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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Про актуальність обраної теми дипломної 

роботи свідчить складний фінансовий стан у всіх галузях економіки і 

значна кількість збиткових підприємств і організацій. Виходячи з цього, 

постала необхідність удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту 

фінансового результату на підприємствах України.  

Дослідження проблеми фінансових результатів  актуальна, 

оскільки від одержаного підприємством прибутку залежить рівень оплати 

праці робітників, динаміка надходження коштів до бюджетів різних 

рівнів, насиченість ринку відповідною продукцією в міру її потреби тощо.  

Облік фінансових результатів є однією з важливих ділянок роботи 

бухгалтера. Він формує інформацію щодо доходів і витрат підприємства 

за їх видами, передбачає нарахування і перерахування податків, які 

надходять у державний бюджет України. Вказані нами причини 

обумовлюють актуальність теми дипломного дослідження.  

Мета і завдання дипломної роботи. Метою дипломної роботи є 

теоретичне та практичне дослідження особливостей організації та 

методики обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів на 

підприємстві в сучасних умовах господарювання.  

Для дослідження поставленої  мети і вирішення наукових та 

практичних задач було: 

- Розглянуто економічну сутність та зміст фінансових результатів 

- Досліджено нормативно-правову базу, що регулює питання 

обліку фінансових результатів 

- Вивчено особливості міжнародного обліку фінансових 

результатів 

- Розкрито методику обліку та аудиту фінансових результатів на 

прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси» 
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- Висвітлені недоліки та рекомендації щодо ведення обліку 

фінансових результатів на КП «Теплопостачання міста Одеси» 

- Проведено аналіз фінансового стану КП «Теплопостачання 

міста Одеси» 

- Проведено аналіз рентабельності КП «Теплопостачання міста 

Одеси» 

- Здійснено моделювання фінансового результату 

досліджуваного підприємства 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є сучасна 

система бухгалтерського обліку, аналізу і контролю фінансових 

результатів на підприємстві. Предметом дослідження є сукупність 

теоретичних питань, загальних принципів, методичних і практичних 

завдань, пов’язаних з організацією ефективного обліку, аналізу і 

контролю фінансових результатів на прикладі КП «Теплопостачання міста 

Одеси». 

Методи дослідження. Теоретичною основою дипломної робити 

стали загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. 

Для вирішення практичних завдань, застосовано широке коло методів 

економіко-математичне моделювання та синтез під час вивчення діючого 

законодавства та економічної літератури, методи фінансово-економічного 

аналізу тощо.  

Інформаційною базою дослідження були нормативно-правові 

акти, економічна література, праці вчених та науковців, дані статистичної, 

бухгалтерської та податкової звітності, інформаційно-аналітичні огляди, 

первинні документи, регістри обліку  КП «Теплопостачання міста Одеси». 
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення 

рентабельної діяльності суб'єкта господарювання є необхідною 

складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як 

основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності 

підприємства прибуток є важливим джерелом формування його капіталу, 

забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Отже, 

отримання прибутку – одна із стратегічних цілей управління та 

найважливіший об'єкт фінансового аналізу. 

Прибуток є результатом різноспрямованого руху фінансових 

потоків, що характеризуються доходами і витратами підприємства. 

Доходи і витрати, як взаємопов'язані чинники утворення прибутку 

підприємства, мають досліджуватися на всіх етапах їх формування. 

У дипломній роботі розглядається широке коло питань, пов’язаних з 

організацією обліку, контролю та аналізу фінансових результатів на КП 

«Теплопостачання м. Одеси» 

За результатами досліджень визначено, що бухгалтерського обліку 

на підприємстві здійснюється відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

КП «Теплопостачання  розвивається, має потенціал, є лідером 

теплопостачання в Одеській області, знаходиться на загальній системі 

оподаткування та сплачує такі податки: 

- податок на додану вартість; 

- податок з доходів фізичних осіб; 

- податок на прибуток; 

- єдиний соціальний внесок тощо. 

Для обліку витрат товариство використовує тільки 9 клас рахунків, 

які закриваються щомісяця на фінансові результати. 
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З’ясовано, що підприємство використовує повну форму фінансових 

результатів та бухгалтерський облік на підприємстві автоматизований, 

використовується програмне забезпечення «IT-Enterprise. Бухгалтерія». 

Таким чином, можна підсумувати, що на підприємстві 

автоматизація облікового процесу доходів має значні переваги, такі як : 

- точність та швидкість обробки великих масивів, здатність 

виконання складних математичних розрахунків; 

- поглиблення синтетичного та особливо аналітичного обліку у 

поєднанні із широкими можливостями отримання різноманітних форм 

звітів та візуальної інформації; 

- інтеграція інформаційної бази управлінського та фінансового 

обліку; 

- одноразове введення та збереження інформації про 

господарські операції на машинних носіях. 

У роботі було проведено аналіз фінансових результатів та перед цим 

досліджена методика такого аналізу. За результатами проведеного аналізу 

фінансових результатів виявлено, що у 2016р. фінансовий стан 

підприємства погіршився. 

Співвідношення найбільш ліквідних оборотних засобів до поточних 

зобов'язань вказує, що підприємство не може сплатити поточнi 

зобов’язання (даний показник нижче нормативного значення). Станом на 

31.12.2016 р. показники поточної та абсолютної ліквідності не 

відповідають нормативним значенням. Це свідчить про те, що у 

підприємства не достатньо ресурсів, які можуть бути використані для 

погашення його поточних зобов'язань.  

Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: 

загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, 

гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сферi дiяльностi 

емiтента, рiзке коливання цін), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), та 
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iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi 

чинного законодавства.  

Незначні негативні моменти, які були виявленні в ході аудиторської 

перевірки, мають обмежений вплив на стан діяльності підприємства КП 

«Теплопостачання міста Одеси» в цілому і не спотворюють дійсного 

фінансового стану даного підприємства. У зв’язку з цим можна 

підтвердити, що надана інформація свідчить про відповідність 

здійснюваної комерційної діяльності чинному законодавству. 

Керівництву КП «Теплопостачання міста Одеси» потрібно звернути 

увагу на такі рекомендації: 

- посилити контроль за правильністю заповнення первинних 

документів та своєчасністю їх обробки в системі автоматизованого обліку;  

- проводити підвищення кваліфікації бухгалтерів у зв’язку з 

останніми змінами в законодавчій базі обліку в Україні (семінари, курси); 

- закріпити за окремим виконавцем проведення аналізу і 

контролю фінансових результатів підприємства; 

- впроваджувати у практику ведення господарської діяльності 

систему оціночних показників-індикаторів; 

- доцільно розробити детальні інструкції конкретним виконавцям 

(у вигляді посадових інструкцій) про порядок і терміни реєстрації даних, а 

також використовувати систему заохочень за належного виконання своїх 

обов’язків робiтниками. 

- слід пам’ятати про можливість подання спрощеної податкової 

декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за 

нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 ПКУ 

Подані аспекти сприятимуть покращенню діяльності КП 

«Теплопостачання міста Одеси» та виведенню на новий рівень ,а разом з 

тим і збільшенню прибутку. 
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