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теоретичні Засади уПравліннЯ Фінансовими  
реЗультатами осББ
THEORETICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF FINANCIAL  
RESULTS OF ACMH

Усвідомлення суті фінансових результатів 
і застосування дієвих управлінських висно-
вків щодо майбутнього їх розвитку є ключо-
вим посилом для збільшення ефективності 
роботи суб’єктів господарювання. В статті 
проаналізовано трактування науковцями 
поняття терміну «фінансовий результат». 
Зроблено висновок, що під фінансовим 
результатом діяльності ОСББ краще розу-
міти не прибуток або збиток, а «надлишок» 
або «нестачу» коштів. Від якості аналізу 
результатів діяльності ОСББ залежить 
подальший розвиток будинку та добробут 
його мешканців. Керівники на основі отри-
маних даних можуть зробити висновок про 
подальше управління доходами та витра-
тами об’єднання. 
ключові слова: фінансові результати, 
управління,  доходи, витрати, об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків.

Осознание сути финансовых результатов 
и применение действенных управленческих 
выводов относительно будущего их разви-
тия является ключевым посылом для увели-
чения эффективности работы субъектов 
хозяйствования. В статье проанализиро-
ваны трактовки учеными понятия термина 
«финансовый результат». Сделан вывод, 
что под финансовым результатом дея-
тельности ОСМД лучше понимать не при-

быль или убыток, а «избыток» или «недо-
статок» средств. От качества анализа 
результатов деятельности ОСМД зависит 
дальнейшее развитие дома и благополучие 
его жителей. Руководители на основе полу-
ченных данных могут сделать вывод о даль-
нейшем управлении доходами и расходами 
объединения.
ключевые слова: финансовые резуль-
таты, управление, доходы, расходы, объ-
единение совладельцев многоквартирных 
домов.

Awareness of the essence of financial results 
and the application of effective managerial find-
ings on the future of their development is a key 
contributor to increasing the efficiency of busi-
ness entities. The article analyzes the interpre-
tation of the term "financial result" by scientists. 
It is concluded that under the financial result of 
ACMH activities better understand not profit or 
loss, but "excess" or "lack of" funds. The qual-
ity of the analysis of the results of the ACMHs 
depends on further development of the home 
and the welfare of its inhabitants. The executives 
on the basis of the data obtained can conclude 
that further management of the income and 
expenses of the association.
Key words: financial results, management, 
incomes, expenses, association of co-owners of 
multi-apartment buildings.
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Постановка проблеми. Вся діяльність 
суб’єкта господарювання апріорі націлена на 
забезпечення зростання позитивного фінансового 
ефекту або принаймні стабілізації його на визна-
ченому прийнятному для керівництва рівні, адже 
саме за прибуткової діяльності відкриваються 
перспективи щодо подальшого розвитку. Резуль-
тативність діяльності суб’єкта господарювання 
найбільш точно визначає його економічний про-
стір і надає уявлення про формування його фінан-
сового потенціалу. На сьогоднішній день, в умовах 
економічного формування ОСББ, питання визна-
чення та управління фінансовими результатами є 
найважливішим при веденні діяльності, оскільки 
фінансовий результат представляється основною 
підсумковою ознакою. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Фінансові результати характеризують майже всі 
аспекти діяльності суб’єкта господарювання: про-
дуктивність праці, ступінь використання основних 
засобів, трудових, матеріальних і грошових ресур-
сів, собівартість тощо. Дослідженню питань обліку 
визначення фінансових результатів та їх управлін-
ням приділено багато уваги такими науковцями, як 
О. Вороніна, Ф. Бутинець, Б. Валуєв, С. Ніколаєв, 
С. Голова, Н. Карпова, Н. Кондраков, О. Лишиленко, 
А. Маргуліс, О. Мелень, А. Мочерний, О. Полтавець, 

М. Пушкар,  Л. Худолій  та ін. Вчені досліджують 
класифікацію доходів, витрат і прибутку, способи та 
методики обліку, результативність їх управління в 
різних сферах економіки. Але на сьогоднішній день 
існує великий діапазон невирішених питань сто-
совно управління фінансовими результатами ОСББ. 

Мета статті полягає у визначенні сутності фінансо-
вих результатів та виокремленні теоретичних засад 
управління фінансовими результатами об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів 
господарювання-юридичних осіб спрямована 
насамперед на отримання позитивного фінансо-
вого результату (прибутку) як джерела формування 
фінансових ресурсів та основи їх сталого розви-
тку. Отримання суб’єктами господарювання нега-
тивного фінансового результату (збитку) свідчить, 
зокрема, про прорахунки управлінського персоналу 
в прийнятті рішень щодо забезпечення ефективної 
діяльності. У будь-якому випадку необхідно здій-
снювати всебічний аналіз його фінансових резуль-
татів при розробці подальших завдань управління 
і прогнозування діяльності. Відповідні управлінські 
рішення повинні ґрунтуватися на достовірній інфор-
маційній базі, на точних розрахунках, глибокому та 
ефективному аналізі фінансових результатів. 
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Сутність фінансових результатів більшість нау-
ковців трактують по-різному, але основний зміст 
є однаковим. Трактування терміну «фінансовий 
результат» наведено на рисунку 1:

Різноманітність визначень «фінансового резуль-
тату» пояснюється тим, що в нормативно-право-
вій базі України не надають чіткого визначення 
терміну «фінансовий результат». Зокрема, в П(С)
БО 1 прибуток визначено як суму, на яку доходи 
перевищують пов’язані з ним витрати, а збиток – як 
перевищення суми витрат над сумою доходів, для 
отримання яких здійсненні ці витрати [7].

Проаналізувавши певні визначення можна 
зробити висновок, що більшість наукових екс-
пертів, таких як Пушкар М. С., Мочерний А. Д., 
Худолій Л. М. вважають, що поняття «фінансовий 
результат» формується у результаті порівняння 
доходу та витрат підприємства. Науковець Пипко 
В. А. визначає цей термін, як «результат господар-
ської діяльності, виражений в грошовій формі».

Інші науковці, такі як Кондраков Н. П. і Заго-
родній А. Г. розглядають фінансовий результат 

з міркування власного капіталу – його приросту 
або зменшенню. Та абсолютно усі вищезазначені 
наукові експерти ототожнюють форму визначення 
фінансового результату як прибуток чи збиток.

Підсумовуючи, можна сказати, що фінансовий 
результат – це результат діяльності суб’єктів гос-
подарювання, відображений у вигляді різниці між 
отриманими доходами та витратами та виражений 
у абсолютних показниках прибутку або збитку.

Сьогодні об’єднання співвласників багатоквар-
тирних будинків являє собою неприбуткові органі-
зації, що об’єднують власників нерухомого майна 
з метою управління та забезпечення експлуата-
ції цього комплексу, володіння, користування та 
розпорядження майном. Головним результатом 
роботи ОСББ в Україні полягає в покращенні 
якості життя мешканців будинку.

До основних нормативних документів, що здій-
снюють регулювання діяльності ОСББ та ведення 
бухгалтерського обліку в Україні відносять Податко-
вий кодекс України [10], Закон України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» [8] 

рис. 1. трактування терміну «фінансовий результат»
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та Закон України «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку» [9].

Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку (ОСББ) — це неприбуткова організація, 
юридична особа, створена власниками для спри-
яння використанню їхнього власного майна й 
управління, утримання та використання неподіль-
ного та загального майна [9].

Дослідження природи ОСББ показало, що це 
не лише неприбуткова організація, а й суб’єкт 
господарювання. На підтвердження цього можна 
застосувати визначення суб‘єктів господарювання 
(стаття 55 Господарського кодексу України) та гос-
подарської діяльності (стаття 3 Господарського 
кодексу України), з яких випливає, що до цієї кате-
горії належать суб‘єкти, які здійснюють господар-
ську діяльність як з метою одержання прибутку, 
так і без мети одержання прибутку (некомерційна 
господарська діяльність для ОСББ).

Головною функцією ОСББ, як неприбуткової 
організації, є забезпечення реалізації прав влас-
ників приміщень на володіння та користування 
спільним майном об’єднання, належне утримання 
будинку та прибудинкової території, сприяння в 
отриманні житлово-комунальних та інших послуг 
належної якості за обґрунтованими цінами та 
виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних із 
діяльністю об’єднання [1].

Беручи до уваги статус неприбутковості ОСББ, 
слід наголосити на необхідності фінансового пла-
нування доходів і витрат, тобто розробка бюджетів 
(кошторисів). 

Фінансове планування у вигляді кошторису 
надходжень і видатків (в межах очікуваних коштів 
цільового фінансування) на утримання будинку 
та прибудинкової території - важливий інструмент 
ефективного управління діяльністю об'єднання 
щодо утримання, експлуатації та ремонту будинку.

Порядок складання та схвалення кошто-
рису, як правило, визначається у статуті. Готує 
кошторис правління Об'єднання, а затверджують 
загальні збори. 

Треба звернути увагу, що у процесі діяльності 
ОСББ здійснює облік операцій, що характерні для 
«звичайних» підприємств, типові для неприбутко-
вих організацій, а також для підприємств житлово-
комунальної сфери. Так, «звичайними» є операції, 
що характерні для багатьох суб’єктів підприємни-
цтва, а саме: нарахування та виплата заробітної 
плати найманим працівниками (голові правління 
ОСББ, бухгалтерові, двірникові та ін.), утри-
мання та перерахування обов'язкових платежів 
до бюджету, придбання послуг (робіт) за догово-
рами цивільно-правового характеру (аудиторські 
послуги, ремонт, вивезення сміття тощо), здачу в 
оренду допоміжних приміщень будинку.

Проте в основному ОСББ усе ж притаманні 
специфічні операції, такі як:  внески і платежі 

співвласників багатоквартирного будинку; доходи 
у вигляді отриманої з бюджету компенсації за 
надані окремим категоріям громадян пільги на 
оплату житлово-комунальних послуг і призначені 
житлові субсидії; нарахування і витрачання коштів 
ремонтного та резервного фондів тощо.

Основна діяльність об'єднання полягає у здій-
сненні представницьких функцій співвласників і 
сприянні реалізації ними своїх прав і виконанню 
обов'язків. Тобто, ОСББ не надає співвласни-
кам багатоквартирного будинку ніяких послуг, а є 
лише посередником між ними та обслуговуючими 
організаціями. І, відповідно, співвласники не 
оплачують об'єднанню його послуги. Вони лише 
оплачують сумісні витрати ОСББ, наприклад, 
на утримання будинку і прибудинкової території, 
на ремонт, які ОСББ здійснює згідно зі статутом 
і затвердженим кошторисом. Усе це об'єднання 
робить для співвласників будинку без мети отри-
мання прибутку [1].

Далі визначимо, із чого складаються фінансові 
результати ОСББ (рис. 2): 

Об’єднання самостійно визначає порядок 
управління багатоквартирним будинком і може 
змінити його в порядку, установленому законом і 
статутом об’єднання згідно закону України «Про 
об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку» [9]. 

Основною метою управління фінансовими 
результатами є розробка обґрунтованих управлін-
ських рішень, направлених на підвищення ефек-
тивності діяльності господарюючого суб'єкта.

Першочерговими завданнями управління 
фінансовими результатами , завдяки яким досяга-
ється його головна мета, є [2, 6]:

– оцінка динаміки абсолютних показників 
фінансових результатів (прибутку/збитку);

– визначення напряму і розміру впливу окре-
мих факторів на суму прибутку/збитку;

– виявлення та оцінка можливих резервів зрос-
тання прибутку;

– розробка заходів щодо використання виявле-
них резервів.

Варто відзначити, зо ОСББ – це неприбуткова 
організація, а отже не має на меті отримання при-
бутку. Проте, виходячи із своєї сутності, фінан-
совим результатом діяльності об’єднання може 
бути «надлишок» або «нестача» коштів. Нестача 
може бути виражена у заборгованості перед кому-
нальними службами, браку коштів на невідклад-
ний ремонт, оплату праці тощо. Надлишок може 
сформуватися за рахунок нарахування субсидії на 
комунальні послуги, економії завдяки оптимізації 
енергозатрат будинку тощо.

Від якості аналізу результатів діяльності ОСББ 
залежить подальший розвиток будинку та добро-
бут його мешканців. Керівники на основі отриманих 
даних можуть зробити висновок про можливість 
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впровадження нововведень для підвищення ком-
форту, безпеки проживання власників квартир 
або направлення надлишку коштів на підвищення 
енергоефективності та, як наслідок, зменшення 
обов’язкових внесків учасників об’єднання.

висновки з проведеного дослідження. Про-
аналізовано визначення науковцями терміну 
«фінансовий результат». Можна сказати, що фінан-

совий результат – це результат діяльності суб’єктів 
господарювання, відображений у вигляді різниці 
між отриманими доходами та витратами та вираже-
ний у абсолютних показниках прибутку або збитку. 

Виходячи з сутності об’єднання співвласни-
ків багатоквартирних будинків, зроблено висно-
вок, що під фінансовим результатом діяльності 
об’єднання краще розуміти не прибуток або збиток,  

рис. 2. склад фінансових результатів осББ
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  Економіка та управління підприємствами

а «надлишок» або «нестачу» коштів. Таким чином, 
набуває важливості приділення уваги управлінню 
фінансовими результатами ОСББ.  Основною 
метою управління фінансовими результатами є 
розробка обґрунтованих управлінських рішень, 
направлених на підвищення ефективності діяль-
ності об’єднання та, як наслідок, покращення 
якості життя мешканців будинку.
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