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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
У тезах розглянуто проблеми вдосконалення обліку і контролю доходів та витрат торгівлі, 

пошуку нових підходів до управління діяльністю підприємств. 
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Облік фінансових результатів операційної діяльності підприємства постійно розвивається й 
поліпшується у зв’язку із удосконаленням комп’ютерної техніки і комунікаційного середовища, 

методології й організації бухгалтерського обліку як основного інформаційного джерела про 
витрати та доходи підприємства [5]. 

Основною проблемою обліку фінансових результатів операційної діяльності підприємства в 
Україні є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема 

досить багатопланова, надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу, 

особливо системи влади, системи оподаткування й тіньового сегмента економіки. 
Мета і завдання удосконалення обліку та контролю фінансових результатів операційної 

діяльності були об’єктом дослідження багатьох науковців, таких як А.С. Алісенов, І.В.Бардіна, 
О.В. Борович, Ф.Ф. Бутинець, Г.Л. Вознюк, О.В. Гринавцева, А.Г Загородній, С.Л. Лондар, В.М. 

Опарін, Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич, О.В. Тимошенко, Н.М. Ткаченко, Ж.С. 
Труфіна, А.Л. Цяцюк, І.Л. Цяцюк, С.Л. Червінська та інші. Дослідники щоразу знаходили нові 

проблеми обліку фінансових результатів операційної діяльності та шляхи їх вирішення. Метою 
дослідження є надання рекомендацій щодо удосконалення обліку фінансових результатів 

операційної діяльності [1]. 

Як свідчать проведені дослідження, розвиток і ефективність діяльності підприємств 
неможливі без вдосконалення системи управління доходами та витратами, адже витрати є 

основним фактором впливу на отриманням доходу. 
Нині переважна більшість вітчизняних підприємств відображує власні витрати і доходи 

неповністю. Це пов’язано з тим, що витрати важче приховати, адже їх легше проконтролювати, 
ніж доходи. Найбільший відсоток витрат, що залишається поза обліком, належить до витрат на 

оплату праці, тому немає нічого дивного, що в науковому обігу з’явився термін «тіньова 
зарплата». Джерелом коштів для покриття такої заробітної плати виступають «тіньові доходи». 

Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності 

вихідної інформації про витрати підприємства. Інформація потрібна індивідуальному споживачу 

в певну мить для вирішення конкретного управлінського завдання. Якщо споживач інформації 

протягом короткого проміжку часу отримує необхідну йому інформацію у достатньому обсязі, 

який його цікавить, то проблеми забезпечення максимальної оперативності інформації для нього 

будуть вирішені. Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно завчасно 

перевірити щодо відповідності сучасним вимогам: порівнянності, однозначності тлумачення, 

достовірності, дохідливості й доречності [2]. 

Третьою проблемою обліку витрат підприємства є проблема створення єдиної інформаційної 

загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю за витратами й доходами 

підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна Україні, адже, матеріаломісткість 

вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це може, попри всі інші 

чинники, означати, що в нашій державі вагома частка списаних на витрати виробництва 

матеріальних цінностей розкрадається чи насправді використовується на виробництво тіньової 

продукції. 

Ще однією важливою проблемою обліку витрат і доходів підприємства є проблема 

встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих 

обліково-контрольних робіт та визначення їхньої ролі у скороченні необґрунтованих витрат й 

зростанні поточних доходів підприємства. Кожному підприємству доцільно на початку року 

провести оцінку власних потреб і фінансово-кредитних можливостей щодо придбання або 



оренди комп’ютерної, організаційної техніки або відмовитися від неї, віддавши перевагу у 

веденні обліку залученому на договірній основі приватному професійному бухгалтеру 

спеціалізованої приватної фірми за гідну оплату виконаних ним обліково-звітних робіт. 

Наступною проблемою обліку витрат є проблема рівня відповідності обліково-контрольної 

системи підприємства щодо його витрат чинному законодавству з обліку та контролю й меті та 

завданням самого підприємства. Йдеться про те, що цю проблему підприємство вирішує тією 

мірою, до якої її потенційно може й хоче вирішити головний бухгалтер підприємства, адже 

головний бухгалтер – саме та посадова особа, від якої залежать ефективність і якість облікової 

системи підприємства. На сьогоднішній день головний бухгалтер підприємства має володіти 

повною і вичерпною інформацією про нові нормативно правові акти України, вміти порівнювати, 

аналізувати, об’єктивно оцінювати, надавати пропозиції та грамотно реалізувати ці акти на 

практиці із урахуванням специфіки діяльності підприємства [4]. 

Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення полягає в тому, наскільки 

достатньо підприємство забезпечене сучасними матеріально-технічними засобами 

(комп’ютерною та іншою обчислювальною технікою, засобами комунікації) і який рівень 

організації та ефективності ведення первинного та зведеного обліку, внутрішнього контролю. 

Проведене дослідження дало змогу зробити такі пропозиції щодо удосконалення обліку 

фінансових результатів операційної діяльності та ефективного управління ними: 

- економно використовувати сировину, матеріали, паливо, енергію; 

- більш повно використовувати виробничі потужності підприємства, що сприятиме зниженню 

цін на продукцію, роботи, послуги; 

- покращити використання основних засобів, 

- зменшити норми витрат сировини [3]. 

В питаннях обліку фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, 

розв’язання яких забезпечить кращу роботу підприємства. 
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