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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Процес діяльності ще з давніх часів залишається 

невід’ємною частиною життя суспільства. 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. 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, в результаті чого отримаємо фінансовий 

результат  діяльності підприємства.   

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. 

 

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 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 є організація 

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. 

 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(55 найменувань) та 21-ого додатку. Загальний обсяг роботи становить 71 

сторінка. Основний зміст викладено на 64 сторінках. Робота містить 10 

таблиць, 22 рисунка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів 

діяльності підприємства» розглянуто економічну сутність фінансового 

результату та історичні передумови виникнення цього терміну. Визначено 

методичні підходи до визнання та класифікації доходів, витрат, фінансових 

результатів підприємства. 

У другому розділі «Особливості обліку і аудиту фінансових результатів 

діяльності підприємства на ТОВ «Геомар» розкрито організацію обліку 

доходів, витрат та фінансових результатів на підприємстві та його облікову 

політику, особливості обліку фінансових результатів на підприємстві та 

документальне оформлення операцій з визнання доходів та витрат, 

організаційно-методичні засади аудиту фінансових результатів. 

У третьому розділі «Аналіз фінансових результатів ТОВ «Геомар» 

зроблено структурно-динамічний аналіз доходів та витрат, а також проведено 

аналіз рентабельності підприємства. 

 

ВИСНОВКИ 

 

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. 

 

 


