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У статті проаналізовано погляди науковців античності, класичного та неокласичного періоду економіки на суть і формування фінансових результатів виробничих систем. Визначено основні наукові досягнення науковців різних періодів у розвитку економічної теорії в частині формування та покращення
фінансових результатів господарської діяльності.
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В статье проанализированы взгляды ученых античности, классического и неоклассического периода
экономики на сущность и формирование финансовых результатов производственных систем. Определены основные научные достижения ученых разных периодов в развитии экономической теории в части
формирования и улучшения финансовых результатов хозяйственной деятельности.
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In this article analysed the views of scholars of antiquity, classical and neoclassical period of economy on the
nature and formation of financial results of manufacturing systems. Determined the main scientific achievements of
scientists from different periods in the economic theory development in part of the business financial results development and improvement.
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Постановка проблеми. Основним підсумковим показником результативності господарської
діяльності є фінансовий результат, значення
якого в умовах складної економічної ситуації в
країні, обмеженості банківського кредитування
суб’єктів господарської діяльності, низького
рівня конкурентоздатності та інноваційного розвитку промислових підприємств важко переоцінити. Саме тому вивчення різноманітних
концепцій трактування сутності, процесу формування та розрахунку фінансового результату
в їх еволюційному розвитку представляють
собою суттєву наукову цінність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Еволюція сутності і формування фінансових
результатів виробничих систем розглядалася
багатьма науковцями і, в міру своєї виключної
важливості як для діяльності кожного підприємства, так і для розвитку економіки кожної країни
і загалом для розвитку світової економіки, продовжує вивчатися і по сьогодні. Однак, сучасні
автори розпочинають розглядати еволюцію сутності категорії фінансового результату лише з
того періоду економічної історії людства, коли
почали з’являтися наукові школи, що займалися
трактуванням сутності прибутку. Так, О. Бабіцька
[1], І. Багнюк [2], В. Бархатов [3], О. Висока [4],
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Х. Дежухарова [5], І. Кривошея-Гунько [6] взагалі
не досліджують погляди на формування прибутку виробничих систем, які склалися ще до
виникнення меркантилізму як наукової течії.
Так, звісно, первинні уявлення про фінансові
результати діяльності і прибуток, як їх виразник,
не були досконалими з сучасного погляду, але
вони і не могли такими бути. Кожен науковий
підхід і кожне наукове твердження, які дійшли
до нас від найдавніших науковців, мають виняткову цінність, адже вони певною мірою є виразниками світогляду певного періоду. Саме на
основі цих перших уявлень і формувалося та
вдосконалювалося те економічне знання про
сутність і формування прибутку, яке ми вважаємо вірним сьогодні.
З цієї позиції більш вірним видається підхід
Ю. Греченко [7, с. 58], який відзначає, що перші
спроби визначити сутність прибутку можна знайти вже у Платона й Аристотеля. Однак, автор
не заглиблюється у вивчення поглядів означених мислителів.
Варто відзначити і дослідження С. Кучер
[8], автор розглядає еволюцію підходів до
трактування суті і формування прибутку,
починаючи з появи перших найдавніших
спроб його пояснення.

Економічна теорія та історія економічної думки

Являють собою
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Рис. 1. Погляди стародавніх мислителів на суть і формування фінансового результату діяльності
Джерело: побудовано автором на основі [9, 10, 11]

Переважно розглядалися питання якості обробітку землі і інших
земельних робіт, описувались необхідні методи і технології робіт, а
тому проблеми сутності і формування фінансових результатів
розглядалися лише опосередковано

Головна мета роботи виробництв (землеробських) – прибутковість.
«Господарювати слід так, щоб продавати якомога більше

Основна увага приділялася землеробству і скотарству, а інші
промисли вважалися не настільки важливими, сильно ризиковими
або «нечистими». Наголошувалося на необхідності скорочення
витрат діяльності для отримання більшого доходу

Римські мислителі

Формуються як результат
діяльності людини, спрямованої
на виготовлення певних товарів
чи продукції (предметів обміну)

Товарна
форма

Економічні результати

Порядок формування фінансового результату діяльності

Розглядав фінансові результати лише для землеробства. Більший
кінцевий результат діяльності (прибуток) отримує той, хто вкладає в
своє господарство більше праці і, при цьому, праці якісної, оскільки
неякісна праця вводить господарство у збитки

На основі дослідження торгівельного і грошового капіталів виділив
науку «хрематистика». Результатом діяльності виступають саме товари,
фізичні продукти діяльності, які можна обміняти на інші продукти

Результати діяльності

Ксенофонт

Аристотель
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Невирішені частини проблеми. Позиція
сучасних дослідників сутності і формування
фінансового результату діяльності є, в основному, схожою. Однак, на нашу думку, вона не
є зовсім вірною, оскільки перші наукові економічні школи своїми підходами до пояснення суті
прибутку багато в чому опиралися на досвід
попередніх поколінь, набутий ними в процесі свого розвитку. Саме тому вважаємо за
потрібне досліджувати еволюцію розуміння сутності результату діяльності загалом і фінансового результату діяльності зокрема від моменту
появи виробничої діяльності взагалі.
Метою дослідження є аналіз підходів до
пояснення суті і формування фінансового
результату діяльності виробничих систем у працях науковців від античності до неокласичного
періоду економічної історії.
Основні результати дослідження. Серед
найвідоміших стародавніх науковців, які
заклали підвалини сучасної економічної науки,
можемо назвати давньогрецьких мислителів
Аристотеля і Ксенофонта, давньоримських мислителів Катона, Варрона, Колумеллу, Плінія, а
також наукових діячів Середньовіччя і, зокрема,
Августина Блаженного, як яскравого їх представника. Сутність поглядів означених мислителів представимо на рис. 1.
Підсумовуючи розглянуті погляди, бачимо,
що необхідність максимізації прибутку (кінцевого
результату діяльності) господарських одиниць

визнавалася ще задовго до появи економічної
науки як такої. Крім того, впродовж доби еллінізму та Середньовіччя закріпилося розуміння
того, що діяльність повинна приносити прибуток
(певний позитивний результат), нехай навіть ця
діяльність полягає лише у позиці коштів.
В міру того, як руйнувався базис Середньовіччя – феодальний спосіб виробництва, руйнувалась і його ідеологічна надбудова. Поява
капіталів і відповідного їм способу виробництва
сприяли і появі нової ідеології – новому і за змістом і за формою мисленню [11, с. 47].
Період XVII–XVII ст. характеризувався бурхливим розвитком торгівлі і зокрема міжнародної
торгівлі, що стимулювало науковців до дослідження проблем грошової одиниці, національного багатства. Головною ж особливістю поглядів
тогочасних науковців – пізніше названих меркантилістами – став макроекономічний підхід, тобто
розгляд досліджуваних процесів і явищ переважно на рівні конкретної країни чи кількох країн.
Меркантилісти метою будь-якої діяльності
вважали багатство, тобто те, що може бути реалізоване в грошах. А безпосереднім джерелом
багатства – з їх точки зору – був оборот, тобто
сфера, де продукти перетворюються в гроші.
Отже, ця наукова школа звертала увагу на
формування фінансових результатів діяльності і
при цьому відзначала, що результати (прибуток)
формуються в процесі обміну виготовленого
товару на гроші. Дійсно, лише після реалізації

Підходи
Ф. Кене

Ж. Тюрго

Будь-яка діяльність розпочинається з
авансування витрат

Земля є єдиним джерелом багатства.
Прибуток землевласника становить та
частина його доходу, яка перевищує
витрачені ним засоби та оплату його праці

Лише авансовані витрати у землеробство
даватимуть прибуток (чистий продукт)

Можливість отримання прибутку і в
торгівлі і в промисловості

В промисловій діяльності відсутній
чистий продукт

Авансові витрати

Відшкодування
понесених витрат
на виробництво

Промисловість
Вироблене багатство
Дохід від реалізації
продуктів промисловості

+
=

Плата робітнику
(підприємцю) на
задоволення його
потреб

Підприємці як в обробітку
землі, так і в мануфактурах
повертають свої аванси і
отримують прибутки через
продаж виготовлених
виробів, тобто отримання
кінцевого фінансового
результату діяльності
відбувається за допомогою
сфери обігу

Рис. 2. Погляди основних представників фізіократичної школи
на формування фінансових результатів
Джерело: розроблено автором на основі [12; 13]
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Ріст цін на сировину і
матеріали
Зростання рівня оплати
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Підвищення цін на
предмети життєвої
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Чинники зниження прибутку

Вдосконалення техніки,
машин, що використовуються у виробництві
Відкриття у науці

Чинники підвищення
прибутку

Фактори зміни рівня прибутку
виробничих систем

Прибуток виробничої одиниці є
залишком вартості робочого
часу, витраченого на
виробництво після відрахування
з нього всіх понесених витрат

Прибуток і заробітна плата є не
джерелами, а складовими
вартості, що створюється лише
працею.

Д. Рікардо

Фактори впливу на
прибуток капіталіста

Прибуток капіталіста
(власника капіталу,
вкладеного у виробничу
діяльність) є винагородою за
утримання від розтрат свого
капіталу на власні потреби
Причиною виникнення
прибутку є продукування
працею більшої кількості
товару, ніж потрібно для її
утримання

Дж. Ст. Мілль

Підприємницький
прибуток – це та частина
прибутків підприємця,
котра надходить у
винагороду за його
промислові здібності,
таланти, діяльність, дух
порядку і керівництва

Капітал є сукупністю
факторів виробництва, що
мають самостійну
продуктивність, внаслідок
чого виникає прибуток

Ж.-Б. Сей

Здібності
капіталіста
чи його
повіреного

Праця та її
вартість

Теорія ренти земельної
і грошової
Рента є тим залишком,
що залишається після
вирахування всіх витрат
виробництва

У. Петті

Спеціальне вдосконалення
виробничих машин
Зменшення кількості відходів
виробництва

Здешевлення самих машин

Покращення матеріалів, з яких
виготовлені машини

Фактори збільшення обсягу
прибутку:

Прибуток – це надлишок, котрий
щорічно чи в певний період
обертання виробляється капіталом
понад його власну вартість
Обіг є невіддільним від процесу
виробництва і саме по собі
виробництво без обігу (реалізації
виробленої продукції) не матиме
ніякого сенсу

К. Маркс

Рис. 3. Погляди класиків економічної думки на суть і формування прибутку виробничих систем
Джерело: побудовано автором на основі [11, 14, 15, 16, 17, 18]

Випадковості, яким
піддаються вироблені
товари при перевезенні до
місця продажу чи при
зберіганні на складі

Вимоги і уподобання
споживачів

Діяльність конкурентів

Коливання ціни товарів

Фактори впливу на прибуток

Три види доходів: заробітна
плата, прибуток і рента
Отримання прибутку (кінцевого фінансового результату) є
головною метою будь-якої
діяльності, яка потребує
докладання певного капіталу
(трудового, грошового тощо)
Джерелом прибутку є зміна
форми капіталу
Прибуток – це дохід,
отримуваний з капіталу

А. Сміт
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продуктів діяльності можна говорити про фінансовий результат, який був від неї отриманий.
З проникненням торгового капіталу у сферу
виробництва стали змінюватися і погляди ідеологів буржуазії. Виникла наукова школа фізіократів, в межах якої джерелом багатства вважалося агровиробництво, де багатство виглядало
як дар природи і виникало природним шляхом.
Погляди основних представників фізіократів
розглянемо на рис. 2.
У класичній школі економіки поняття прибутку розглядалось як особлива категорія
фінансових результатів. При цьому дослідження
прибутку виробничих систем стали розвиватися
в двох напрямах: дослідження бухгалтерського
прибутку або власне фінансового результату та
дослідження суті та джерел формування економічного прибутку.
Англійські економісти У. Петті, А. Сміт і
Д. Рікардо досліджували прибуток у тісному
зв’язку з факторами зростання суспільного
багатства, процесом накопичення капіталу,
побачивши джерело прибутку не в обороті, а у
виробництві. При цьому, особлива увага вказаних науковців зверталася на визначення факторів підвищення прибутковості діяльності виробничих систем (рис. 3).
Таким чином, класики економічної думки
заклали базис кількох окремих теорій прибутку,
які отримали розвиток у працях наступних поколінь економістів – компенсаційної, трудової,
факторної тощо.
Ще одним важливим досягненням економістів класичного періоду стало дослідження
факторів підвищення прибутковості промислового виробництва. Загальним підсумком праць
економістів класичного періоду стало виділення
ключових груп факторів підвищення прибутковості. Іншими словами, економісти класичного
періоду розробили факторну модель формування прибутку підприємства: вони довели, що
прибуток є результатом функціонування факторів виробництва.

Подальший розвиток економічної теорії в
контексті суті і формування прибутку підприємства відбувався переважно в напрямі поглибленого дослідження саме економічного прибутку.
Так, Є. Бем-Баверк у праці «Капітал і прибуток» [19] відзначає, що прибуток підприємства
складається з двох елементів: первинного проценту на капітал та підприємницького прибутку.
Зазначаючи, що категорія підприємницького
прибутку є надто складною для розгляду, автор
обмежується дослідженням лише проценту на
капітал. Розглянемо процес формування фінансового результату діяльності підприємства за
Є. Бем-Баверком на рис. 4.
Тобто, первинний відсоток на капітал Є. БемБаверк пояснює як надлишок цінності створених у виробництві продуктів над сукупністю
благ, витрачених на їх виробництво. Так, за його
словами: «сукупність створених за допомогою капіталу продуктів має більшу цінність, ніж
сукупність благ, витрачених на їх виробництво
[19, с. 26].
Позиковий або договірний відсоток, за Є.
Бем-Баверком, це винагорода власнику капіталу, який здає його в оренду. Тобто, цей відсоток, на думку автора, не має відношення до
власне прибутку підприємства.
Неокласичний період економічної думки
характеризувався виникненням двох економічних шкіл, які займалися дослідженням суті
і формування прибутку виробничих систем –
американської та німецької. Погляди основних
представників вказаних економічних шкіл представимо на рис. 5.
Фактично неокласичний період економічної
думки в контексті поглядів на суть і формування
фінансових результатів діяльності виробничих
систем знаменувався розвитком теорій попередніх науковців та зародженням ризикової теорії
походження прибутку.
Таким чином, основний базис сучасного
розуміння природи і формування фінансового
результату діяльності підприємств закладався

Виробнича діяльність
Первинний відсоток

Позиковий відсоток

Суміш різнорідних доходів підприємства

Чистий процент на
капітал

–

Частина доходів, що йде на відновлення зношеної
частини капіталу
=

Обсяг витрат на ремонт капітальних засобів
Премія за ризик

Рис. 4. Процес формування фінансового результату виробництва
за Є. Бем-Баверком
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Основне джерело прибутковості –
динамічні зміни: приріст капіталу,
приріст трудових ресурсів, винаходи
і вдосконалення методів виробництва

Економічна теорія та історія економічної думки

Оплата праці

Витрати виробництва

Прибуток підприємства

Дохід підприємця

Представники німецької економічної школи фактично стали засновниками
ризикової теорії прибутку

Результат виключної
Плата за певні продуктивності праці
організатора
види ризику
виробництва

Рис. 5. Характеристика поглядів американської та німецької економічних шкіл неокласичного періоду
на суть і формування фінансових результатів виробничих одиниць
Джерело: побудовано автором на основі [20, 21, 22]

Чистий прибуток / Фінансовий результат

=

Ренти – це додаткові доходи (вигоди),
отримані підприємцем

Ренти, пов’язані з масштабом
підприємства

Ренти, пов’язані із заробітною
платою

Продукт капіталу

Продукт праці

Підприємницькі ренти
Ренти, пов’язані з капіталом

Капітал

Процентний дохід і заробітна
плата підприємця

Винагорода

Склад прибутку підприємства

Розглядає прибуток підприємства як
залишок після виплати відсотка,
страхового внеску та заробітної плати
адміністрації

Центр дослідження – з’ясування суті і
складу елементів прибутку

Винагорода за ті види ризику, які
підприємець не може усунути
страхуванням

І. Ф. Тюнен

Ханс фон Мангольдт

Німецька економічна школа

Яскравий представник – Дж. Кларк

Праця

Сплата проценту власникам факторів виробництва

Продукт землі

Земля

Формування фінансового результату діяльності

Кожен фактор виробництва (земля, праця,
капітал) є носієм певної продуктивності і
сприяє створенню певного доходу,
частина якого дістається його власнику

Яскравий представник – Дж. Кларк

Продовження розвитку існуючих теорій формування прибутку підприємства,
особлива увага приділена формуванню складових елементів прибутку

Американська економічна школа

Східна Європа: економіка, бізнес та управління
Випуск 5 (05) 2016
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Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури
впродовж століть, фактично від появи перших
економічних відносин.
Висновки з проведеного дослідження.
Фінансові результати є основним підсумковим
показником результативності діяльності підприємств, а тому мають винятково важливе значення для їх подальшого розвитку. Саме тому
вивчення різноманітних концепцій трактування
сутності процесу формування та розрахунку
фінансового результату в їх еволюційному розвитку є суттєвою науковою цінністю.
Еволюція сутності і формування фінансових
результатів виробничих одиниць розглядалася

багатьма науковцями і продовжує вивчатися і
по сьогодні.
Однак, позиція сучасних дослідників сутності і формування фінансового результату
діяльності, на нашу думку, не є зовсім вірною,
оскільки ними не приділяється належна увага
вивченню еволюційного розвитку поняття
фінансового результату та його формування.
Саме тому вважаємо за потрібне досліджувати
еволюцію розуміння сутності результату діяльності загалом і фінансового результату діяльності зокрема від моменту появи виробничої
діяльності взагалі.
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