
 77

       

       

         

         

   

       

      

     

       

      

       

       

 

 

           
       

         
      

 

 

 

О.І. ЛИННИК, канд..ек.наук, доцент кафедри Економічного аналізу та 

обліку 

ШИШКО Ю.Ю., магістр кафедри Економічного аналізу та обліку 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Формування прибутку як фінансового результату роботи підприємства, 

що відображається в обліку, в офіційній звітності суб’єктів господарювання, 

залежить від встановленого порядку визначення фінансових результатів 
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діяльності; обчислення собівартості продукції; загальногосподарських витрат; 

визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності. 

На формування абсолютної суми прибутку підприємства впливають: 

результати, тобто ефективність його фінансово-господарської діяльності; сфера 

діяльності; установлені законодавством умови обліку фінансових результатів. 

Теоретичні і практичні положення економічного аналізу та контролю 

фінансових результатів викладені у різноманітних працях, статтях, наукових 

доробках багатьох економістів, бухгалтерів практиків та теоретиків. Серед них 

великий вклад внесли Л.П. Кулаковська В.М. Пархоменко, О.В. Лишиленко, А. 

М. Герасимович, Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Чебанова, І.В. Шубін, та ін. 

На сьогоднішній день вагомого значення при визначенні фінансового 

результату господарської діяльності підприємства набуває нормативно-правова 

база, адже саме вона регулює методику визначення фінансових результатів від 

різних видів діяльності, прямо впливає на величину кінцевого прибутку. 

Нормативно – правова база є ще досить неврегульованою тому, що існує 

істотний розрив між податковим та фінансовим обліком.  

Щодо методики проведення аналізу фінансових результатів з 

використанням в певній послідовності системи аналітичних показників аналізу, 

то на першому етапі доцільно визначити абсолютні показники доходів та 

витрат підприємства в розрізі видів діяльності. 

На другому етапі доцільно застосувати горизонтальний та вертикальний 

аналіз до кожної статті доходів та витрат, тобто розглянути дані економічні 

категорії в структурі та динаміці. 

Наступним етапом дослідження методики аналізу формування прибутку 

підприємства є проведення факторного аналізу впливу факторів на величину 

операційного прибутку. 

Визначивши вплив основних факторів на величину прибутку, можна 

аналізувати економічні показники (рентабельності, фінансового стану, ділової 

активності) в розрахунок яких ми беремо фінансовий результат та дослідження 

впливу зміни останнього на загальну зміну даних показників. 
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Підводячи підсумок, щодо аналізу фінансових результатів, то 

спостерігається значне коливання системи показників, що пояснюється 

економічною ситуацією в якій функціонує підприємство. Для покращення 

загальної ситуації економічна політика підприємства повинна бути спрямована 

на пошук резервів підвищення доходів та зниження витрат. 
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