість із сукупним доходом, оскільки останній – це 
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поняття ширше за прибутковість; по-друге, загальна ме-
тодика аналізу Звіту про фінансові результати повинна 
включати всі розділи даного звіту: розділ 1 «Фінансові 
результати»; розділ 2 «Сукупний дохід»; розділ 3 «Еле-
менти операційних витрат» та розділ 4 «Розрахунок по-
казників прибутковості акцій» або обґрунтувати доціль-
ність проведення аналізу за двома першими розділами. 

3. Існують різні підходи до застосування методів 
аналізу звітності про фінансові результати. Так, одні ав-
тори вважають, що слід застосовувати горизонтальний 
та вертикальний аналіз[5, с. 233], другі, не акцентуючи 
уваги на методах аналізу, використовують коефіцієнт-
ний аналіз [7, с. 70], а треті використовують горизон-
тальний, вертикальний, трендовий, коефіцієнтний і 
факторний аналіз [6, с. 128]. На наш погляд, трендовий 
аналіз – це різновидність горизонтального аналізу.

Заслуговує на увагу дослідження науковців, які 
рекомендують використовувати для аналізу економіко-
мате матичні моделі за допомогою кореляційно-регре-
сійного методу [8, с. 58].

Таким чином, за результатами нашого досліджен-
ня фінансово-економічної літератури можна 
зробити висновки, що загальна методика аналізу 

Звіту про фінансові результати в навчальній та науковій 
літературі майже не розкрита. Разом з тим є велика кіль-
кість праць з аналізу фінансових результатів. На наш по-
гляд, це пов’язано з тим, що у фінансових результатах 
відображається ефективність всіх видів діяльності під-
приємства, а отже, ця інформація цікавить як внутріш-
ніх суб’єктів господарювання, так і зовнішніх. При цьо-
му з року в рік зацікавленість користувачів щодо даної 
інформації зростає.

У зв’язку з цим можна запропонувати таку ме-
тодику аналізу Звіту про фінансові результати, в якій 
відображаються всі складові формування фінансових 
результатів, адже метою аналізу Звіту про фінансові 
результати є пошук шляхів та кількісна оцінка резервів 
збільшення прибутку підприємства на основі ефектив-
ного управління його доходами та витратами.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі 
завдання:
 проаналізувати порядок формування фінансо-

вих результатів;
 оцінити динаміку, структуру доходів, витрат і 

фі нансових результатів;
 здійснити факторний аналіз фінансових резуль-

татів;
 визначити резерви збільшення прибутку;
 оцінити динаміку, структуру сукупного доходу;
 здійснити аналіз структури операційних витрат;
 розрахувати показники прибутковості акцій;
 надати зацікавленим суб’єктам інформацію, яка 

сприятиме прийняттю управлінських рішень, 
спрямованих на усунення причин, що негативно 
впливають на фінансові результати діяльності 
підприємства, а отже, на його фінансовий стан.

Об’єктами аналізу Звіту про фінансові результа-
ти є: доходи та витрати в цілому та за видами; прибуток 
(збиток) у цілому та за їх складовими; сукупні доходи; 

операційні витрати; показники щодо кількості простих 
акцій; чинники, що вплинули на утворення доходів та 
витрат; чинники, що вплинули на утворення чистого фі-
нансового результату (прибутку чи збитку); чинники, що 
вплинули на утворення сукупних доходів; операційних 
витрат; чинники, що вплинули на прибутковість акцій.

Суб’єктами аналізу Звіту про фінансові результати 
є вищі посадові особи підприємства; економічні служби 
підприємства; керівники функціональних і структурних 
підрозділів підприємства; власники та акціонери; зов-
нішні користувачі інформації.

Оскільки нами описується лише методика Звіту 
про фінансові результати та його показників, без залу-
чення інших джерел інформації, то основним і єдиним 
джерелом інформації для аналізу є форма № 2 «Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Аналіз Звіту про фінансові результати здійсню-
ється з використанням табличного і графічного 
методів; горизонтального аналізу, вертикально-

го аналізу, коефіцієнтного та факторного аналізу.
Проведення аналізу Звіту про фінансові результа-

ти доцільно здійснювати за такими етапами.
На першому етапі потрібно перевірити узгодже-

ність показників форми № 2 «Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід)». Для цього слід 
скористатися наказом Міністерства фінансів України 
від 11.04.2013 р. № 476 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій з перевірки порівнянності показників фі-
нансової звітності». Цей етап є дуже важливим, оскіль-
ки непорівнянні показники спотворюють результати 
аналізу Звіту про фінансові результати.

На другому етапі потрібно проаналізувати поря-
док формування чистого фінансового результату (при-
бутку або збитку) у Звіті про фінансові результати. Це 
досягається шляхом проведення арифметичної перевір-
ки показників Звіту про фінансові результати за звітний 
період і за попередній період. У разі невідповідності 
чистого фінансового результату (прибутку або збитку), 
наведеного у Звіті про фінансові результати та визначе-
ного розрахунковим шляхом, потрібно уточнити його 
значення і лише після цього приступати до аналізу по-
казників Звіту про фінансові результати.

Ці перші два етапи є підготовчими роботами до 
аналізу, тому їх можна об’єднати і назвати «Підготов
чий етап».

На третьому етапі оцінюють доходи і витрати від 
різних видів діяльності – як основних складових частин 
формування фінансових результатів. Особливу увагу 
необхідно звернути на динаміку доходів і витрат від 
операційної діяльності. Різні види операційних доходів і 
витрат розглядаються як фактори, які впливають на по-
казники чистого прибутку. 

Для аналізу доцільно скласти аналітичні таблиці 
окремо з аналізу динаміки і структури доходів, витрат 
і фінансових результатів. При аналізі динаміки і струк-
тури фінансових результатів як показники доцільно ви-
користовувати такі: 
 фінансовий результат від операційної діяльно сті 

(прибуток; збиток) (ф. 2, ряд. 2190 чи ряд. 2195);
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 фінансовий результат від фінансової діяльності 
(прибуток; збиток) (розраховується самостійно 
за даними ф. 2); 

 фінансовий результат від інвестиційної діяль-
ності (прибуток; збиток) (розраховується само-
стійно за даними ф. 2); 

 фінансовий результат до оподаткування (ф. 2, 
ряд. 2190 чи ряд. 2195).

Фінансовий результат до оподаткування є сумою 
фінансових результатів від операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності.

Кінцева мета аналізу та третьому етапі полягає в 
тому, щоб виявити причини змін і якість чистого 
прибутку – джерела приросту капіталу і виплати 

дивідендів. Результати такого аналізу використовуються 
в порівняльному аналізі, який важливий для кредиторів, 
акціонерів, учасників фондового ринку та інших корис-
тувачів, які приймають ділові рішення на базі підбору 
варіантів. Крім того, результати такого аналізу викори-
стовуються при прогнозуванні фінансових результатів як 
у внутрішньому, так і зовнішньому фінансовому аналізі.

На четвертому етапі здійснюють факторний 
аналіз фінансових результатів. Особливу увагу зверта-
ють на факторний аналіз валового прибутку та чистого 
фінансового результату (прибутку; збитку). Для визна-
чення впливу чинників на їх зміну можна застосувати за 
даними Звіту про фінансові результати лише адитивну 
модель (фактори включаються у модель у вигляді суми), 
тому здійснювати розрахунок впливу чинників методом 
ланцюгових підстановок немає сенсу, оскільки зміна ди-
наміки показників – це є результат факторного аналізу. 
При цьому слід лише звертати увагу на економічний 
зміст показників – чинників, що впливають на резуль-
тативний показник. 

Наприклад, збільшення чистого доходу від реа лі-
зації продукції (товарів, робіт, послуг) позитивно впливає 
на валовий прибуток, тобто він збільшується; зменшення 
чистого доходу призводить до зменшення валового при-
бутку. Тоді як збільшення собівартості реа лізованої про-
дукції (товарів, робіт, послуг) призводить до зменшення 
валового прибутку, і, навпаки, зменшення собівартості 
реалізованої продукції – збільшує валовий прибуток.

Для визначення впливу чинників на валовий при-
буток застосовується формула 1:

        ВП = ЧД – С,  (1)
де ВП – валовий прибуток; ЧД – чистий дохід від реалі-
зації продукції (товарів, робіт, послуг); С – собівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Для визначення впливу чинників на чистий фінан-
совий результат (прибуток; збиток) застосовується фор-
мула (2):
ЧФР = ЧД – С + ІОП – АВ – ВЗ – ІОВ + ДВУВК + ІФД + 

+ ІД – ФВ – ВВУВК – ІВ + В(Д)зПП + П(З)ПД,      (2)
де  ЧФР – чистий фінансовий результат(прибуток; зби-
ток); ЧД – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг); С – собівартість реалізованої продукції 
(товарів робіт, послуг); ІОП – інші операційні доходи;  
АВ – адміністративні витрати; ВЗ – витрати на збут;  

ІОВ – інші операційні витрати; ДВУВК – дохід від участі 
в капіталі; ІФД – інші фінансові доходи; ІД – інші дохо-
ди; ФВ – фінансові витрати;  ВВУВК– втрати від участі 
в капіталі; ІВ – інші витрати; В(Д)зПП – витрати (дохід) 
з податку на прибуток; П(З)ПД – прибуток (збиток) від 
припинення діяльності.

На п’ятому етапі визначають резерви збільшення 
чистого фінансового результату (прибутку; збитку) та 
розробляють рекомендації щодо їх впровадження. 

Такими резервами, які визначаються з показни-
ків Звіту про фінансові результати, можуть бути обсяг 
втрат прибутку у зв’язку з неправильним визначенням 
доходів і витрат.

Базою для аналізу на третьому – п’ятому етапах 
виступають дані розділу 1 «Фінансові результати» фор-
ми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-
ний дохід)». 

На шостому етапі здійснюється аналіз динаміки 
та структури сукупного доходу. Аналіз здійснюється за 
даними розділу 2 «Сукупний дохід» форми № 2 «Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

На сьомому етапі необхідно провести аналіз пи-
томої ваги кожного елемента операційних витрат у за-
гальній їх сумі, тобто дослідити структуру цих витрат. 
Методика аналізу операційний витрат, як правило, 
описується в економічному аналізу при вивченні теми 
«Аналіз витрат виробництва і собівартості продукції». 
Аналіз здійснюється за даними розділу 3 «Елементи 
операційних витрат» форми № 2 «Звіт про фінансові ре-
зультати (Звіт про сукупний дохід)». 

При цьому варто пам’ятати, що в розділі 3 «Еле-
менти операційних витрат» відображено еле-
менти операційних витрат (на виробництво і 

збут, управління та інші операційні витрати), яких за-
знало підприємство в процесі своєї діяльності протягом 
звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього оборо-
ту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять со-
бівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спо-
жита самим підприємством. Собівартість реалізованих 
товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

Аналіз проводиться шляхом порівняння питомої 
ваги кожного елемента операційних витрат за звітний 
період з аналогічним періодом попереднього року. При 
цьому оцінювати витрати в абсолютних величинах не-
має сенсу, оскільки вони обчислені на різний обсяг про-
дукції (товарів, робіт, послуг).

Детальний аналіз структури операційних витрат 
потрібний для того, щоб виявити витрати, які є най-
більш значущими для підприємства або можуть стати 
такими в майбутньому.

Розглядаючи структуру витрат підприємства, по-
трібно оцінювати кожну статтю щодо її значущості та 
контрольованості.

На восьмому етапі розраховують показники при-
бутковості акцій (чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію; скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію та дивіденди на одну просту акцію).
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Аналіз здійснюється за даними розділу 4 «Розра-
хунок показників прибутковості акцій» форми № 2 «Звіт 
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». 

Розрахунок показників прибутковості акцій здій-
снюють відповідно до наказу Міністерства фінансів 
України від 28.03.2013 р. «Про затвердження Методич-
них рекомендацій щодо заповнення форм фінансової 
звітності».

Зокрема, чистий прибуток (збиток) на одну про-
сту акцію розраховується діленням різниці між сумою 
чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на приві-
лейовані акції на середньорічну кількість простих акцій 
в обігу.

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію розраховується діленням скоригованого 
чистого прибутку (збитку) на скориговану середньоріч-
ну кількість простих акцій в обігу.

Дивіденди на одну просту акцію розраховуються 
шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кіль-
кість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Третій – восьмий етапи – це фактично безпосеред-
нє проведення аналізу Звіту про фінансові результати, 
тому їх можна об’єднати і назвати «Основний етап».

На дев’ятому етапі потрібно сформулювати вис-
новки та пропозиції за результатами аналізу. Цей етап 
можна назвати «Заключний етап».

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження вста-

новлено, що методика аналізу Звіту про фінансові ре-
зультати недостатньо розроблена і потребує подальшо-
го вдосконалення, яке має базуватися на чіткому визна-
ченні мети, завдань, об’єктів та суб’єктів аналізу, а також 
детальному розробленні етапів проведення аналізу, що 
дозволить більш якісно аналізувати показники форми 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід)» за допомогою економіко-математичних моделей 
та кореляційно-регресійного методу.                  
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