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ВСТУП 

 

Однією з головних причин функціонування організації – є отримання 

позитивного фінансового результату. Прибуток, як економічна категорія, 

визначає подальший розвиток підприємства та виступає об'єктом фінансування 

господарської діяльності. Тривала фінансова стійкість підвищує рівень 

конкурентоспроможності, а також дає змогу залучати зовнішніх інвесторів. 

Негативна динаміка збитковості підприємств останні роки зумовлює 

актуальність подальшого дослідження даної теми. 

Значний внесок у дослідження економічної сутності, основних умов 

визнання та класифікації доходів і фінансових результатів зробили такі науковці, 

як: Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, А.М. Волошин, О.М. Голенко, П.О. Куцик,  

М.В. Корягін, Л.Г. Ловінська, Р.Л. Хомяк, О.М. Чабанюк, Л.В. Шилкіна,            

О.Г. Біла, та ін., разом із тим, зміни чинного законодавства, що відбулись, 

визначають необхідність подальших досліджень означених питань. 

Метою роботи є розробка теоретичних засад та організаційно-методичних 

положень щодо подальшого розвитку обліку доходів та фінансових результатів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно здійснити такі завдання: 

1. Дослідити історію формування понять "дохід", "прибуток" та 

"фінансовий результат" як економічних категорій. 

2. Розглянути теоретичні аспекти обліку доходів, зокрема 

охарактеризувати особливості класифікації доходів. 

3. Визначити особливості обліку доходів за міжнародними 

стандартами. 

4. Оцінити систему обліку доходів, порядок визначення фінансових 

результатів на ПП "Югагросервіс", розглянути концепцію 

автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні фінансовими 

результатами. 

5. Визначити основні проблемні питання, що виникають при 

формуванні фінансових результатів. 
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6. Розглянути основні аспекти аудиторської перевірки та аналізу 

доходів та фінансового стану підприємства. 

7. Розробити імітаційну економіко-математичну модель прибутку для 

детального аналізу. 

8. Проаналізувати фінансово-господарську діяльність ПП 

"Югагросервіс". 

9. Обґрунтування пропозицій щодо удосконалення обліку доходів та 

фінансових результатів. 

Об’єктом дослідження є процес обліку та аудиту доходів та фінансових 

результатів на сільськогосподарському підприємстві. 

Предметом дослідження виступають теоретико-методичні та організаційні 

засади обліку та аудиту доходів та фінансових результатів. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в ході дослідження 

використовувалися такі методи: логічний – при побудові логіки й структури 

дипломної роботи; системний підхід – для оцінки стану проблеми та визначення 

напрямів удосконалення обліку доходів та фінансових результатів; індукції та 

дедукції – у процесі дослідження загальних тенденцій розвитку обліку доходів 

та фінансових результатів; теоретичного порівняння – для побудови 

класифікаційної моделі доходів по видах діяльності; порівняння – порівнюючи 

вітчизняні та міжнародні стандарти обліку доходів; статистичного 

спостереження та аналітичного групування – для розподілу регіонів України за 

рівнем прибутковості та виявлення тенденції по роках; кореляційно-

регресійного аналізу – для визначення впливу факторів на ефективність 

використання прибутку підприємства; таблично-графічний метод – з метою 

наочного зображення інформації; аналіз коефіцієнтів – для формування критеріїв 

оцінювання ефективності фінансової діяльності організації; причинно-

наслідкових зв’язків, конкретизації, формалізації – для створення системи 

аналітичного обліку та документообігу доходів та фінансових результатів; 

логічного узагальнення – для формування висновків. 
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Інформаційною базою дослідження є: 

– нормативно-правові документи;  

– МСФЗ;  

– план рахунків бухгалтерського обліку та інструкція до нього;  

– наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених;  

– матеріали наукових конференцій і періодичних видань;  

– дані Державної служби статистики України;  

– облікова політика та установчі документи;  

– фінансова звітність підприємства;  

– синтетичні та аналітичні регістри обліку; 

Публікації та апробація результатів дослідження. Опубліковано тези за 

результатами наукового дослідження на тему: «Доходи підприємства як об’єкт 

аудиту» у Збірнику матеріалів V Міжнародної студентської науково-практичної 

Інтернет-конференції, 25 травня 2017 р., м. Одеса, «Перспективи розвитку 

обліку, контролю та економічного аналізу в контексті глобалізації»,  

«Порівняльна характеристика МСФЗ 18 «Виручка» та П(С)БО 15 «Дохід» щодо 

розкриття інформації з обліку доходів» у Збірнику матеріалів ІІ Міжнародної 

студентської науково-практичної інтернет-конференції, 14 квітня 2016 р., м. 

Одеса, «Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах 

глобалізації» (С. 208-209), «Сучасні проблеми обліку фінансових результатів 

діяльності підприємств» у Збірнику матеріалів студентських наукових робіт №8, 

2016 рік, м. Одеса. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведеного дослідження організації обліку та аудиту доходів та 

фінансових результатів підприємства можна зробити наступні висновки та 

пропозиції: 

1. Дохід, як економічна категорія, являє собою надходження матеріальних 

цінностей за певний проміжок часу. Збільшення або зменшення доходів впливає 

на прибуток, що в свою чергу є головним показником успішної діяльності 

установи. Прибуток, як економічна категорія, визначає подальший розвиток 

підприємства та виступає об'єктом фінансування господарської діяльності. 

Тривала фінансова стійкість підвищує рівень конкурентоспроможності, а також 

дає змогу залучати зовнішніх інвесторів. Негативна динаміка збитковості 

підприємств останні роки зумовлює актуальність подальшого дослідження даної 

теми. 

2. Визначенню терміну «дохід» присвячувалось багато наукових праць. 

Дане тлумачення було дискусійним впродовж становлення економіки. 

Дослідження поняття доходу вченими було актуальним в різні періоди історії. 

3. Необхідність у обліковій інформації щодо обліку доходів та фінансових 

результатів вимагає формулювання основних завдань її обліку, в системі 

управління підприємством, якими є: розкриття інформації про доходи у наказі 

про облікову політику; розробка графіку документообігу для документів, що 

підтверджують виникнення доходів; вибір облікових реєстрів, у яких 

відображається інформація про доходи. Розглянутий стан організації обліку 

доходів та фінансових результатів на ПП «Югагросервіс» свідчить, що він 

відповідає вимогам чинного законодавства з цього питання і ведеться із 

застосуванням типових форм первинних документів зі складанням відповідним 

бухгалтерських проведень. 

Значний вплив на побудову обліку і аналізу фінансових результатів чинять 

характер організації виробництва і потреб управління ним з погляду на 

специфічні особливості галузі. Проведене дослідження забезпечило виділення 
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галузевих та технологічних особливостей підприємства, особливості готової 

продукції, що впливають на формування її собівартості. 

4. Належна організація обліку доходів та фінансових результатів на 

підприємстві має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, 

прозорості та достовірності даних операцій. Розглянуто методику відображення 

доходів та фінансових результатів в системі рахунків бухгалтерського обліку на 

ПП «Югагросервіс», що сприяє підвищенню інформативної функції 

бухгалтерського обліку. Виявлено, що синтетичний облік операцій з обліку 

доходів та фінансових результатів ведеться без порушень згідно до вимог 

чинного законодавства. 

5. Важливою метою для суб’єктів господарювання є залучення іноземних 

інвестицій. Через це виникає необхідність формувати фінансові звіти та вести 

облік відповідно до міжнародних стандартів. Велике значення для інвесторів має 

відображення фінансових результатів в звітності компанії, тому принципи 

достовірності та прозорості мають змогу прийняти рішення про обсяг інвестицій, 

які будуть вкладені. Відмінність між національними та міжнародними 

стандартами класифікації доходів впливає на організацію синтетичного та 

аналітичного обліку доходів, а також зумовлює розбіжності в складанні Звіту про 

фінансові результати і відображенні в ньому інформації про доходи.  

Незважаючи на те, що національні П(С)БО ґрунтуються на міжнародних 

стандартах фінансової звітності, вони не однакові. Тому в процесі роботи 

користувачів фінансових звітів у світовій практиці актуальним є вирішення 

проблеми уніфікації української системи з міжнародною системою 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

6.  Приватне підприємство «Югагросервіс» є сільськогосподарським 

підприємством, яке здійснює вирощування та реалізацію насіннєвих культур з 

2002 року. Метою діяльності підприємства є здійснення господарської діяльності 

та отримання на її основі прибутку. Для ведення своєї діяльності підприємство 

укомплектовано висококваліфікованими фахівцями, агрономами, які мають 

великий досвід і знання, що підтверджують результати перевірок 
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республіканських, обласних і районних комісій. Для вирощування насіннєвої 

продукції використовуються родючі заплавні землі, сучасні технології 

вирощування високоякісних і високопотенційних гібридів кукурудзи і 

соняшнику. Підприємство та його співробітники багаторазово отримували 

дипломи за досягнення в галузі. Два роки поспіль ПП «Югагросервіс» 

нагороджується премії «Агропідприємство року».  

7. Організація бухгалтерського обліку та звітності на ПП «Югагросервіс» 

здійснюється на підставі діючої нормативно-правової бази та внутрішніми 

установчими документами. Підприємство є платником єдиного податку 4 групи 

та ПДВ. Для обліку доходів та витрат використовуються 7 і 9 класи рахунків. На 

підприємстві застосовується автоматизована форма бухгалтерського обліку. 

8. Для здійснення бухгалтерського обліку підприємство застосовує 

програмне забезпечення «1С:Підприємство» та «Клієнт банк». Автоматизація 

бухгалтерського обліку направлена на забезпечення обліку та аналізу витрат, як 

по окремих статтях, так і в цілому по підприємству, правильності віднесення 

доходів та витрат до звітного періоду, групує та розносить облікову інформацію 

по структурних підрозділах. Автоматизований бухгалтерський обліку спрощує 

роботу бухгалтера, але водночас автоматизація потребує пильного контролю з 

боку облікового персоналу, оскільки можуть виникати помилки в ході роботи, 

проблеми з електричною системою, втрата бази даних тощо. Також 

автоматизація потребує певного рівня практичних навиків роботи з 

комп’ютером, що є проблемою для бухгалтерів, які звикли до журнально-

ордерного обліку. 

9. Проведений аналіз доходів та фінансового стану ПП «Югагросервіс» дав 

підставу зробити висновки про те, що формування доходів займає значну частку 

в структурі фінансових результатів підприємства. Проведено аналіз обсягу 

доходів підприємства, їх динаміки та структури. Запропонований аналіз дає 

можливість підприємству вивчати поведінку доходів з метою підвищення 

ефективності поточної фінансово-господарської діяльності. Проведений аналіз 

фінансової стійкості підприємства свідчить про абсолютну фінансову стійкість 
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ПП «Югагросервіс» на протязі аналізованого періоду. За результатами 

проведеного аналізу доходів та фінансового стану ПП «Югагросервіс» 

запропоновано рекомендації щодо управління доходами для покращання 

фінансового стану. 

10. Для вивчення взаємозв'язку фінансових показників методами 

кореляційно-регресійного аналізу в ході дослідження була побудована 

економіко-математична модель на основі фінансових показників підприємства. 

Економіко-математичні методи є одними з найбільш розповсюджених методів 

стратегічного аналізу, планування та управління діяльністю підприємства.  

11. Розглянуто мета, предмет та об’єкти проведення аудиту операцій з 

обліку доходів та фінансових результатів, основні завдання та джерела 

перевірки. Визначена нормативно-правова база згідно до якої аудитор здійснює 

аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Нормативно-правова база направлена на те, щоб аудит був спрямований і 

проведений з метою збору потрібних оглядів та оцінювань для проведення 

аналізу ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами.  

12. Аудиторська перевірка фінансових результатів є однією з 

найскладніших у практиці аудиторських перевірок. Це обумовлено тим, що цей 

вид аудиторських перевірок узагальнює всі сторони фінансово-господарської 

діяльності підприємства. У ході аудиту фінансових результатів вивчається 

облікова політика щодо обліку доходів та фінансових результатів, умови 

визнання доходів від звичайної діяльності; повнота розкриття інформації про 

доходи у фінансовій звітності та примітках до фінансових звітів; наявність 

окремого обліку доходів від різних видів діяльності; правильність та 

своєчасність відображення доходів у первинних документах та облікових 

регістрах.  

13. Аудиторську перевірку операцій з обліку доходів та результатів 

діяльності підприємства умовно можна поділити на три етапи: початковий, 

дослідження та завершальний. На першому етапі проводиться ознайомлення з 

особливостями галузі, в якій працює дане підприємство, специфікою виробничої 
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діяльності і технологією виробництва продукції, виробничою структурою 

підприємства. Проводиться оцінка системи внутрішнього контролю та 

бухгалтерського обліку при здійсненні анкетування, запитів та тестування 

персоналу підприємства для оцінки аудиторського ризику. Аудитор також має 

змогу отримувати докази із зовнішнього середовища  за допомогою запитів 

адресованих контрагентам, банкам, податковим органам тощо. Дослідження – 

головний етап проведення аудиту, при якому здійснюються збирання та 

вивчення аудиторських доказів. На основі плану та програми аудиту виконується 

аудиторська перевірка для підтвердження або спростування достовірності 

фінансової звітності підприємства. Завершальним етапом процесу аудиту 

фінансових результатів є узагальнення результатів аудиту та складання висновку 

про реальність та повноту відображення фінансових результатів у звітності 

підприємства. 

14. Запропоновані основні заходи щодо удосконалення організації обліку 

доходів та фінансових результатів на ПП «Югагросервіс». Удосконалення 

бухгалтерського обліку, звітності та аналізу при формуванні фінансових 

результатів підприємства дадуть можливість регулювати фінансово-

господарські відносини відповідно до ринкових механізмів на мікро – та 

макроекономічному рівнях, а також впливати на ефективність розвитку галузі. 
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