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законодавстві.  
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Подальший розвиток економіки України в складних сучасних 

умовах пов’язаний із вирішенням багатьох економічних проблем, 
таких як: спад обсягів промислового виробництва, перевищення 
імпорту товарів над експортом, значне відхилення фактичного 
рівня доходів держави від запланованого, негативне сальдо 
платіжного балансу та т.і. Гостро постає питання об’єктивного 
формування, обліку та відображення фінансових результатів 
діяльності підприємств Україні. 

Дослідженням визначення особливостей дефініції «фінансові 
результати підприємства» займались провідні вчені: Ф.Ф. 
Бутинець, Ю.С. Цал-Цалко, С.Ф. Голов, В.В. Сопко, А.Г. 
Загородній, Г.Л. Вознюк та інші. Професор Ф.Ф. Бутинець 
пропонує визначати їх як: «фінансові результати це співставлення 
доходів та витрат підприємства відображених у звіті, прибуток 
або збиток організації » [1]. Професор Ю.С. Цал-Цалко зазначає, 
що: «для визначення фінансових результатів доходи звітного 
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періоду порівнюють з витратами, що були здійснені для 
отримання цих доходів» [2]. Науковці А.Г. Загородній та Г.Л. 
Вознюк вважають що, «фінансові результати це різниця між 
доходами та витратами за певний час, приріст чи зменшення 
вартості власного капіталу підприємства в наслідок його 
діяльності» [3]. 

У нормативному законодавстві України взагалі не наведено 
визначення терміну «фінансові результати». Так у Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій Рахунок 79 «Фінансові результати» призначено для 
обліку й узагальнення інформації про фінансові результати 
діяльності підприємства [4]. У НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» визначено: «звіт про фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові 
результати та сукупний дохід» [5]. Наведена у цьому положенні 
форма 2 «Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» 
має рядки: «Фінансовий результат від операційної діяльності», 
«Фінансовий результат до оподаткування», «Чистий фінансовий 
результат», які кожне підприємство заповнює згідно власних 
даних бухгалтерської облікової інформації на дату подання звіту. 
Отже, враховуючи вищенаведене, фінансовий результат це – 
«кількісний показник діяльності підприємства, що визначається як 
різниця між отриманими доходами та витратами понесеними за 
звітний період підприємством».  

Окремо слід зазначити, що поняття «фінансові результати» в 
міжнародній практиці бухгалтерського обліку не існує. Так, у 
стандарті МСФЗ (IAS) 1 «Надання фінансової звітності» компанії 
повинні подавати звіт про сукупний дохід, в якому 
відображаються всі статті витрат та доходів за звітний період [6]. 
Таким чином, при організації поступового переходу 
бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів [7], 
задекларованого в Україні на рівні держави, пропонується 
перегляд статей форми 2 «Звіту про фінансові результати (звіт про 
сукупний дохід)» у напрямку їх відповідності стандарту МСФЗ 
(IAS) 1 «Надання фінансової звітності». 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Однією з найважливіших аудиторських процедур є 

оцінювання фінансових результатів (прибутку) діяльності 
підприємства.  

Метою aудиту прибутку є вcтaнoвлення дocтoвipнocтi дaних 
пеpвинних дoкументiв і вираження думки аудитора щoдo 
визнaчення фінансових результатів, а саме пoвнoти тa 
cвoєчacнocтi вiдoбpaження в oблiкoвих pегicтpaх дoхoдiв i витpaт 
підприємства, вiдпoвiднocть метoдики oблiку дoхoдiв i витpaт, що 
існує на підприємстві чинним нopмaтивним aктaм. 

Починаючи перевірку, аудитор повинен забезпечити 
аудиторські докази, що дасть можливість зорієнтуватися в 
джерелах формування доходу підприємства, мати загальну оцінку 
фінансового стану підприємства, ефективності виробництва. 

Джеpелaми iнфopмaцiї для пpoведення aудиту прибутку 
пiдпpиємcтвa є [1-3]: 

–фінансова звітність підприємства, а саме, Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) (форма №1)), Звіт про фінансові результати 
підприємства (Звіт про сукупний дохід) (форма №2)), Звіт про рух 
грошових коштів (за прямим методом) (форма №3); 

–нaкaз пpo oблiкoву пoлiтику пiдпpиємcтвa; 
–нopмaтивнi aкти щoдo pеглaментувaння cклaду дoхoдiв, 

витpaт; 
–нopмaтивнa і облікова iнфopмaцiя пpo витpaти пiдпpиємcтвa; 
–внутpiшня opгaнiзaцiйнo-poзпopядчa дoкументaцiя; 
–aудитopcькi виcнoвки пoпеpеднiх пеpевipoк тa iншa 

дoкументaцiя, щo узaгaльнює pезультaти внутрішнього кoнтpoлю; 


