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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми полягає в  тому, що в країні існує велика 

кількість підприємств, які мають незадовільний 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.  

Метою дипломної роботи є теоретичне та практичне дослідження 

особливостей організації та методики обліку, аналізу та аудиту фінансових 

результатів на підприємстві в сучасних умовах господарювання 

Завдання дослідження: 

- Розглянути економічну сутність та зміст фінансових результатів 

- Дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання обліку 

фінансових результатів 

- Вивчити особливості міжнародного обліку фінансових 

результатів 

- Розкрити методику обліку та аудиту фінансових результатів на 

прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси» 

- Висвітлити недоліки та рекомендації щодо ведення обліку 

фінансових результатів на КП «Теплопостачання міста Одеси» 
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- Провести аналіз фінансового стану КП «Теплопостачання міста 

Одеси» 

- Провести аналіз рентабельності КП «Теплопостачання міста 

Одеси» 

- Здійснити моделювання фінансового результату досліджуваного 

підприємства. 

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». 

Методами дослідження є 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». 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (50 

найменувань), та 11-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 159 

сторінок. Основний зміст викладено на 100 сторінках. Робота містить 24 

таблиць. 

Публікації. За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 

опубліковано 2 статті: Окремі питання управління діловою активіністю 

підприємства (м. Одесса, 2017 р.), Порівняльна характеристика обліку витрат 

згідно п(с)бо та мсфз (м. Одесса, 2017 р.) 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні засади обліку фінансових 

результатів»  розглянуто методологічні та правові аспекти обліку та 

організації обліку фінансового результату. 

У другому розділі «Діюча практика обліку фінансового результату у 

кп «теплопостачання міста одеси» досліджено загальноекономічну 

характеристику та особливості документального оформлення обліку операцій 

на підприємстві КП «Теплопостачання», проаналізували напрями 

автоматизації та удосконалення обліку та контролю операцій на підприємстві 

КП «Теплопостачання». 

У третьому розділі «Аудит, аналіз і моделювання фінансового 

результату у кп «теплопостачання міста одеси» досліджені завдання і 

джерела контролю, методика контролю на підприємстві КП 

«Теплопостачання», проаналізовано стан внутрішнього контролю на 

підприємстві, розглянуто методичні аспекти контролю інформаційного 

забезпечення обліку доходів та витрат, проведене кореляційно-регресивне 

моделювання чистого прибутку на підприємстві КП «Теплопостачання». 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких 

такі: 

1. Вдосконалення облікової документації і документообігу на КП 

«Теплопостачання» , на мій погляд, має здійснюватися в таких напрямах, як 

підвищення оперативності оформлення та обробки інформації щодо процесу 

реалізації послуг, збільшення рівня об'єктивності аналітичної інформації, яка 

знаходиться в первинних документах, забезпечення економії витрат ресурсів 

та праці на документування й оброблення документів. 

2. Значне місце в організації внутрішньогосподарського контролю у КП 

«Теплопостачання». займає інвентаризація. Періодичність проведення 

інвентаризації товарних запасів – 1 раз на два тижні. Одним із завдань 

інвентаризації є виявлення товарів, які частково втратили свою первісну 

якість. З цією метою нами пропонується під час інвентаризації в КП 

«Теплопостачання» посилити контроль виробничих запасів. 

3. Проводити підвищення кваліфікації бухгалтерів у зв’язку з 

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

4.  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. 

5. Закріпити за окремим виконавцем проведення аналізу і контролю 

фінансових результатів підприємства. 

 

 



АНОТАЦІЯ 
 

Білецький С.О. «Організаційно-методичне забезпечення обліку і аудиту 
фінансових результатів на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси», 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності «071 «Облік та оподаткування»» за магістерською програмою 
«Облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю», 
Одеський національний економічний університет м. Одеса, 2018 рік 
 

Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – теоретичні засади обліку фінансових результатів, опис діючої  
практики обліку фінансового результату, аудит та аналіз на обраному 
підприємстві. У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку фінансового 
результату, проведено аудит та економічний аналіз фінансового результату 
на досліджуваному підприємстві. Запропоновано: вирішення проблемних 
питань обліку та аудиту фінансового результату досліджуваному 
підприємстві. 

 
Ключові слова: фінансовий результат, облік, аудит, аналіз, організація 
обліку, методологія контролю, проблеми обліку. 
 

ANNOTATION 
 

Biletskyi S.A. «Organizational and methodological support of accounting and 
audit of financial results on the example of the Communal enterprise «Heat 
supply of the city of Odessa»», thesis for Master degree in specialty «071 
«Accounting and taxation»» under the program «Accounting, audit and taxation in 
the management of business activity», Odessa National Economic University 
Odessa, 2018 

 
Master's qualification work consists of three sections. The object of the 

study - the theoretical basis of accounting for financial results, a description of the 
current practice of accounting for financial results, audit and analysis of the 
selected enterprise. The paper deals with theoretical aspects of accounting of 
financial results, conducted an audit and economic analysis of financial results at 
the investigated enterprise. Proposed: solution of problem accounting and audit of 
financial results of the investigated enterprise. 

 
Key words: financial result, accounting, audit, analysis, accounting 

organization, accounting problems. 
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