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ВСТУП 
 

Актуальність теми. В сучасних умовах суб’єктам господарювання 

доводиться здійснювати свою діяльність в умовах економічної кризи, яка 

виражається не тільки зниженням покупної здатності, інфляціі, високої 

кредитної ставки, а й в нестабiльності законодавства та полiтичної системи, 

що в цілому негативно впливає як на ефективність господарської діяльності, 

так і на її окремі стратегічно важливі економічні показники. Так, за 

результатами 2015 року вітчизняні суб’єкти господарювання сукупно 

отримали фінансовий результат, який складає майже 186 млрд. грн. збитку 

(72,4 % підприємств отримали прибуток, а 27,6 % – збиток). Така ситуація на 

вітчизняних підприємствах пов’язана, перш за все, з використанням не 

ефективного аналізу і прогнозування, а також з недооцінкою функції 

управління ризиками, що в підсумку зумовлює неготовність більшості 

вітчизняних підприємств протистояти загрозам. В цих умовах доцільним є 

дослідження доходів та витрат як визначальних складових визначення 

фінансового результату, удосконалення організаційно-методичних засад 

обліку і аналізу формування прибутку для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. 

Дослідження фінансових результатів та чинників, що на них впливають, 

в період економічної кризи, стає ще більш актуальним та значущим, оскільки 

від одержаного підприємством прибутку залежить не тільки рівень 

надходження коштів до бюджетів різних рівнів, а й подальше існування 

підприємства як такового. 

Дослідженню економічної сутності фінансових результатів, 

теоретичних і практичних засад їхнього обліку та аналізу, у тому числі на 

підприємствах різних видів економічної діяльності, присвячено праці відомих 

вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: Бутинець Ф.Ф., Левицька 

Н.Т., Білуха С.В., Івахненков Л.І., Лавріненко Ю.А., Верига Н.В., Пошерстник 

Г.Г., Сопко В.В., Мних Є.В. та ін. Провідні учені внесли вагомий внесок в 
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розвиток обліку фінансових результатів, проте залишається чимало 

невирішених питань, котрі потребують детального дослідження та надання 

пропозицій для практичної діяльності у зв’язку з постійною зміною 

нормативної бази. 

Необхідність вирішення зазначених питань, теоретичне та практичне 

значення результатів дослідження як необхідної умови підвищення 

прибутковості підприємств, обумовили актуальність обраної теми 

магістерської дипломної роботи, її мету, завдання та напрями дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є вивчення 

і критична оцінка теоретичних засад та чинної практики обліку, аудиту та 

аналізу діяльності підприємства, а також розробка практичних рекомендацій 

щодо їх вдосконалення на ПАТ «Одескабель».  

Відповідно до мети, в випускній роботі поставлено такі завдання: 

 – сформувати інформаційну базу задля визначення критеріїв щодо 

ефективності управління процесами формування та використання фінансових 

результатів;  

– визначити особливості обліку доходів витрат та фінансових 

результатів на ПАТ «Одескабель»; 

– вивчити основні засади методики аудиту доходів, витрат і фінансових 

результатів на ПАТ «Одескабель»; 

– проаналізувати загальний стан підприємства і фінансових результатів 

зокрема в динаміці за 3 роки задля виявлення чинників що обумовили зміни 

ефективності господарювання на ПАТ «Одескабель»; 

– надання практичних рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та 

аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес обліку, 

аудиту і економічного аналізу фінансових результатів на ПАТ «Одескабель»; 

Предметом дослідження є питання удосконалення методики обліку, 

аудиту і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.  
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Методи дослідження. Для досягнення мети дипломної роботи в процесі 

дослідження організації й методики бухгалтерського обліку та аудиту 

операцій з обліку доходів, витрат та фінансових результатів на ПАТ 

«Одескабель», в залежності від складності поставлених завдань, 

застосовувався комплекс загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, 

таких як метод індукції та дедукції, аналізу і синтезу, спостереження та 

порівняння, статистичні методи, абстрактно-логічний метод і метод причинно-

наслідкового зв’язку, а також метод аналогії.  

Для обчислення, обробки і аналізу цифрової складової аналізу була 

використана  комп’ютерна програма Microsoft Excel. 

Інформаційна база дослідження. Законодавчі та нормативні документи 

України, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні стандарти 

аудиту, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку, аудиту, 

контролю, аналізу фінансових результатів, спеціалізовані періодичні видання, 

навчальні посібники, а також ресурси всесвітньої мережі Інтернет. Практичну 

інформацію для дослідження нами було отримано безпосередньо на 

досліджуваному підприємстві ПАТ «Одескабель», зокрема 

використовувались накази керівництва, первинні документи, облікові регістри 

та форми фінансової звітності. 
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ВИСНОВКИ 
 

Кабельно провідникова галузь на сьогоднішній день знаходиться в 

досить складному стані. По перше, це посилення кризових явищ в економіці 

України: зменшення покупної здатності, зміна курсу валют. По друге, 

відсутність підтримки національних виробників з боку держави: вiдсутнiсть 

держзамовлення; відсутність інвестиційного забезпечення інноваційної 

діяльності; також не ведеться боротьба з «сірим» імпортом, що не вiдповiдає 

ДСТУ. Все це можно доповнити стрімким зростанням конкуренціі внаслідок 

входження на український ринок французької компаніі Nexans, яка 

спеціалізується на виробництві кабельно-провідникової продукції. 

На підставі проведеного дослідження теоретико-методичних питань, 

критичної оцінки діючої практики обліку і аудиту на підприємстві була 

визначена сутність та класифікація доходів, витрат та фінансового результату 

з економічної та бухгалтерської точки зору. Наведено особливості оцінки та 

визнання доходів і витрат як складових фінансового результату за 

вітчизняними та міжнародними стандартами. 

Сформульовано інформаційну базу задля визначення критеріїв щодо 

ефективності управління процесами формування та використання фінансових 

результатів. 

В результаті дипломного дослідження нами були одержані наступні  

результати: 

- для ведення бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві 

використовується автоматизована система «ТРИПЛАН», яка адаптована під 

особливості діяльності ПАТ «Одескабель» господарств; 

- фiнансова звiтнiсть товариства складається вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ); 

- синтетичний облік доходів та витрат ведеться на 7 та 9 класах рахунків 

відповідно. 
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Особливістю документування операцій з витратами, доходами та 

фінансовими результатами підприємства є те, що для них безпосередньо не 

затверджено типових форм документів. Документальне підтвердження 

здійснення витрат залежить від виду витрат. 

Віднесення доходів і витрат на фінансові результати оформлюється 

розрахунком бухгалтерії. Довідки та розрахунки бухгалтерії слугують також 

для відображення накопичення фінансових результатів різних видів діяльності 

та наприкінці періоду зараховуються до складу нерозподіленого прибутку 

(збитку).  

На ПАТ «Одескабель» кожного року проводиться аудиторська перевірка 

незалежною аудиторською компанією ТОВ «Грантьє». Остання аудиторська 

перевірка проведена 14.03.2016 – 30.03.2016 року, не виявила суттевих 

викревлень, що могли б вплинути на достовірність фінансової звітності, тому 

по її закінченню було надано умовно позитивний аудиторський звіт. 

З метою вдосконалення порядку ведення обліку доходів та витрат було 

запропоновано наступні заходи:  

- доцільно переглянути статті інших витрат  і  скоротити їх, оскільки 

вони в 2015 р. склали значну суму; 

- рекомендовано найняти спеціаліста з управління похідними 

фінансовими інструментами задля більш ефективного їх використання; 

- доцільно відкрити відповідні субрахунки з обліку фінансового 

результату за відповідним видом діяльності, а саме: 

441 «Прибуток (збиток) від операційної діяльності», 

442 «Прибуток (збиток) від фінансової діяльності», 

443 «Прибуток (збиток) від інвестиційної діяльності», 

444 Прибуток (збиток) від іншої діяльності»; 

- запропоновано посилити дисципліну та роль внутрішнього аудиту на 

підприємстві як потужного важеля управління фінансово-господарською 

діяльністью. 
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Маркетингова ситуація розвивається для підприємства досить 

сприятливо. Про це свідчать такі ознаки, як значне зростання обсягу 

виробництва і продажів (53,4% при інфляціі 43,3%), висока оборотність 

готової продукції, своєчасне погашення дебіторської заборгованості, активне 

залучення авансів під свою продукцію, оплата продукції грошовими коштами. 

На підставі цих ознак можна зробити висновок про досить високу 

конкурентоспроможність продукції, що випускається і ефективну 

маркетингову діяльності керівництва підприємства. Рівень маркетингових 

витрат співпадає з темпами росту обсягу реалізаціі. 

В цілому ринкову діяльність ПАТ «Одеска можна визнати ефективною, 

що відкриває перед ним певні перспективи та дозволяють в майбутньому 

зміцнити ринкове становище. 

Аналіз стану виробничої діяльності організації показав інтенсивне 

використання основних засобів та незначне оновлення виробничих 

потужностей, зменшення чисельності персоналу, зменшення 

матеріаломісткості і зниження трудомісткості продукції, скорочення 

тривалості операційного і фінансового циклів, значне зростання 

продуктивності праці. 

За  отриманими результатами виробничої діяльності надано 

сприятливий висновок, оскільки керівництво ПАТ «Одескабель» в цілому 

забезпечило можливість довгострокового розвитку бізнесу. 

Аналіз фінансової діяльності показав, що підприємство ПАТ 

«Одескабель» відрізняється низьким рівнем фінансової стійкості і 

ризикованою стратегією фінансування, що використовує в якості основного 

джерела кредиторську заборгованість. Власні оборотні кошти на підприємстві 

відсутні та частина необоротних засобів фінансуюється за рахунок 

короткострокових кредитів, що безумовно дуже ризиковано. 

Проте, нами було зроблено висновок, що підприємство все ж може бути 

визнано фінансово стійким завдяки своїм значним і стійким фінансовим 

потокам. Протягом аналізованого періоду підприємство не збільшувало 
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статутний капітал, власний капітал незначно збільшився за рахунок 

нерозподіленого прибутку. Власний капітал при його формальної 

недостатності (менше половини в структурі фінансування) характеризується 

високою якістю, величина чистих активів цілком достатня і забезпечує 

організації досить високий ступінь свободи в прийнятті рішень. Аналіз 

дебіторської і кредиторської заборгованостей показав, що в цілому 

заборгованості характеризуються високою оборотністю, а отже, високою 

якістю.  

Аналізуючи ймовірність банкрутства ПАТ «Одескабель», можна 

зробити висновок про відносну стійкість підприємства. Цей висновок 

випливає з розрахунків за найбільш поширеними вітчизняними методиками. 

Узагальнюючи результати аналізу ПАТ «Одескабель», можна зробити 

загальний висновок про те, що воно, безумовно, є ефективним, динамічним, 

добре керованим промисловим підприємством.  
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