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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Мета. Стаття присвячена актуальним питанням обліку фінансового результату на підприємствах заліз-

ничного транспорту та дослідженню методичних підходів до формування фінансових результатів у різних 

країнах. Методика. Для вирішення завдань такого класу в статті використано загальнонаукові методи, у 

тому числі методи теоретичного пошуку й аналізу. Результати. Наведено аспекти визначення фінансового 

результату на підприємствах залізничного транспорту, які деталізують інформацію для ухвалення управлін-

ських рішень. Наукова новизна. Набули подальшого розвитку методичні підходи до обліку формування 

фінансових результатів з урахуванням закордонного досвіду. Практична значимість. Фінансовий резуль-

тат є одним з найважливіших показників, який узагальнює всі результати господарської діяльності та харак-

теризує ефективність діяльності суб’єкта господарювання. У фінансових результатах знаходять пряме відо-

браження всі аспекти діяльності підприємства. Важливою особливістю є те, що на сьогодні в Україні діють 

дві різні методики визначення фінансового результату підприємства. Це зумовлено наявністю двох видів 

звітності – податкової та фінансової. 

Ключові слова: фінансові результати; прибуток; збиток; дохід; витрати; залізничний транспорт. 

Постановка проблеми 

Управління господарською діяльністю 

підприємств потребує сучасного інформаційно-

го забезпечення, важливу частину якого скла-

дають дані про фінансовий стан та фінансові 

результати. Метою будь-якого підприємства є 

отримання позитивного результату своєї діяль-

ності, який проявляється у формі прибутку. 

Майже всі суб’єкти господарювання намага-

ються максимізувати свій прибуток. Визначен-

ня фінансових результатів є важливим і під-

сумковим показником, що характеризує ефек-

тивність здійснення діяльності суб’єктом. З 

огляду на це виникає необхідність дослідження 

питання формування фінансових результатів, 

адже саме їх величина зумовлює можливості 

розвитку суб’єктів господарювання та визначає 

поточний стан справ підприємства. 

 

Аналіз літературних джерел 

Великий внесок у розвиток теоретичних, 

методичних і прикладних питань обліку й 

аудиту фінансових результатів зробили вітчиз-

няні вчені М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, 

Б. І. Валуєв, Г. М. Давидов, Н. І. Дорош, 

І. К. Дрозд, А. Г. Загородній, 

Ю. А. Кузьмінський, М. В. Кужельний, 

Л. В. Нападовська, О. А. Петрик, О. Ю. Редько, 

В. С. Рудницький. 

Водночас окремі питання обліку й аудиту 

фінансових результатів, на формування яких 

суттєвим чином впливають галузеві особли-

вості, залишаються невирішеними й потребу-

ють детального дослідження з метою розробки 

рекомендацій для практичної діяльності 

підприємств залізничного транспорту. 

Суттєвий вплив на розвиток теоретичних 

засад економіки залізничного транспорту мали 

наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних 

вчених, таких як А. П. Абрамов, 
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Н. Г. Вінниченко, В. А. Галабурда, В. П. Ільчук, 

Л. А. Мазо, Н. Б. Малахова, Є. М. Сич, 

Ю. М. Цвєтов та ін. 

Формування мети статті 

Метою статті є розгляд актуальних питань 

обліку фінансового результату на підприєм-

ствах залізничного транспорту та дослідження 

методичних підходів до формування фінансо-

вих результатів у різних країнах. 

Виклад основного матеріалу 

На всіх етапах розвитку бухгалтерського 

обліку визначення фінансового результату 

майже беззаперечно визнавалося основною йо-

го метою. У різні часи в центрі уваги 

обліковців був прибуток та методика його ро-

зрахунку. У зв’язку з цим порушувалося багато 

проблем, пов’язаних з його визначенням, 

обліком та відображенням у звітності.  

Головною метою створення та подальшої 

діяльність будь-якого господарюючого 

суб’єкта, незалежно від виду його діяльності чи 

форми власності, є отримання кінцевого фінан-

сового результату. Навколо цього поняття 

завжди відбувалися дискусії серед вітчизняних 

та зарубіжних вчених. У випадку додатного 

результату виникає прибуток, у випадку 

від’ємного підсумку діяльності – збиток, однак 

є ще одна ситуація, коли доходи дорівнюють 

витратам, у такому випадку фінансовий резуль-

тат дорівнює нульовому значенню. 

Перші визначення прибутку збігалися з по-

няттям валового доходу, який за 

індивідуалістичною системою розподілу 

поділявся на три категорії: доходи від капіталу, 

від землі та від праці. Вважалося, що кожен із 

видів доходів є обов’язковою винагородою для 

одержувача за надані ним послуги в народному 

господарстві. З розвитком самого бухгалтерсь-

кого обліку з’являлося й трактування фінансо-

вого результату з облікової позиції. Розвиток 

обліку фінансових результатів нерозривно 

пов’язаний з історією розвитку бухгалтерсько-

го обліку, оскільки протягом усього процесу 

його вдосконалення визначення результату 

діяльності було одним з найважливіших 

об’єктів обліку, навколо якого завжди виникали 

дискусії та проблеми. 

Як зазначав М. В. Володькін: «Прибуток 

найпростіша і водночас найскладніша категорія 

ринкової економіки. Її простота визначається 

тим, що вона є стержнем і головною рушійною 

силою економіки ринкового типу, основним 

спонукальним мотивом діяльності підприємців 

у цій економіці. У той же час її складність по-

лягає в різноманітності сутнісних сторін, які 

вона відображає, а також у різноманітності 

видів, у яких вона виступає» [10, с. 78]. 

За багаторічну історію обліку виникало ба-

гато різних позицій щодо обліку прибутку, але 

майже всі вчені погоджувалися з тим, що ос-

новна мета обліку – це визначення фінансових 

результатів, виявлення та розкриття причин 

утворення прибутку й виникнення збитків. Од-

нак і на сучасному етапі існує багато проблем, 

пов’язаних з визначенням прибутку, його 

обліком та відображенням у звітності. П. А. 

Костюк характеризує прибуток так: «Прибуток 

– частина чистого доходу, що залишається в 

розпорядженні господарюючих підприємств та 

організацій», А. Н. Кузьмінський вважає, що 

«…внаслідок підприємницької діяльності 

підприємство отримує прибуток (різницю між 

продажною вартістю реалізованої продукції та 

її фактичною собівартістю)…», тобто різницю 

між доходом та витратами [11, с. 121]. 

До 2000 року фінансовий результат на 

підприємствах України визначався як алгеб-

раїчна сума прибутку від реалізації й позаре-

алізаційних фінансових результатів. Прибуток 

від реалізації товарів, робіт, послуг обчислю-

вався як різниця між виручкою від реалізації й 

повною собівартістю продукції. В основі такого 

підходу до фінансового результату була теорія 

додаткової вартості К. Маркса. При цьому і 

трактування предмета бухгалтерського обліку 

пов'язувалося із процесами господарської 

діяльності як складовими процесу розширеного 

відтворення [10]. 

Сьогодні також існують проблеми в обліку 

фінансових результатів, а саме в тому, що за 

П(С)БО та за податковим законодавством от-

римуються різні показники прибутку. 

Що стосується міжнародної практики, то, як 

зазначає Р. Скалюк: «У міжнародній практиці 

можна виділити 3 основні підходи до визна-

чення величини фінансового результату діяль-

ності підприємства: 

1. Фінансовий результат розглядають як 

зміну величини чистих активів підприємства 

протягом звітного періоду. Розмір чистих ак-

тивів визначається як вартісна оцінка сукупно-
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го майна підприємства за вирахуванням загаль-

ної суми його заборгованості та додаткових 

внесків власників. 

2. Фінансовий результат являє собою різ-

ницю між величиною доходів та витрат діяль-

ності підприємства. 

3. Фінансовий результат трактується як 

зміна величини власного капіталу підприємства 

впродовж звітного періоду.» [9, с. 68]. 

Л. Г. Ловінська зазначає, що в зарубіжних 

системах обліку вихідним моментом і метою є 

визначення фінансового результату, який 

віддзеркалює ефективність використання вкла-

деного власником капіталу. При цьому прибу-

ток трактується як складова власного капіталу, 

тобто його приріст протягом певного часу. [9, с. 

70]. 

Досвід міжнародної практики бухгалтерсь-

кого обліку, як зазначає Л. Г. Ловінська, перед-

бачає два головні методи визначення фінансо-

вого результату діяльності підприємства: 

1. Балансовий метод, що передбачає визна-

чення фінансового результату на підставі ос-

новного балансового рівняння. За такого підхо-

ду показник фінансового результату буде 

відображати зміну вартості чистих активів про-

тягом звітного періоду. 

2. Метод «витрати – випуск», в основу якого 

покладено модель В. Леонтьєва. Розрахунок 

фінансового результату виконується шляхом 

зіставлення доходів і витрат діяльності 

підприємства з подальшим коригуваннями цієї 

різниці на суму зміни залишків запасів і вар-

тості незавершеного будівництва впродовж 

звітного періоду. 

Так, розрахунок фінансового результату в 

Україні здійснюється відповідно до вимог 

НП(С)БО 1 «Загальні вимого до фінансової 

звітності». 

Розрахунок фінансового результату за віт-

чизняним бухгалтерським законодавством 

наведено нижче на рис. 1. 

Відповідно до вітчизняного законодавства, 

механізм визначення чистих фінансових ре-

зультатів містить визначення проміжних показ-

ників, що характеризують діяльність суб’єкта 

господарювання. 

У Франції фінансовий результат визначаєть-

ся як співвідношення доходів поточної, фінан-

сової та надзвичайної діяльності з витратами 

цих типів діяльності, який показано в табл. 1. 

Таблиця 1  

Визначення фінансових результатів у Франції 

Класи рахунків Результат діяльності 

Класи 1-5 Результат, що випливає зі змін майнового стану фірми 

Класи 6-8 Результат, що визначається співвідношенням витрат і випуску 

Класи 9, рахунок 90 
Результат, що визначається в процесі відображення витрат з фінансової до управ-

лінської бухгалтерії 

Клас 9, рахунки 92-98 Результат, що визначений за відповідними центрами відповідальності 

 

Тобто за планом рахунків Франції визнача-

ють результат, що відображає зміну майнового 

стану; результат, що відображає співвідношен-

ня витрат і випуску; результат, що визначається 

в процесі відображення витрат з фінансового та 

управлінського обліку, та результат, що визна-

чений за відповідними центрами відповідаль-

ності. 

У Швейцарії, як і в інших країнах, однією з 

основних цілей діяльності є отримання прибут-

ку, який визначають шляхом порівняння до-

ходів та витрат. Витрати виробництва включа-

ють накладні витрати, окрім адміністративних 

та комерційних витрат. Постійні накладні ви-

робничі витрати розподіляються, виходячи з 

потужності обладнання. Витрати на виплату 

відсотків можна відносити до складу накладних 

витрат. Більшість компаній включають частину 

непрямих витрат до вартості запасів. 

Фінансовий результат на російських 

підприємствах визначають шляхом порівняння 

всіх доходів та витрат. У звіті про прибутки та 
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збитки доходи організації за звітний період 

відображаються з поділом на виручку, опе-

раційні доходи, позареалізаційні доходи, а у 

випадку виникнення – надзвичайні доходи. 

Особливістю німецької практики є відобра-

ження відстрочених доходів і витрат окремими 

розділами в балансі. Рахунки витрат та доходів 

є складовими рахунку «Власний капітал». У 

плані рахунків Німеччини для їх обліку перед-

бачені рахунки доходів у класах 2 і 8 та рахун-

ки витрат у класах 2 і 4. 

 

 

Рис 1. Механізм формування фінансових результатів відповідно до вимог вітчизняного бухгалтерського за-

конодавства [9]

Доволі вагомим є досвід ведення обліку в 

США. Облік цієї країни має низку особливо-

стей: весь облік спрямований на оперативне 

визначення фінансового результату; визначен-

ня фінансового результату виконується на базі 

групування витрат за елементами з чітким 

відображенням додаткової вартості. У про-

фесійних планах рахунків США облік витрат за 

елементами організується в спеціальних класах 

рахунків. 
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Висновки та перспективи подальших дослі-

джень 

Фінансовий результат є одним з найваж-

ливіших показників, який узагальнює всі ре-

зультати господарської діяльності та характе-

ризує ефективність діяльності суб’єкта госпо-

дарювання. У фінансових результатах знахо-

дять пряме відображення всі аспекти діяльності 

підприємства. Важливою особливістю є те, що 

на сьогодні в Україні діють дві різні методики 

визначення фінансового результату підприєм-

ства. Це зумовлено наявністю двох видів звіт-

ності – податкової та фінансової, у яких поря-

док визначення доходів і витрат не збігається. 

Остаточний фінансовий результат у бухгал-

терському обліку визначається як різниця між 

різними видами доходів та витрат підприємства 

за звітний період, на противагу податковому, де 

прибуток (збиток) визначається за формулою 

«валові доходи – валові витрати – амортиза-

ція». Основною метою обліку фінансових ре-

зультатів є розробка й обґрунтування управлін-

ських рішень, спрямованих на підвищення 

ефективності діяльності господарюючого 

суб’єкта.  

Розглянувши особливості визначення при-

бутку на закордонних підприємствах, можна 

сказати, що надзвичайно важливо впровадити в 

практику бухгалтерського обліку підприємств 

України визначення фінансового результату 

різними методами, а не лише методом «витрати 

– випуск». Саме з концепції прибутку як при-

росту власного капіталу випливає можливість 

його розрахунку як приросту чистих активів 

або як різниці суми залишків активних і пасив-

них рахунків. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Цель. Статья посвящена актуальным вопросам учета финансового результата на предприятиях железно-

дорожного транспорта и исследованию методических подходов к формированию финансовых результатов в 

разных странах. Методика. Для решения задач такого класса в работе используются общенаучные методы, 

в том числе методы теоретического поиска и анализа. Результаты. В статьи приведены аспекты определе-

ния финансового результата на предприятиях железнодорожного транспорта, детализирующие информацию 

для принятия управленческих решений. Научная новизна. Получили дальнейшее развитие методические 

подходы к учету формирования финансовых результатов с учетом зарубежного опыта. Практическая зна-

чимость. Финансовый результат является одним из важнейших показателей, который обобщает все резуль-

таты хозяйственной деятельности и характеризующий эффективность деятельности предприятия. В финан-

совых результатах находят прямое отражение все аспекты деятельности предприятия. Важной особеннос-

тью является то, что на сегодня в Украине действуют две разные методики определения финансового ре-

зультата предприятия. Это обусловлено наличием двух видов отчетности – налоговой и финансовой. 

Ключевые слова: финансовые результаты; прибыль; ущерб; доход; расходы, железнодорожный транс-
порт. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN FORMATION OF ACCOUNTING 

INFORMATION ON FINANCIAL RESULT OF ACTIVITY OF RAILWAY 

TRANSPORT ENTERPRISES 

Goal. The paper is devoted to the actual issues of accounting for financial results in rail transport enterprises and 

the study of methodological approaches to the formation of financial results in different countries. Methodology. In 

order to solve the problems of such a class, general scientific methods, including the methods of theoretical search 

and analysis, are used in the work. Results. The paper presents the aspects of determining the financial result in rail 

transport enterprises, which detail the information for the adoption of management decisions. Scientific novelty. 

Further development of methodical approaches to accounting for the formation of financial results, taking into 

account foreign experience. Practical significance. The financial result is one of the most important indicators, 

which summarizes all the results of economic activity and characterizes the efficiency of the business entity. In 

financial results, it directly reflects all aspects of the enterprise. An important feature is that today in Ukraine there 

are two different methods of determining the financial result of an enterprise, due to the availability of two types of 

reporting, tax and financial. 

Key words: financial results; profit; loss; income; Expenses, rail transport. 
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