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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Процес діяльності ще з давніх часів залишається 

невід’ємною частиною життя суспільства. Кожна людина займається чи то 

виробництвом товарів, чи то наданням послуг, чи то іншим видом діяльності. 

Основна мета, яка спонукає людину до праці – це задоволення власних потреб. 

Але можна виокремити певну категорію людей, такі як підприємці, які за мету 

мають отримання прибутку.  

 Для того, щоб визначити величину прибутку, необхідно звернути увагу на 

такий показник як фінансовий результат. Він показує ефективність виробничої, 

фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Отримання виручки від 

реалізації виготовленої продукції чи наданих послуг ще не означає отримання 

прибутку, адже необхідно провести ряд розрахунків, останнім етапом яких буде 

зіставлення виручки та витрат на виробництво та збут продукції.  

Фінансовий результат відіграє важливу роль в ході прийняття 

управлінського рішення: допомагає правильно розподілити прибуток, виявити 

проблеми у діяльності підприємства, визначити напрями, які потребують 

додаткового фінансування. 

Таким чином, питання обліку фінансових результатів є досить актуальним і 

вже давно займає важливе місце у працях багатьох науковців. Наприклад, такі 

вітчизняні вчені як Білуха М.Т., Дем’яненко М.Я., Гайдуцький П.І., Гарасим П.М., 

Пушкарь М.С., Саблук П.Т., Швець В.Г., Шпичак О.М. розглядали проблемні 

питання з обліку фінансових результатів. Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Єфименко 

В., Зубілевич С.Я., Петрик О.А., Редько О.Ю., Сопко В.В займаються вивченням 

аудиту формування результату підприємства.  

Мета і завдання. Метою кваліфікаційної роботи є вивчення сутності 

фінансового результату, його основних складових та етапів формування, аналіз 

фінансових результатів досліджуваного підприємства, виявлення факторів, які 
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безпосередньо впливають на його формування та вироблення рекомендацій щодо 

покращення обліку на ТОВ «Геомар». 

Основними завданнями кваліфікаційної роботи є: 

 визначення сутності фінансового результату та історичні передумови 

виникнення цього терміну; 

 розгляд методичних підходів до визнання та класифікації доходів, витрат, 

фінансових результатів підприємства; 

 виявлення місця та ролі фінансового результату у складі об’єкту 

бухгалтерського обліку; 

 проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства; 

 визначення напрямів удосконалення організації обліку і контролю за 

формуванням та відображенням фінансових результатів у звітності 

підприємств; 

 вивчення порядку документального оформлення операцій з визнання доходів 

та витрат. 

Предмет та об’єкт. Об’єктом дослідження єорганізація бухгалтерського 

обліку та способи відображення у звітності і визначення фінансових результатів 

діяльності підприємств. 

Предметом дослідження є сукупність методологічних підходів та 

методичних положень щодо бухгалтерського обліку,  звітності та аудиту 

фінансових результатів, діяльність підприємства ТОВ «Геомар».  

Методи дослідження. При дослідженні цієї теми було використано 

загальнонаукові методи, такі як: аналіз та синтез, статистичне порівняння, 

узагальнення,  дедукція та індукція, математичний метод. 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою для написання 

кваліфікаційної роботи стали перш за все нормативно-правові та законодавчі акти 

України, навчальні посібники та статті українських та зарубіжних вчених, 

статистична та інша інформація з всесвітньої мережі Інтернет, а також фінансова 

звітність та первинні документи досліджуваного підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Перехід до ринкової економіки сприяє розвитку системи бухгалтерського 

обліку. Вона є основним джерелом інформації про господарську діяльність 

підприємства. 

Ведення бухгалтерського обліку регламентовано Законом України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність» та Національними положеннями. 

Основною метою обліку є визначення фінансового результату підприємства. 

Фінансовий результат – це прибуток або збиток, який отримує 

господарюючий суб’єкт унаслідок своєї діяльності. Як бачимо, поняття 

фінансового результату тісно пов’язане з поняттями прибутків та збитків; 

вважається, що прибуток є синонімом фінансового результату.  

Фінансовий результат (прибуток) характеризує не весь дохід, отриманий у 

процесі господарської діяльності, а тільки ту частину доходу, що звільнена від 

понесених витрат на здійснення цієї діяльності. Тобто у кількісному вираженні 

прибуток є залишковим показником, що представляє собою різницю між 

сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення підприємницької 

діяльності. 

Інформація про фінансовий результат підприємства відображається у 

фінансових звітах підприємства та є загальнодоступною інформацією для 

визначення рівня ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості 

підприємства і головним джерелом інформації для потенційних партнерів. 

Для покращення та підвищення ефективності обліку фінансових результатів 

доцільним вважається: 

 по-перше, розширити перелік класифікаційних ознак, які дадуть змогу 

розробити систему та механізми управління окремими складовими фінансових 

результатів для управління рівнем фінансових результатів у короткостроковій 

та довгостроковій перспективах; 
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 по-друге, розробити спеціальні регістри – аналітичні відомості про фінансові 

результати для узагальнення облікової інформації з метою задоволення 

інформаційних потреб різних користувачів. 

У результаті наукового дослідження та критичного розгляду основних 

аспектів та проблем обліку фінансових результатів зроблено такі висновки: 

1. Фінансовий результат – це показник, який дає загальну оцінку діяльності 

підприємства. На ТОВ «Геомар» фінансовий результат позитивний, що 

свідчить про отримання прибутку у даному звітному періоді. Це насамперед 

може свідчити про ефективне використання усіх видів задіяних ресурсів: і 

трудових, і матеріальних, і фінансових, але якщо порівняти значення прибутку 

з минулими роками, то можна зазначити, що прибуток має тенденцію до 

зменшення. 

2. Для удосконалення процесу діяльності необхідно правильно організовувати 

контроль та облік за ресурсами. На ТОВ «Геомар»бухгалтерський облік 

ведеться за допомогою комп'ютерної програми «1С: Бухгалтерія 7.7». 

Контроль за рівнем відповідності регістрів обліку, порядку і способу реєстрації 

та узагальнення інформації, передбаченого цією комп'ютерною програмою, 

вимогам законодавства покладається на Шиліну Л.В., директора підприємства. 

3. Кожне підприємство прагне отримати якомога більше прибутку. Для цього 

необхідно оптимізувати адміністративні витрати, інші операційні витрати та 

особливу увагу приділити витратам, які не відносяться до операційної 

діяльності підприємства. Також доцільно збільшити дохід від основного виду 

діяльності, знайти нових перспективних контрагентів. 

Аналіз фінансових результатів необхідний, перш за все, для знаходження 

факторів, які мають найбільший вплив на формування прибутку. Також 

розрахунок фінансового результату сприяє виявленню резервів збільшення 

прибутку і, відповідно, розроблення заходів для їх використання. 
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