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Анотація
У статті досліджено концептуальні аспекти формування фінансових результатів в обліку.
Проаналізовано формування фінансових результатів у світлі класичних теорій бухгалтерського обліку:
статичної та динамічної за такими основними ознаками, як мета розрахунку, інтереси користувачів,
елементи розрахунку, оцінка елементів розрахунку, умови розрахунку. Встановлено, що фінансові
результати є грошовою формою підсумків господарської діяльності підприємства, виражені в прибутках
або збитках. Фінансовий результат складається за результатами процесів виробництва та реалізації
продукції, тому є одним із основних показників, що характеризують ефективність діяльності
підприємства. Зазначено, що прибуток є позитивним показником ефективності роботи та впливу
зовнішніх факторів, збиток навпаки є наслідком низької ефективності. Наголошено на тому, що
формування фінансових результатів слід розглядати як частину загальної системи господарювання, що
пов'язана із прийняттям рішень щодо забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб'єкта господарювання
для досягнення тактичних та оперативних цілей. Доведено, що інформація за даними обліку фінансових
результатів є основою для більшості користувачів. Крім того дані облікових регістрів, згруповані та
деталізовані за певними ознаками, дозволяють оцінювати фінансові ризики, складати бухгалтерську та
статистичну звітність, за допомогою яких формується думка користувачів щодо фінансового стану
підприємства. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку, вихід українських компаній на
міжнародні ринки, створення спільних підприємств зумовили приведення звітності українських
організацій у відповідність до міжнародних стандартів. Складання звітності – завершальний етап
облікової процедури, і від того, наскільки адекватно відображає облікова процедура формування фінансових
результатів суб'єктів економічних відносин, залежить і достовірність звітності про виробничогосподарську та фінансову діяльність. Механізм формування показника результату діяльності розкриває
звіт про фінансові результати.
Ключові слова: фінансові результати, формування фінансових результатів, облік фінансових
результатів, прибуток, збиток.
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Abstract

The article examines the conceptual aspects of the formation of financial results in accounting. The formation of
financial results is based on the classical theories of accounting, static and dynamic, on their features like the purpose
of calculation, the interests of users, elements of calculation, evaluation of elements of calculation, conditions of
calculation. It is established that the financial results are a monetary form of results of the enterprise economic
activity, expressed in profit or loss. The financial result is based on the results of production and sales processes, so it
is one of the main indicators that characterize the efficiency of the enterprise. It is noted that profit is a positive
indicator of efficiency and the impact of external factors, the loss is a consequence of low efficiency. It is emphasized
that the formation of financial results should be considered as part of the overall management system, which is
associated with decision-making to ensure the required size at the level of the business entity to achieve tactical and
operational objectives. It is proved that the information according to the accounting of financial results is the basis
for most users. In addition, the data of accounting registers, grouped and detailed by certain characteristics, allow
you to assess financial risks, compile accounting and statistical reports, which form the opinion of users about the
financial condition of the enterprise. Attracting foreign investment in the Ukrainian economy, the entry of Ukrainian
companies into international markets, the creation of joint ventures led to bringing the reporting of Ukrainian
organizations in line with international standards. Reporting is the final stage of the accounting procedure, and the
reliability of reporting on production, economic and financial activities depends on how adequately the accounting
procedure reflects the formation of financial results of economic entities. The mechanism of formation of the
performance indicator reveals the report on financial results.
Key words: financial results, formation of financial results, accounting of financial results, profit, loss.

JEL classification: M 40
Вступ
Історично склалося, що на підставі даних обліку фінансових результатів
формується інформація про прибуток організації, що є індикатором успішності
діяльності організації в цілому та однієї з наискладніших економічних категоріи
ринкової економіки, без вивчення якої неможливии науковии підхід до вирішення таких
питань, як підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, діяльності
організації, посилення матеріальної зацікавленості та відповідальності трудових
колективів у досягненні кінцевих результатів за наименших витрат. Кінцевим
результатом здіиснення діяльності компанії є прибуток або збиток і, як наслідок,
підбиття підсумків своєї роботи, аналіз, розробка заходів щодо ліквідації недоліків у
діяльності підприємства, у зв'язку з цим виникає необхідність у подальшому розвитку
та вдосконаленні облікових процесів фінансових результатів.
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У сучасніи зарубіжніи літературі загальним методологічним питанням,
присвяченим проблемам обліку доходів, витрат та виявлення фінансових результатів,
присвячено праці багатьох зарубіжних (Л. Пачолі, А. Сміта, Мальтуса, Дж.С, Мілль,
Джон Хікса, Й. Шумпетера та ін.) та вітчизняних вчених (Бутинець Ф.Ф., Лондар С.Л.,
Тимошенко О.В., Загородніи А.Г., Вознюк Г.Л., Осадча О.О., Ткаченко Н.М., Червінська С.Л.
та ін.) [1-10]. Залишаються до кінця нерозробленими такі напрями, як концепції
формування фінансових результатів в обліку.
Формулювання цілей статті
Мета статті: дослідження основних концептуальних аспектів обліку формування
фінансових результатів.
Виклад основного матеріалу
Сценаріи розвитку сучасного господарювання відповідно до приинятих у країні
національних стандартів ведення обліку та звітності обов'язковою умовою
функціонування організації висуває отримання прибутку за підсумками свого
господарювання, збільшення якого забезпечується беззбитковістю діяльності –
відшкодування витрат власними доходами та забезпечення у певних розмірах
рентабельності господарювання. Дві стадії: створення додаткового продукту і
перетворення иого у грошову форму формують процес визначення фінансових
результатів. Фінансовии результат є різницею від порівняння сум доходів та витрат
підприємства. Перевищення доходів над витратами означає приріст маина організації –
прибуток, а витрат над доходами – зменшення маина – збиток. Залежно від характеру
доходів та витрат, а також від умов їх отримання та напрямів діяльності вони
поділяються на: доходи та витрати від звичаиних видів діяльності; доходи та витрати
від інших надходжень.
В нормативно-законодавчіи базі України, яка контролює організацію та ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві, можна сказати, що взагалі відсутнє детальне
формулювання поняття «фінансові результати». Замість цього розкривається сутність
таких економічних груп, як «прибуток» і «збиток». Так, згідно з НП(С)БО 1, фінансовим
результатом можна вважати прибуток: прибуток – сума, на яку доходи перевищують
пов'язані з ними витрати та збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого були здіиснені ці витрати. Визначення фінансового результату
полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в
бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів та витрат [1].
Відповідно до Податкового кодексу України (ст. 134) [2], прибуток із джерелом
походження з України та за її межами, якии визначається шляхом коригування
(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або
збитку), визначеного у фінансовіи звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до
положень цього розділу. МСБО 1 (IAS) «Подання фінансової звітності» [3]визначає
прибуток або збиток як загальнии дохід за вирахуванням витрат за винятком
компонентів іншого сукупного доходу. Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати» [4] прибуток розраховується як різниця між доходами від певної діяльності
і витратами на її здіиснення.
Натомість різні вчені по-різному трактують дане поняття. Так, Бутинець Ф.Ф.
трактував термін «фінансові результати» як співставлення доходів та витрат
підприємства, відображених у звіті, що в кінцевому випадку призведе до прибутку або
збитку організації [5]. Лондар С.Л. стверджував, що фінансові результати – це приріст чи
зменшення вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі иого
підприємницької діяльності за звітнии період [6]. Загородніи А.Г., Вознюк Г.Л. вказують
на те, що фінансові результати є різницею між доходами та витратами підприємства чи
ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022 рік. Том 7. № 2.
20

иого окремого підрозділу за певнии час, тобто це приріст чи зменшення вартості
власного капіталу підприємства внаслідок діяльності у звітному періоді [7].
Ткаченко Н.М. вважає, що це доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат
діяльності [8]. Натомість С.Л. Червинська стверджує, що визначення фінансових
результатів діяльності будь-якого підприємства залежить від методології їх
формування і обліку [9]. Тобто фінансові результати – грошова форма підсумків
господарської діяльності організації або її підрозділів, виражена в прибутках або
збитках.
Отже, незважаючи на безліч формулювань, вітчизняні економісти зводять
визначення фінансового результату до понять прибутку або збитку, з уточненням
традиціиного для нашої облікової практики порядку обчислення в бухгалтерському
обліку у вигляді різниці доходів і витрат. Однак у ході історичного розвитку
бухгалтерського обліку змінювалися и методи обчислення фінансового результату.
Проаналізуємо цю ситуацію у світлі класичних теоріи бухгалтерського обліку: статичної
та динамічної (табл. 1).
Таблиця 1. Порівняльна характеристика методик обчислення фінансового
результату у статичній та динамічній теоріях [10]
Ознака
Мета розрахунку
Інтереси
користувачів
Елементи
розрахунку
Оцінка елементів
розрахунку

Умови розрахунку

Розрахунок фінансового результату відповідно до
статичної теорії
динамічної теорії
Можна визначити
рентабельність (оцінку ефективності
платоспроможність та фінансову
поточної діяльності суб'єкта
стіикість
господарювання)
Надати перевагу у захисті інтересів
кредиторам, інвесторам
власникам
Капітал, зобов'язання, активи

Доходи, витрати, прибуток

Оцінюють основні елементи
внаслідок проведення
інвентаризації на певнии момент
за собівартістю
часу
При розрахунку допускається
безперервність діяльності підприємства, а
реальна чи фіктивна ліквідація
також необхідність розмежування звітних
підприємства
періодів

До того ж, у згаданих раніше визначеннях фінансового результату простежується
використання досвіду даних теоріи.
При здіисненні аналізу фінансових результатів основним джерелом є дані обліку
та фінансової звітності підприємства, а саме Форми №2 «Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупнии дохід)» та Форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності»,
порядок формування яких регламентує НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [1].
Фінансові результати можна класифікувати за багатьма ознаками. Розглянемо
наипоширеніші з них, які особливо необхідні для потреб обліку, на рис. 1.
Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операціи підприємств і організаціи [11],
для обліку фінансових результатів призначено рахунки 7 класу «Доходи і результати
діяльності» та 9 класу «Витрати діяльності», а також рахунок 44 «Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)». Рахунок 79 «Фінансові результати» призначено для
обліку и узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства. За
кредитом рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття
рахунків обліку доходів, за дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат,
також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при иого
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закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки: 791 «Результат операціиної
діяльності»; 792 «Результат фінансових операціи»; 793 «Результат іншої діяльності». На
рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облік
нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також
використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунку відображається
збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — збитки та використання
прибутку. Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі
субрахунки: 441 «Прибуток нерозподілении»; 442 «Непокриті збитки», 443 «Прибуток,
використании у звітному періоді» [11].
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Рис. 1. Класифікація фінансових результатів підприємств для потреб обліку
У вітчизняніи практиці алгоритм визначення фінансових результатів для
середніх і великих підприємств передбачено НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [1], для малих підприємств фінансові результати діяльності розраховують
відповідно до методики, наведеної П(С)БО 25 «Фінансовии звіт суб’єкта малого
підприємства» [12].
Отже, формування фінансових результатів можна розглядати як частину
загальної системи господарювання, що пов'язана із прииняттям рішень щодо
забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб'єкта господарювання для досягнення
тактичних та оперативних цілеи.
Визначимо сутність формування фінансового результату відповідно до
НП(С)БО 1, розглянувши окремі статті форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт
про сукупнии дохід)»;
− валовии прибуток – різниця між чистим доходом від реалізації продукції
(товарів. робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
− прибуток (збиток) від операціиної діяльності, визначається як алгебраїчна сума
валового прибутку (збитку), іншого операціиного доходу, адміністративних, витрат,
витрат на збут та інших операціиних витрат;
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− прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума
прибутку (збитку) від операціиної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків),
фінансових та інших витрат (збитків);
− чистии прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку
(збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої
діяльності після оподаткування [1].
Фінансові результати діяльності підприємства є наиважливішими показниками в
системі управління підприємством, визначення і порядок формування яких для
фінансового обліку та економічного аналізу регламентує НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», але дослідження наукових праць вчених показало, що не існує
єдиного підходу до класифікації фінансових результатів діяльності підприємства.
Можна сказати, що кінцевии фінансовии результат – прибуток або збиток на
кінець звітного періоду, сформовании з урахуванням показників звичаиних видів
діяльності та інших доходів і витрат. Фінансовии результат складається за результатами
процесів виробництва та реалізації продукції, тому є одним із основних показників, що
характеризують ефективність діяльності підприємства. Підприємства одержують
основну частину прибутку від продажу продукції, товарів, робіт та послуг. Прибуток або
збиток від даної діяльності є різницею між виручкою та витратами на виробництво та
продаж.
Інформація за даними бухгалтерського обліку фінансових результатів є основою
для більшості користувачів. Дані облікових регістрів, згруповані та деталізовані за
певними ознаками, дозволяють оцінювати фінансові ризики, складати бухгалтерську та
статистичну звітність, за допомогою яких формується думка користувачів щодо
фінансового стану підприємства.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Таким чином, фінансові результати – грошова форма підсумків господарської
діяльності організації або її підрозділів, виражена в прибутках або збитках. Прибуток є
позитивним показником ефективності роботи та впливу зовнішніх факторів, збиток
навпаки є наслідком низької ефективності. Формування фінансових результатів можна
розглядати як частину загальної системи господарювання, що пов'язана із прииняттям
рішень щодо забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб'єкта господарювання для
досягнення тактичних та оперативних цілеи. Залучення іноземних інвестиціи в
українську економіку, вихід українських компаніи на міжнародні ринки, створення
спільних підприємств зумовили приведення звітності українських організаціи у
відповідність до міжнародних стандартів. Складання звітності – завершальнии етап
облікової процедури, і від того, наскільки адекватно відображає облікова процедура
формування фінансових результатів суб'єктів економічних відносин, залежить і
достовірність звітності про виробничо-господарську та фінансову діяльність. Механізм
формування показника результату діяльності розкриває звіт про фінансові результати.
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