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ОБЛІКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИБУТКУ

Процеси приватизації, формування товарних і фінансових рин-
ків, інтеграція економіки України у світову економічну систему
привели до необхідності реформування системи бухгалтерського
обліку і звітності та гармонізації її з міжнародними обліковими
стандартами. Проблема, що склалася із визначеністю понять і ка-
тегорій обліку й контролю, має тривалу історію і зумовлена низ-
кою обставин. Передусім це зміна філософії економічних явищ і
процесів, яка викликана ринковими принципами.

Отримання прибутку є важливою метою будь-якого виду під-
приємницької діяльності. Поняття прибутку (profit) має кілька
значень і може по—різному сприйматися економістами, юриста-
ми, податковими службами, бізнесменами, бухгалтерами, гро-
мадськістю. Як облікова категорія, прибуток займає важливе міс-
це у теоретичних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених.

У Британському проекті концептуальною основою визнається
важливість розуміння широкого підходу до прибутку в бухгал-
терському обліку. FASB (Рада із стандартів бухгалтерського об-
ліку) в 1980 р., а потім в 1985 р. зробила спробу визначити межі
оцінки господарських операцій комерційних підприємств за до-
помогою прийняття підходу активи /кредиторська заборгованість
замість традиційного підходу доходи/ витрати, і надала таке ви-
значення повного прибутку.

Повний прибуток — це зміна власного капіталу (чистих активів)
господарюючого суб’єкта за звітний період, що є результатом гос-
подарських операцій, не пов’язаних з власним капіталом власників
фірми. Він включає всі зміни власного капіталу, що мали місце за
певний період, за виключенням тих, що є наслідком вкладів власни-
ків і виплат власникам. (Громадськість бухгалтерів Нової Зеландії
та Австралійського фонду науково-дослідних робіт з питань бухгал-
терського обліку притримується аналогічної думки) [1, с. 312].



235

Можна стверджувати, що такий підхід є спробою наблизити
традиційне бухгалтерське розуміння прибутку як його адаптацію
до потреб реального економічного життя, тобто з економічним
поняттям прибутку як зростання добробуту. Бухгалтерський при-
буток хоч і впливає на процеси прогнозування та прийняття рі-
шень, однак не завжди відображує явища реального світу, оскіль-
ки бухгалтерські принципи та правила досить часто зорієнтовані
на кон’юнктуру ринку.

Облікові правила будуть логічними та послідовними в тому
разі, якщо вони ґрунтуватимуться на теоретичних засадах і по-
няттях, виведених з існуючої практики, у чому і полягає причина
складності пізнання облікових концепцій. У бухгалтерському об-
ліку зазвичай використовують термін «чистий прибуток», оскіль-
ки з професійної точки зору його визначають як різницю між до-
ходами та витратами. Якщо витрати перевищують доходи, то це
свідчить про збиток (net loss). Виникає запитання, кому призна-
чений чистий прибуток?

Згідно з підходом власника вважається, що чистий прибуток
— це чистий дохід, або чиста вигода, що відноситься до акціоне-
рів та інших власників підприємства. Однак можна представити
суму чистого прибутку для широкого або вузького кола одержу-
вачів (робітників і службовців підприємства, його власників, кре-
диторів, держави, держателів цінних паперів).

Вибір концепції звітного прибутку спирається на визнання ко-
ристувачами бухгалтерських звітів доходів і витрат, а також на
змістовне наповнення того чи іншого показника, оскільки інтере-
си різних груп користувачів у цьому відношенні різні.

По-перше, загальна мета формування показника звітного при-
бутку полягає у забезпеченні його адекватності реальним резуль-
татам діяльності підприємства і тому послідовність його обчис-
лення має бути науково обґрунтованою. Вважається, що якщо
користувачі розуміють процедуру і правила розрахунку, вони
можуть правильно інтерпретувати одержаний результат.

По-друге, будь-яка концепція прибутку в решті-решт повинна
бути адаптованою до потреб сучасних і майбутніх користувачів
звітної інформації. Існує дві вихідні концепції:

1. Концепція підтримання добробуту. Більшість учених її
вважають самою важливою, оскільки вона має вагоме теоретичне
обґрунтування і практичний зміст, ґрунтується на капіталізованій
оцінці очікуваних грошових надходжень.

2. Концепція ефективності. Чистий прибуток та її складові ча-
сто використовуються як показники ефективності управління.
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Ефективність в економічному контексті означає оптимальне ви-
користання обмежених ресурсів.

По-третє, прибуток слід оцінювати на основі поведінкових ха-
рактеристик. Однією з них є прогнозування, оскільки дані про
чистий прибуток за декілька років у сукупності з іншою суттєво
значущою інформацією можуть бути використані для прогнозу-
вання майбутніх результатів діяльності фірми.

Якщо розглядати всі концепції прибутку в цілому, то вони не
мають переконливої, адаптованої до всіх основних потреб інтер-
претації. Альтернативні інформаційні системи дають можливість
користувачу самостійно вибирати релевантні звітні періоди і
прогнозувати на їх основі оцінку фірми та інші показники, необ-
хідні для прийняття рішення.

Прибуток є основним показником звіту управлінського персо-
налу і має надавати можливість виявляти ті зміни, які контролює
адміністрація. Адміністрація в основному приділяє увагу тим опе-
раційним змінам прибутку, на які впливає прийняття рішень, оскі-
льки саме ними забезпечується максимізація прибутку підприємст-
ва, що здійснюється за допомогою ефективного управління акти-
вами, оптимізації їх складу, структури, розміру. При цьому важли-
ве значення має скорочення різниці між величиною номінального
прибутку і реальним надходженням коштів на підприємство.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ

Значну роль у вдосконаленні вітчизняного обліку та його інте-
грації у світове співтовариство відіграють міжнародні стандарти
фінансової звітності.




