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Кінцеві результати діяльності підприємства впливають не тільки на його 

економічне становище, а й на рівень суспільного виробництва та споживання. 

Одним з найважливіших об’єктів бухгалтерського спостереження, які 

становлять виробничо-господарську та фінансову діяльність є фінансові 

результати. Фінансовий результат діяльності підприємств виступає як облікова, 

економічна та об’єднуюча категорія. Як облікова категорія фінансових 

результат є наслідком порівняння доходів, отриманих від господарської 

діяльності та витрат, понесених для отримання цих доходів за визначений 

період. Як економічна категорія фінансових результат – це прибуток, джерелом 

якого є перетворена форма доданої вартості, а додана вартість виступає як 

наслідок авансованого капіталу. Об’єднуюча категорія узагальнює як 

економічну, такі облікову категорії і формулюється як зміна власного капіталу 

економічного суб’єкта за звітний період, що є результатом господарських 

операцій та подій, не пов’язаних з особистим капіталом власників 

підприємства.  

З метою покращення організації обліку та підвищення інформативності 

облікових даних про фінансові результати доцільним вважаємо узагальнювати 

облікову інформацію в окремому регістрів – аналітичні відомості про фінансові 

результати, де можуть накопичуватися дані про фінансові результати в розрізі 

окремих видів діяльності: операційної, фінансової, іншої звичайної, 

надзвичайної. З урахуванням того, що на порядок формування та облік 

складових фінансового результату підприємств (доходів і витрат) впливають 

такі фактори, як особливості технологічного процесу, організація облікових 

процедур на різних етапах виробництва в якості основних завдань організації 

обліку фінансових результатів можна виділити наступні:  

- повне документальне підтвердження витрат виробництва та 

загальновиробничих витрат з метою забезпечення прозорості процедури 

розподілу витрат між окремими видами готової продукції; 

- формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати 

виробництва за статтями калькуляції та елементами витрат для повноти 

відображення у фінансовій звітності.  

Організація обліку фінансових результатів повинна бути спрямована на 

групування інформації щодо управлінських потреб. Такі витрати, які складають 

значну частину загальних операційних витрат підприємства (адміністративні 

витрати, витрати на збут) можуть стати потужним рушієм щодо покращення 

фінансових результатів підприємства. 


