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Анотація. Розглянуто суть, значення та 
проблеми формування якісної інформаційної 
бази фінансових результатів діяльності аграр-
них підприємств. 

Аннотация. Рассмотрены сущность, значе-
ние и проблемы формирования качественной 
информационной базы финансовых результа-
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учетная политика.

Постановка проблеми. Інформація про фі-
нансові результати для аграрних підприємств 
завжди дуже важлива як в процесі управління 
діяльністю, так і під час оцінки ефективності 
функціонування, планування перспектив роз-
витку та можливостей розширення бізнесу. Су-
часна модель обліку фінансових результатів має 
свої недоліки і потребує перегляду. Її вдоскона-
лення, в першу чергу, пов’язано з підвищенням 
ролі бухгалтерського обліку, який повинен бути 
спрямований на відображення різних сторін фі-
нансових результатів діяльності господарюючих 
суб’єктів. Це, у свою чергу, досягається шляхом 
створення прозорих механізмів процесу форму-
вання фінансових результатів і відомостей про 
них, що забезпечують баланс інтересів всіх кате-
горій зацікавлених користувачів, кількість яких є 
досить значна в умовах ринкової економіки. При 
цьому на перше місце постає проблема форму-
вання якісної інформаційної бази про фінансо-
ві результати. Все це й обумовлює необхідність 
детального вивчення облікового інструментарію 
спрямованого на підвищення якості формування 
та подання даних про фінансові результати заці-
кавленим користувачам. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Вагомий внесок у дослідження проблеми 

формування якісної інформаційної бази фі-
нансових результатів діяльності підприємств 
зробили такі вчені, як Л. В. Гуцаленко, А. В. Озе-
ран, Н.  А.  Остап’юк, І. Й. Плікус, Т. І. Теслен-
ко, Н.  В.  Конькова, М.  М.  Шигун, М. Т. Щирба, 
В. В. Яворов та інші. 

Враховуючи надбання науковців, можемо за-
значити, що в питаннях інформаційної бази фі-
нансових результатів залишається чимало неви-
рішених проблем, котрі потребують детального 
дослідження та опрацювання.

Метою статті є вивчення особливостей та 
проблем формування якісної інформаційної бази 
про фінансові результати.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі розвитку підприємств фі-
нансовий результат діяльності - це найважли-
віший показник, що цікавить всіх користувачів 
облікової інформації господарюючого суб’єкта. З 
розвитком ринкових відносин висуваються нові 
вимоги до підвищення якості з боку не тільки 
зовнішніх, але і внутрішніх користувачів до про-
цесу формування облікової інформації про фі-
нансові результати діяльності, підвищення про-
зорості та аналітичності відповідної фінансової 
звітності.

Досягнення мети підприємства (прибуток, 
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частка ринку, низькі витрати) можливе за умов 
своєчасного одержання інформації про хід про-
цесів та явищ, що впливають на діяльність під-
приємства [1, с. 70].

Якість прийняття управлінських рішень щодо 
фінансових результатів залежить від інформації, 
що формується в системі бухгалтерського обліку. 

Ефективна діяльность сільськогосподарських 
підприємств, залежить не тільки від вирішення 
організаційних питань, але і від наявності якісної 
своєчасної облікової інформації про формування 
фінансових результатів. Необхідність підтримки 
ефективного функціонування підприємства по-
требує володіння якісною інформацією щодо 
його фінансової діяльності [8, с. 202].

Згідно з Національним положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» облікова інформація по-
винна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам 
за умови, що вони мають достатні знання та за-
цікавлені у сприйнятті цієї інформації [2].

Особливістю бухгалтерської інформації є те, 
що вимоги до неї мають відображення у прин-
ципах бухгалтерського обліку, які зафіксовані 
у Законі України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. 
№ 996-ХІV [6].

Трактування поняття «фінансовий результат» 
не було ніколи однозначним, в тому числі і в іс-
торичному контексті. Визначення фінансового 
результату, як підсумок діяльності господарюю-
чого суб’єкта, історично привело до співіснуван-
ня різних трактувань позитивного його існуван-
ня. Економічний зміст даного поняття залежить 
від цілей, досліджуваних у процесі господарської 

діяльності, від категорії користувача облікових 
даних, для якого проводилося виявлення фінан-
сового результату та від набору облікових прийо-
мів, якими володіє та чи інша облікова система.

Інформаційна система обліку фінансових ре-
зультатів є необхідною та важливою частиною 
функціонування підприємства. Так, як господар-
ська діяльність будь-якого підприємства харак-
теризується його фінансовим результатом. Тому, 
дуже важливим для підприємства є досягнен-
ня позитивного фінансового результату, який є 
основою фінансово-економічного розвитку, ста-
більності та збереження фінансової незалежності 
підприємства. 

Тесленко Т. І. та Конькова Н. В. [7] зазначають, 
що фінансовий результат – це якісний показник 
діяльності підприємства, який визначається як 
різниця між доходами та витратами і призводить 
до зростання (прибуток) або зменшення (збиток) 
власного капіталу . 

Отже, фінансовий результат визначається 
шляхом порівняння доходів та витрат підприєм-
ства. Отриманий результат характеризує якість 
діяльності підприємства, форма вираження яко-
го може бути прибуток або збиток. Від розміру 
отриманого прибутку залежать формування 
власного капіталу, виконання зобов’язань перед 
бюджетом, фінансування інвестицій, а також 
платоспроможність підприємства.

Корисність бухгалтерської інформації визна-
чається, насамперед, вартісним вимірником, то 
невідповідність оцінок бухгалтерського обліку 
призводить до зниження якості облікової інфор-
мації та змінює її якісні характеристики [5, с. 32] 
(табл. 1).

Таблиця 1
Викривлення показників, що стосуються фінансових результатів діяльності аграрних підприємств

№ з/п Користувачі 
інформації Викривлення даних

1 Керівники підприємства - завищення прибутку;
- розподіл неіснуючого прибутку.

2 Найманні працівники

- заниження собівартості; 
- невідповідність розміру виручки;
- завищення прибутку;
- заниження вартості майна;
- завищення рентабельності.

3
Кредитні установи,
фінансові компанії,

інші інвестори

- завищення рентабельності, норма прибутку на інвестиційний капітал;
- фінансова звітність представляє кращу, ніж насправді, ситуацію;
- викривлення показників ліквідності та платоспроможності підприємства.

4 Держава - завищена база оподаткування.

Джерело: розроблено автором з використанням [4]
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Таким чином, надання якісної інформації про 
результати діяльності, що відповідає усім вимо-
гам, є основою умовою прийняття управлінських 
рішень підприємствами. Адже, під час виявлен-
ня результатів діяльності, щонайменший недолік 
може привести до неправельності його розрахун-
ку, та як наслідок надання недостовірної інфор-
мації користувачам.

Завдання бухгалтерського обліку фінансових 
результатів полягає у визначенні кількісних і 
якісних параметрів фінансового результату.

Потенційних інвесторів та інших фінансово - 
зацікавлених зовнішніх користувачів облікової 
інформації в першу чергу, перед проведенням 
будь-яких фінансових операцій, цікавить фінан-
совий результат діяльності підприємства. 

Значення показників фінансового результату, 
що формуються в обліку, багато в чому зумовлю-
ються положенями прийнятими в обліковій по-
літиці. Облікова політика повинна забезпечити 
побудову ефективної системи бухгалтерського 
обліку фінансових результатів і розвиток тих чи 
інших прийомів обробки облікової інформації.

 Одним із елементів, який непомітно впливає 
на фінансові результати є вибір порогу суттєвос-
ті. Ознаками суттєвості облікової інформації є її 
кількісні та якісні характеристики, важливі для 
користувачів такої інформації [3, с. 312]. 

 Суттєвою вважається та інформація, відсут-
ність якої може вплинути на прийняття рішень 
сторонніми користувачами звітності [9, с. 337]. 
Від того, яке значення цього порогу буде обрано, 
залежить фінансовий результат, адже придбані 
активи, які не перевищують суттєве значення, 
зразу ж будуть списані на витрати підприємства 
і, як наслідок, зменшується прибутковість під-
приємства. 

Отже, інформація сама по собі є значною цін-
ністю, незалежно від фактів, які вона фіксує. Ця 
цінність зумовлена можливостями, котрі вона 
надає для прийняття рішень [10, с. 73].

З внесенням в Україні змін до діючого законо-
давства та в національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку постала необхідність по-
дальшого удосконалення методології обліку фі-
нансових результатів діяльності. 

Нормативно-правова база України не роз-
глядає таке поняття, як «фінансові результати». 
Зокрема, у частині законодавчих актів з бухгал-
терського обліку обґрунтовано лише сутність по-
нять «прибуток» та «збиток» [7, 358 с].

Недоліки системи інформаційної бази фінан-
сових результатів в першу чергу стосуються нор-

мативного забезпечення та не дають можливості 
формування якісної інформаційної бази про них. 
Необхідність формування якісної інформаційної 
бази про результати діяльності на підприємстві 
безпосередньо пов’язана з переорієнтацією облі-
ку на надання своєчасної, достовірної, повної та 
неупередженої інформації про фінансовий стан 
та результати діяльності. Практична реалізація 
запропонованих заходів сприятиме підвищенню 
ефективності рівня управлінських рішень.

Рішення даної проблеми породжує необхід-
ність формування інформаційної концепції бух-
галтерського обліку фінансових результатів. 

Структурними блоками цієї концепції висту-
пили б:

- вдосконалення облікових стандартів і в ці-
лому законодавчої бази, побудованої на єдиних 
підходах до обліку фінансових результатів, без 
протиріч; 

- націлення нормативних актів на якісне фор-
мування облікових даних про фінансові резуль-
тати діяльності господарюючого суб’єкта;

- система рахунків бухгалтерського обліку, що 
адаптована до специфіки діяльності сільськогос-
подарських підприємств та формування даних 
про фінансових результатах ;

- система збалансованих показників, що від-
повідають розробленим критеріям якості звітних 
даних про фінансові результати (достовірність 
даних, ясність алгоритмів розрахунку представ-
лених показників, зручність читання, задоволе-
ність обсягом інформації різних груп).

Подальші дослідження мають бути спрямо-
вані на підвищення інформативності облікових 
даних про фінансові результати, а також визна-
чення різних методів впливу якісної облікової 
на формувавання ефективних управлінських рі-
шень.

Висновки. Ефективність роботи підприєм-
ства виражається у фінансових результатах його 
діяльності. Економічний підсумок діяльності 
підприємства, виражений у вартісній формі та 
являє собою фінансові результати. З метою ви-
значення фінансового результату в системі бух-
галтерського обліку відбувається послідовне 
зіставлення доходів і витрат, вираження якого 
може бути прибуток або збиток. Від отриманого 
результату залежать належне формування влас-
ного капіталу, виконання зобов’язань та плато-
спроможність підприємства.

Таким чином, однією з головних наукових і 
практичних проблем, яка є особливо актуальною 
в сучасних умовах, є достовірне визначення фі-
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нансового результату діяльності підприємства. 
Якість прийняття управлінських рішень щодо 

фінансових результатів залежить від інформації, 
що формується в системі бухгалтерського обліку.
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