(стандартов) бухгалтерского учета». 4.Порядок представления финансовой отчетности, утвержденный
постановлением KМУ от 28.02.2000 г. № 419.

О.В. Мелень, к. е. н. НТУ «ХПІ»
І.В. Вовк, спеціаліст, НТУ «ХПІ»
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз напрямів наукових досліджень з проблематики питань доходів,
фінансових результатів та прибутку показав, що в останні роки значно
збільшилась зацікавленість даною тематикою. Така зацікавленість пов’язана зі
зміною економічних потреб суспільства. Так, в останні роки основною метою
діяльності компаній стає нарощення їх вартості шляхом використання новітніх
технологій та збільшення прибутковості. Через це «дохід» продовжує бути
ключовою категорією економіки [1].
Питаннями дослідження та аналізу доходів і фінансових результатів
діяльності підприємств займаються багато відомих вітчизняних вчених, таких
як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, Н.В. Прохар, М.С. Пушкар,
В.М. Швець. Вони акцентують увагу на розв'язанні окремих проблем, визнання
доходів і витрат, дослідженні чинників їх впливу на фінансовий результат.
Дохід суб'єкта господарювання — це збільшення економічних вигод у
вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до
зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків
власників). Під доходом розуміють фінансовий показник, що визначається як
різниця між виручкою, отриманою від підприємницької діяльності, та
матеріальними і прирівняними до них витратами.
Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства за
умови, що їхній розмір достатній для покриття витрат підприємства з
виробництва та реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання
зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку [2].
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Дохідність підприємства є одним із найголовніших показників, що
відображають

фінансовий

стан

підприємства,

тобто

результати

його

виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності, оскільки доходи (прибутки)
використовуються виробником для підтримання процесу відтворення і
поповнення фінансових ресурсів.
Поняття «дохід підприємства» як за економічним, так і за бухгалтерськими
підходами дає змогу визначити наступні основні його характеристики:
- дохід підприємства являє собою один із видів фінансових результатів
його господарської діяльності за певний період;
- такий фінансовий результат характеризує надходження економічних
вигод;
- основними формами економічних вигод, що характеризують дохід
підприємства, виступають виручка з реалізації іншого майна, а також
надходження коштів з позареалізаційних операцій;
- економічні вигоди, що формують дохід підприємства, визначаються їх
обсягом у грошовій формі.
Питання дослідження доходів та фінансових результатів підприємства
повинен розглядатися як організована і врегульована система, що покладена в
основу господарської діяльності і є необхідною умовою забезпечення
стабільного фінансового стану суб’єкта господарювання [3].
Застосування системного підходу до обліку доходів, витрат і фінансових
результатів

дозволить

проаналізувати

теоретичні

й

практичні

аспекти

діяльності підприємств та визначити пріоритетні напрями удосконалення як
фінансового, так і управлінського обліку, а також правильного визначення
фінансових результатів.
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