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I Ф1НАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТ1В Д1ЯЛЬНОСТ1 ШДПРИСМСТВ 

У статт з'ясовуються проблеми системного пiдходу до класифшаци облiку доходiв i фь 
нансових результатiв дiяльностi пiдприемств. Показано - класифшащя фiнансових резуль
тат!^ ускладнюеться тим, що рiзнi науковщ по-рiзному визначають сутнiсть одного й того 
самого виду прибутку чи збитку, не називають ознак класифшаци прибутку (збитку), а 
тальки перераховують його рiзноманiтнi види. Зроблено висновки щодо особливостей ор-
гашзаци облшових процесiв доходiв i фiнансових результатов дiяльностi пiдприемств. 
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облiковi процеси, органiзацiя облiку. 

Вступ. Управлшня господарською дiяльнiстю пiдприемств потребуе 
сучасного шформацшного забезпечення, важливу частину якого складають 
данi про фшансовий стан та фiнансовi результати. Формуванню фшансо
вих результата дiяльностi шдприемств передуе складна облгкова робота, 
вщ якостi якоi залежить достовiрнiсть та об'ектившсть iнформацii, що не-
обхцша для прийняття управлiнських рiшень. Саме тому оргашзащя обль 
ку доходiв, витрат i фiнансових результатiв е важливим напрямом дiяльно-
стi шдприемства. 

Великий внесок у розвиток теоретичних, методичних i прикладних 
питань органiзацii облiку доходiв, витрат i фiнансових результатiв зробили 
вгтчизняш вченi М.Т. Бiлуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.1. Валуев, В.В. Сопко, 
С.Ф. Голов, В.О. Шевчук та ш. 

Метою даноi статтi е виявлення сутност та основних принципiв ор-
ганiзацii облiку фiнансових результатiв дiяльностi та доходiв пiдприемств 
у напрямку iх вдосконалення. 

Основн1 результати досл1дження. Рiзноманiтнiсть видiв доходiв, ви
трат i фiнансових результатiв у економiчнiй лiтературi спричинили появу чи-
сленних ознак iх класифiкацii. Групування фшансових результата за певни-
ми ознаками передбачае видiлення продуктивного та правового аспекта. 

У межах продуктивного аспекту виокремлено ознаки: вид дiяльностi, 
джерело формування, пiдроздiл i перiод формування фiнансових результатiв; 
у межах правового аспекту - методика розрахунку, вцшовщпсть плану, база 
оцшки, особливост оподаткування, спосiб використання [1]. 

Одним iз найважливiших аспектiв органiзацii бухгалтерського облшу 
на пiдприемствах е розробка класифжацп доходiв, витрат i фiнансових 
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результатов, з д а п ^ ' максимально задовольняти iнформацiйнi потреби 
користувачiв. 

Практичне значення класифiкацii переоцшити не можливо. По-
перше, вона забезпечуе групування та систематизацiю даних про доходи, 
витрати i фiнансовi результати, якi виступають основними об'ектами бух
галтерського облжу, у рiзних облiково-аналiтичних розтинах залежно вiд 
цiльовоi спрямованостi iх використання. По-друге, класифшащя значною 
мiрою визначае основнi напрями оргашзацп бухгалтерського облiку 
доходiв, витрат i фiнансових результатiв на прикладному рiвнi, оптималь-
ний ступiнь сшввцшошення та взаемозв'язку окремих його елементлв, 
вибiр вiдповiдних методiв облiку, планування, контролю, ансшзу i моде-
лювання управлшських рiшень [2]. При цьому, як зауважують науковщ 
[1, с. 233], класифгкащя повинна вiдповiдати, як мппмум, двом постула-
там:перший - вона мае бути теоретично обгрунтованою; другий - застосу-
вання i i на практищ визначаеться необхiднiстю. 

Визнаш доходи у бухгалтерському облiку класифшуються згiдно з 
вимогами П(С)БО 15 «Дохщ» за такими групами: а) дохщ (виручка) вiд 
реалiзацii продукцп (товарiв, робiт, послуг); б) шгш операцiйнi доходи; в) 
фiнансовi доходи; г) шгш доходи; д) надзвичайш доходи [3]. Далi в 
стандарт вказано, що склад доходiв, вцшесених до вiдповiдноi групи, 
встановлено П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати». Впм, необхiдно 
звернути увагу, що, зпдно з положенням, доходи класифшують за такими 
групами: дохiд (виручка) вщ реалiзацii продукцii (товарiв, робгт, послуг); 
iншi операцiйнi доходи; дохщ вiд участi в капiталi; mmi фiнансовi доходи; 
iншi доходи; надзвичайш доходи [4]. 

При аналiзi вказаних нормативних документiв неважко помiтити, що 
класифiкацiя доходiв у чинних П(С)БО не спiвпадае. Це пов'язане, в першу 
чергу, з направленiстю П(С)БО 3 на складання фiнансовоi звгтноси, а 
П(С)БО 15 - на загальш методологiчнi засади формування в бухгалтерському 
о б л ^ iнформацii про доходи шдприемства. Разом з тим, два нормативних 
документа мають однакове юридичне значення, а тому не повинш бути су-
перечливими. Навпаки, вказана П(С)БО iнформацiя повинна бути основою 
для розробки шших докуменпв, таких як шструкщя до Плану рахунюв 
пiдприемств i органiзацiй, що мютить бiльш деталiзовану iнформацiю. 

Ще одшею проблемою е вiдсутнiсть единих методичних пiдходiв до 
визначення справедливоi вартосп активiв при iх обмiнi або оплап, тому 
оцiнка доходiв на шдприемствах зазвичай е умовною та може бути визна-
чена з певним ступенем надшност! До того ж, складнють застосування 
критерпв визнання доходу окремо до кожноi операцп або до окремих 
елементiв о д ! ^ ' операцii, або до двох чи бiльше операцiй разом, якщо це 
випливае iз сутi господарських операцш, суттево ускладнюе й зводить 
нашвець достовiрнiсть оцiнки доходiв вiд реалiзацii. Також дискусiйним е 
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визначення функцiональноi залежност доходiв та витрат вщ певного 
звiтного перiоду чи кшькох перiодiв при довготривалому операщйному 
циклi, що впливае на достовiрнiсть визначення фiнансового результату. 

Отже, дослщжеш нормативно-правовi акти, що регламентують по
рядок визначення результата дiяльностi шдприемства, взагаШ не 
мiстять единоi класифiкацii доходiв, витрат та фшансових результата, 
що могли б бути використан для створення ефективних шформацшних 
облпсових моделей. 

Органiзацiя облiку доходiв являеться важливою статтею облiку 
дiяльностi пiдприемства, оскiльки саме вона характеризуе розвиток чи за-
непад його господарсм^' дiяльностi. 

Використання системного тдходу в органiзацii облiку доходiв, вит
рат i фiнансових результатiв передбачае виршення наступних завдань: 

- визначення сутност й ознак класифiкацii доходiв, витрат i 
фiнансових результатiв, вивчення впливу особливостей оргашзацп i 
технологи виробництва на побудову облику доходiв, витрат i фiнансових 
результатiв; 

- обгрунтування напрямiв удосконалення методики синтетичного й 
аналгтичного облiку доходiв, витрат i фiнансових результатiв, iх 
вщображення у звiтностi; 

- розробку практичних рекомендацiй щодо застосування 
iнформацiйного моделювання та запровадження автоматизованого облiку 
доходiв, витрат i фiнансових результатiв. 

Реформування бухгалтерського облiку в цiлому та облику доходiв, вит
рат i фiнансових результатiв зокрема торкнулося не тшьки термшологп, а й 
порядку визнання доходiв i витрат, iх оцiнки, класифiкацii, накопичення на 
рахунках, закриття на фiнансовi результати, формування та розподшу при
бутку тощо. Це обумовило необхiднiсть дослiдження низки проблемних пи-
тань органiзацii облшу фiнансових результатiв в рамках системного шдходу. 

Кiнцевим фiнансовим результатом дiяльностi пiдприемства е прибуток 
(збиток). Зпдно з П(С)БО № 3 «Звгт про фiнансовi результати» прибуток - це 
сума, на яку доходи перевищують пов'язан з ними витрати, а збиток - це пе-
ревищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були 
здшснеш цi витрати [5]. Однак, загальноприйнятий розрахунок прибутку 
(збитку) через перевищення доходiв над фактично понесеними витратами i 
навпаки не враховуе неявних (внутрiшнiх) витрат, якi е обов'язковою складо-
вою при визначенш економiчного прибутку, що звужуе можливост контро
лю ефективностi використання наявних ресурсiв пiдприемства. 

Анулювання поняття «балансовий прибуток» та кардинальна змiна 
методики розрахунку промiжних фiнансових результатiв забезпечили на-
ближення вiтчизняного облiку до мiжнародних стандартiв. Однак в 
економiчнiй лiтературi iснують двi спiрнi концепцп прибутку: поточноi 
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операцiйноi дiяльностi та включення всiх статей, що передбачають рiзну 
методику розрахунку прибутку, який в подальшому шдлягатиме розподiлу. 

Прихильники концепцii поточноi операцiйноi дiяльностi стверджу-
ють, що прибуток повинен вщображати тiльки доходи й витрати вщ 
звичайноi (регулярноi) дiяльностi пiдприемства. Надзвичайнi доходи й 
витрати, яю не вiдображають загальну майбутню доходность пiдприемства, 
не повиннi включатися до прибутку, який формуеться на рахунку 
«Фiнансовi результати», а прямо вцшоситися на нерозподшений прибуток. 
У свою чергу, прихильники концепцп включення вшх статей мотивують 
свою позицию тим, що доходи й витрати як вщ звичайноi дiяльностi, так i 
вiд надзвичайних подiй впливають на довгострокову доходшсть 
пiдприемства, а тому повшпн включатися до прибутку, який формуеться 
на рахунку «Фiнансовi результати» [2]. 

Оргашзащя фiнансового облику доходiв, витрат i фiнансових 
результатов на пiдприемствi залежить вiд вибору оргашзащшнш форми ве-
дення облжу, типу органiзацii бухгалтерського облiку, форми бухгалтерсь
кого облику та вибору облiковоi полiтики, тому для битый точного облiку 
фiнансових результатiв необхцшо враховувати всi перелiченi аспекти. 

Висновки. Важливою проблемою органiзацii облiку фшансових ре
зультата, яка й дош не вирiшена сучасними науковцями, е вщсупнсть еди-
ноi класифiкацii фшансових результата. Класифшащя фiнансових результа
та ускладнюеться тим, що рiзнi науковщ по-рiзному визначають сутнiсть 
одного й того самого виду прибутку чи збитку («валовий» i «загальний» 
прибуток, включення нормального прибутку до складу економiчного та йо-
го окреме вщображення). Бiльшiсть науковцiв не називають ознак класифь 
кацii прибутку (збитку), а тшьки перераховують його рiзноманiтнi види. 

Розвиток вiтчизняноi практики органiзацii фшансового облiку дохо-
дiв, витрат i фiнансових результатiв свiдчить про його недостатню спрямо-
ванiсть на запити користувачiв бухгалтерськоi iнформацii. 

З метою шдвищення шформативносп облiку доцiльно здшснити ряд 
заход1в, а саме: 

- запровадити класифжащю доходiв та фшансових результата за-
лежно вiд джерел iх формування: вiд реалiзацii, змши цiн й вiд iнших 
операцш; 

- розмежувати доходи, витрати i фiнансовi результати за видами 
операцштнш, фiнансовоi й iнвестицiйноi дiяльностi та надзвичайних подш, 
що передбачае перейменування вщповцщих субрахункiв рахунку 79 
«Фiнансовi результати» та уточнення складу субрахунюв доходiв i витрат 
за вказаними видами д1яльност1; 

- здiйснити деталiзацiю iнформацii про фiнансовi результати в ме
жах аналгтичного облiку за видами дiяльностi, видами продукцii, центрами 
вцщовщальносп, каналами реалiзацii. 
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УПРАВЛ1ННЯ М1ЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ 
У ВНЗ УКРАШИ 

У статт розглядаеться мiжнародна проектна дiяльнiсть у вищих навчальних закла
дах Украши. Дослвджуються i i становлення та розвиток впродовж часу, розгляда-
ються особливосп та видшяються загальш тенденцп. Показано, що стихшне впро-
вадження такого роду шноващ'й лише попршуе стан системи вищш освпи в щлому 
через актуалiзацiю рiзних ризию'в. Пропонуються шляхи виршення проблем в 
управлшш мiжнародними проектами у вищих навчальних закладах Украши. 

Ключов1 слова: вища освгга, глобалiзацiя, iнтеграцiя, iнтернацiоналiзацiя, мiжна-
родний проект, проектна дiяльнiсть. 

Актуальность дослiдження полягае у тому, що необхщним етапом 
розвитку вищих навчальних закладiв е iнтернацiоналiзацiя, яка реалiзуеть-
ся через мiжнароднi проекти. Глобалiзацiя економiки призвела до необхщ-
ност розвитку мiжнародного ринку освiтнiх послуг. Гнноващйна проектна 

© П.В. Бршь, Г.В. Мушинська, 2014 

120 ISSN 2227-6809. Всник НТУ «ХП1». 2014 № 37(1080) 


