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У статті розглянуто шляхи вдоскона-
лення бухгалтерського обліку та аналізу 
фінансових результатів на підприємстві КП 
«Миколаївська обласна друкарня». Основним 
механізмом загрози від банкрутства підпри-
ємства є своєчасний облік та аналіз фінан-
сових результатів. Розуміння складності 
системи розподілу прибутку є важливим 
фактором під час прийняття рішень щодо 
підвищення вартості підприємства, реінвес-
тування прибутку та використання його 
як ресурсу для фінансування інвестиційних 
проектів, стимулювання працівників підпри-
ємства.
Ключові слова: шляхи, вдосконалення, 
бухгалтерський облік, аналіз, фінансовий 
результат, прибуток, ринкова вартість.

В статье рассмотрены пути совершен-
ствования бухгалтерского учета и анализа 
финансовых результатов на предприятии 
КП «Николаевская областная типография». 
Основным механизмом угрозы банкротства 
предприятия является своевременный 
учет и анализ финансовых результатов. 
Понимание сложности системы распреде-

ления прибыли является важным фактором 
при принятии решений по повышению сто-
имости предприятия, реинвестированию 
прибыли и использованию его как ресурса 
для финансирования инвестиционных про-
ектов, стимулирования работников пред-
приятия.
Ключевые слова: пути, совершенствова-
ние, бухгалтерский учет, анализ, финансо-
вый результат, прибыль, рыночная стои-
мость.

The article considers ways to improve the 
accounting quality and analysis of the financial 
results of Mykolaiv Regional Printing House. 
The main mechanism of the threat of bank-
ruptcy of an enterprise is timely accounting and 
analysis of financial results. Understanding the 
complexity of the profit distribution system is 
an important factor in making decisions about 
increasing the value of an enterprise, reinvest-
ing profits, and using it as a resource for financ-
ing investment projects, stimulating employees 
of the enterprise.
Key words: ways, perfection, accounting, analy-
sis, financial result, profit, market value.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
економіки прибуток є головною метою підприєм-
ницької діяльності; базою економічного розвитку 
держави; критерієм ефективності фінансово-гос-
подарської відповідальності; основним внутрішнім 
джерелом формування фінансових ресурсів, які 
забезпечують розвиток підприємства; головним 
джерелом зростання ринкової вартості підпри-
ємства; важливим джерелом задоволення соці-
альних потреб суспільства; основним захисним 
механізмом від загрози банкрутства підприємства. 
Тому основним механізмом загрози від банкрут-
ства підприємства є своєчасний облік та аналіз 
фінансових результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У статті проаналізовано праці зарубіжних та вітчиз-
няних вчених, таких як М.М. Александрова, Г.Г. Кірей-
цев, С.О. Маслова, М.В. Афанасьєв, А.Б. Гончаров, 
В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась, 
О.М. Лисюк, Т.П. Михайлова, Ю.Д. Чаукіс.

Постановка завдання. Метою статті є вдоско-
налення бухгалтерського обліку та аналізу фінан-
сових результатів на КП «Миколаївська обласна 
друкарня».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розподіл прибутку має вплив на процеси у фінан-
сово-господарській діяльності КП «Миколаївська 
обласна друкарня»

Розподіл прибутку звітного періоду за анало-
гією впливає на формування та розподіл при-
бутку в майбутньому періоді. В сукупності пра-
вила та способи розподілу прибутку становлять 
систему, а оскільки процес розподілу в окремому 
періоді має вплив на розподіл в майбутньому, 
тобто існує потенціал саморозвитку, то ця сис-
тема є складною.

Розуміння складності системи розподілу при-
бутку є важливим фактором під час прийняття 
рішень щодо підвищення вартості підприємства, 
реінвестування прибутку та використання його як 
ресурсу для фінансування інвестиційних проектів, 
стимулювання працівників підприємства. Тому в 
системі бухгалтерського обліку КП «Миколаївська 
обласна друкарня» необхідно звернути увагу на 
розподіл прибутку підприємства.

В сучасних умовах право ідентифікувати сис-
тему розподілу прибутку належить адміністрації 
підприємства КП «Миколаївська обласна дру-
карня», яка визначає принципи корпоративного 
управління. Об’єктивно корпоративне управління 
є безперервним процесом узгодження інтересів та 
подолання суперечностей, що виникають. Ці про-
цеси мають бути чітко регламентовані. Проте сьо-
годні чіткої регламентації щодо розподілу прибутку 
немає, що призводить до неврахування інтересів 
всіх суб’єктів системи розподілу прибутку.
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У зарубіжних країнах формат Звіту про при-
бутки та збитки не встановлений на законодав-
чому рівні, що передбачає його варіативність та 
гнучкість під час прийняття рішень. Водночас на 
практиці використовуються дві форми звітності, а 
саме багато- та одноступенева.

В Україні більшість підприємств заповнює бага-
тоступеневий формат Звіту про фінансові резуль-
тати, в якому витрати згруповані за функціями. 
Малі підприємства складають одноступеневий 
формат вказаного Звіту за характером витрат. 
Зауважимо, що законодавчо встановлена форма 
звітності серед науковців викликає як критику, 
так і підтримку. На нашу думку, інформативність 
звітності про прибутки та збитки не зменшується 
за уніфікації її форми, однак перегляду потребує 
саме склад статей звітності.

Загалом звітність про фінансові результати 
підприємств України відповідає Четвертій Дирек-
тиві ЄС. Окремі відмінності пов’язані з більшою 
деталізацією статей звітності, що не суперечить 
Директиві.

Розділ І Звіту про фінансові результати перед-
бачає послідовне визначення прибутку (збитку) 
за видами діяльності шляхом порівняння доходів 
і витрат. Тому, на нашу думку, порушується логіка 
визначення фінансового результату, оскільки 
інформація про результати фінансової та інвес-
тиційної діяльності є неповністю розкритою. Пого-
джуємося з тим, що фінансова та інвестиційна 
діяльність здійснюється невеликою частиною під-
приємств, зокрема державних, надзвичайні доходи 
й витрати становлять також несуттєву питому вагу 
в загальній величині фінансових результатів. Вра-
ховуючи релевантний підхід до управління фінан-
совими результатами КП «Миколаївська обласна 
друкарня», вважаємо доцільним запропонувати 
порядок визначення фінансового результату в 
поліграфічній діяльності від реалізації та впливу 
інших об’єктивних факторів.

З огляду на це у Звіті про фінансові резуль-
тати доцільно наводити інформацію про фінан-
сові результати від реалізації, зміни цін, воло-
діння активами та впливу інших факторів. Це 
забезпечить послідовне визначення фінансового 
результату, який залежить та не залежить від 
здійснених підприємством операцій щодо реа-
лізації. Крім того, фінансовий результат звітного 
періоду доцільно відкоригувати з урахуванням 
помилок минулих періодів, оскільки вони при-
вели до випадкової зміни розміру фінансових 
результатів.

Запропонована методика визначення чистого 
прибутку повинна знайти відображення в розділі 
І «Фінансові результати» Звіту, тоді як другий та 
третій розділи змінювати недоцільно. Отже, роз-
рахунок фінансових результатів з урахуванням 
релевантного підходу, на нашу думку, підвищить 

інформативність звітності, а отже, її використання 
з метою управління КП «Миколаївська обласна 
друкарня».

Одним з основних напрямів поліпшення вико-
ристання капіталу підприємства є перш за все 
забезпечення максимального обсягу залучення 
власних фінансових ресурсів за рахунок внутріш-
ніх джерел, а саме чистого прибутку й амортиза-
ційних відрахувань.

Збільшення чистого прибутку є можливим за 
рахунок підвищення ефективності використання 
власного капіталу, а саме збільшення оборотності 
та підвищення рентабельності власного капіталу.

Збільшення обсягів фінансування за рахунок 
амортизаційних відрахувань є можливим шляхом 
застосування прискореної амортизації основних 
засобів.

Залучення капіталу за рахунок зовнішніх дже-
рел (випуск акцій для залучення власного капі-
талу, випуск облігацій або залучення довгостроко-
вого банківського кредиту) повинен проводитися 
з урахуванням вартості залученого капіталу. Осо-
бливо актуальним цей процес є сьогодні, коли 
інтерес західних інвесторів до нашої країни зрос-
тає, а купівля українських акцій розглядається як 
позитивна та перспективна.

Успішна реалізація розробленої політики фор-
мування власних фінансових ресурсів пов’язана з 
вирішенням таких основних завдань:

– проведення об’єктивного оцінювання вар-
тості окремих елементів власного капіталу;

– забезпечення максимізації формування 
прибутку підприємства з урахуванням припусти-
мого рівня фінансового ризику;

– формування ефективної політики розподілу 
прибутку (дивідендної політики) підприємства;

– формування й ефективне здійснення полі-
тики додаткової емісії акцій або залучення додат-
кового пайового капіталу.

Для поповнення власного капіталу треба 
перш за все оцінити вартість його залучення з 
різних джерел. До того, як звертатись до зовніш-
ніх джерел формування власного капіталу, 
повинні бути реалізовані можливості його фор-
мування за рахунок внутрішніх джерел, а осно-
вними внутрішніми джерелами є прибуток та 
амортизаційні відрахування. Треба розробити 
гнучку систему знижок та кредитування для 
оптових покупців, вивчити ефективність органі-
зації та проведення сезонних розпродаж зі зниж-
ками в ціні.

Ці всі заходи будуть закладом підвищення 
виручки, а також прибутку на необхідну величину, 
що дасть змогу підвищити рентабельність капі-
талу. Але якщо сума власного капіталу з внутріш-
ніх джерел є недостатньою, то треба звертатись 
до зовнішніх джерел залучення. Це вимагає роз-
робки емісійної політики підприємства.
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Основною метою цієї політики є залучення на 
фондовому ринку необхідного обсягу власних 
фінансових коштів в мінімально можливі строки. 
Процес управління вартістю залученого капіталу 
за рахунок зовнішніх джерел характеризується 
високим рівнем складності та потребує відповідної 
кваліфікації виконавців. Поряд з власним капіта-
лом підприємство певну частину своїх фінансових 
ресурсів формує за рахунок позикового капіталу.

За питомою вагою у складі залучених джерел 
фінансування значне місце посідають банківські 
кредити та кредиторська заборгованість, зокрема 
комерційний та товарний кредити. Необхідність 
кредиту як джерела поповнення фінансових 
ресурсів підприємства визначається характером 
кругообігу основних та оборотних активів. Але як 
джерело фінансування позиковий капітал теж має 
свої особливості.

1) Відносна простота формування базових 
показників оцінювання вартості. Це вартість обслу-
говування боргу у формі процентів за кредит.

2) Виплати з обслуговування боргу відносяться 
до собівартості, що зменшує розмір оподатковува-
ної бази підприємства, тобто розмір вартості пози-
кового капіталу зменшується на ставку податку на 
прибуток.

3) Вартість залучення позикового капіталу має 
високий ступінь зв’язку з рівнем кредитоздатності 
підприємства, оціненого кредитором. Чим вище 
кредитоздатність підприємства за оцінкою креди-
тора, тим нижче вартість залученого позикового 
капіталу.

4) Залучення позикового капіталу пов’язане зі 
зворотним грошовим потоком з обслуговування 
боргу та погашення зобов’язань за основною 
сумою боргу.

Щодо позикового капіталу, то у підприємства 
за наявної структури коштів і низької рентабель-
ності активів порівняно з процентними ставками 
за кредит є дуже незначні можливості щодо його 
залучення. Треба перш за все вирішувати збутові 
проблеми та підвищувати кредитоздатність під-
приємства.

Оптимізація фінансової структури капіталу є 
одним з найбільш важливих та складних завдань 
фінансового менеджменту. Оптимальна струк-
тура капіталу – це таке співвідношення його влас-
них і залучених джерел, за якого забезпечується 
оптимальне співвідношення між рівнем рента-
бельності власного капіталу та рівнем фінансової 
стійкості, тобто максимізація ринкової вартості 
підприємства.

Щодо управління дебіторською заборгованістю, 
то найбільш ефективними будуть такі шляхи:

– визначення термінів прострочених залишків 
на рахунках дебіторів, порівняння цих термінів із 
середніми показниками в галузі, показниками кон-
курентів та даними минулих років;

– періодичний перегляд граничної суми кре-
диту з огляду на реальний фінансовий стан клі-
єнтів;

– вимога застави на суму, яка не менше, ніж 
сума на рахунку дебітора, якщо виникають про-
блеми з одержанням грошей;

– використання арбітражних судів для стяг-
нення боргів за наявності порук чи гарантій;

– продаж рахунків дебіторів факторинговій 
компанії чи банку, що надає факторингові послуги, 
якщо це вигідно;

– негайне виставлення рахунка покупця під 
час продажу великої товарної партії;

– використання циклічної виписки рахунків 
для підтримання одноманітності операцій;

– відправлення поштою рахунків покупцям за 
декілька днів до настання терміну платежу;

– пропозиція відстрочки у виплаті грошей для 
стимулювання попиту;

– страхування кредитів для захисту від зна-
чних збитків за безнадійними боргами.

На думку авторів, класифікація фінансових 
результатів перш за все необхідна для прийняття 
відповідних рішень користувачами, тому повинна 
відображати продуктивний аспект, з одного боку, 
та правовий аспект, з іншого боку, в розрізі певних 
ознак. Ознаки ж класифікації фінансових резуль-
татів повинні враховувати організаційну струк-
туру та особливості виробництва, тобто відобра-
жати не тільки теоретичні аспекти формування та 
розподілу, але й практичні. Крім того, ефективне 
застосування класифікації фінансових результатів 
в межах певної інформаційної моделі має забезпе-
чити контроль відхилень на всіх етапах облікового 
циклу підприємства.

Таким чином, фінансові результати підприєм-
ства КП «Миколаївська обласна друкарня», на 
наш погляд, доцільно класифікувати за такими 
ознаками:

– вид діяльності, що забезпечить інформа-
ційну модель даними про фінансові результати від 
усіх видів діяльності підприємства;

– джерело формування, що дасть можливість 
деталізувати фінансові результати за окремими 
видами здійснених операцій в межах видів діяльності;

– рівень (підрозділ) формування, що забезпе-
чить оперативність управління та дієвість контр-
олю за результатами діяльності центрів відпові-
дальності;

– період формування, що дасть можливість 
розмежувати фінансові результати за звітними 
періодами;

– методика розрахунку, що забезпечить мож-
ливість визначення результату за даними не тільки 
фінансового, але й управлінського обліку;

– відповідність плану, що створить можли-
вість регулювання розміру фінансових результатів 
залежно від мети управління;
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– база оцінювання, яка дасть можливість 
визначати результат не тільки фінансового, але й 
податкового обліку;

– особливості оподаткування, що забез-
печить можливості маневрування фінансовим 
результатом;

– спосіб використання, який дасть можливість 
визначити фінансовий результат власника та під-
приємства.

Фінансові результати КП «Миколаївська обласна 
друкарня» формуються під впливом трьох груп 
факторів:

1) фактори мікроекономічного характеру;
2) фактори макроекономічного характеру;
3) специфічні фінансові фактори.
До першої групи відносяться споживчий попит 

на продукцію та послуги, які реалізовує КП «Мико-
лаївська обласна друкарня», та товарна пропози-
ція; рівень цін на товари; конкурентне середовище 
підприємства; ринкова частка підприємства та 
його конкурентоспроможність.

До другої групи відносяться податкова полі-
тика; оплата праці; регулювання доходів та цін; 
кредитно-грошова політика; кон’юнктура ринків 
ресурсів та капіталів.

До третьої групи відносяться фактори часу, 
інфляція, ризики. Методика аналізу фінансових 
результатів формується під впливом вищезазна-
чених факторів.

Методи розрахунку показників балансової 
ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стабільності в методиках слід викласти більш 
спрощено. Це дасть змогу в подальшому роз-
робити спеціалізовану програму для викорис-
тання комп’ютерної техніки в аналізі фінансо-
вого стану.

Розробка програмного забезпечення аналізу 
дасть змогу керівництву підприємства проводити 
щомісячно вказаний аналіз та використовувати 
його результати для розроблення обґрунтованих 
фінансових перспектив.

Доцільно об’єднати всі показники аналізу 
фінансових результатів поліграфічних підпри-
ємств у групи.

1) показники майнового стану;
2) показники ділової активності;
3) показники фінансової стійкості;
4) рентабельність продукції;
5) коефіцієнт загальної ліквідності.
Залежно від того, за які фінансові результати 

відповідають менеджери центру, розрізняють 
центри доходів, прибутку, затрат та інвестицій. 
Взаємозв’язок оплати праці працівників з відповід-
ним запланованим для центру показником (виручка, 
прибуток, затрати) підвищує зацікавленість в резуль-
татах діяльності та сприяє поліпшенню фінансових 
результатів підприємства загалом.

Під час здійснення аналізу фінансової діяль-
ності підприємств поліграфічної галузі необхідно 
на основі аналізу особливостей функціонування 
всієї галузі враховувати особливості їхньої фінан-
сової діяльності.

Використання як традиційних показників рівня 
прибутковості КП «Миколаївська обласна дру-
карня», так і визначальних показників зовнішньої 
та внутрішньої діяльності поліграфічних підпри-
ємств виступатиме забезпечувальною складовою 
формування системи управління фінансовими 
ресурсами як невід’ємної частини загальної стра-
тегії КП «Миколаївська обласна друкарня».

Слід зазначити, що при цьому доцільно вико-
ристовувати автоматизовану обробку даних для 
аналізу фінансових результатів КП «Миколаївська 
обласна друкарня».

Вирішення цих завдань може бути реалізо-
ване лише за наявності достатньої економічної 
інформації.

Окрім автоматизації бухгалтерського обліку, 
велике значення має оперативна інформація з 
аналізу. Доцільними можуть стати спеціалізовані 
програми, які на основі даних, що перебувають 
у системі бухгалтерського обліку, допоможуть 
виконати аналіз фінансового стану підприємства, 
дадуть результати в зручній та наочній формі.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження теоретико-методичних і прак-
тичних аспектів аналізу результатів фінансової 
діяльності дає змогу констатувати, що необхідно 
вжити невідкладних заходів щодо вдосконалення 
аналізу використання фінансових ресурсів як 
важливої забезпечувальної складової ресурсного 
потенціалу поліграфічних підприємств. Добре 
налагоджена робота щодо збирання та обро-
блення інформації, вибору основних абсолютних 
та відносних фінансово-економічних показни-
ків, вибору та застосування методів фінансового 
аналізу для оцінювання фінансово-економічних 
показників сприятиме як формуванню обґрунто-
ваних висновків про ефективність діяльності КП 
«Миколаївська обласна друкарня», так і побудові 
дієвої системи управління його економічним роз-
витком. Використання як традиційних показників 
рівня прибутковості КП «Миколаївська обласна 
друкарня», так і визначальних показників зовніш-
ньої та внутрішньої діяльності поліграфічних під-
приємств (фінансові можливості розширення 
зв’язків з клієнтами, обсяг ринку та частка у цільо-
вому сегменті, фінансові можливості функціону-
вання процесу виробництва та реалізації продук-
ції, впровадження інноваційних процесів, тощо) 
виступатиме забезпечувальною складовою фор-
мування системи управління фінансовими ресур-
сами як невід’ємної частини загальної стратегії КП 
«Миколаївська обласна друкарня».
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WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING AND ANALYSIS  
OF THE FINANCIAL RESULTS OF MYKOLAIV REGIONAL PRINTING HOUSE

In a market economy, profit is: the main objective of entrepreneurial activity; the basis of economic develop-
ment of the state; criterion of efficiency of financial and economic responsibility; the main internal source for 
the formation of financial resources that ensure the development of the enterprise; the main source of growth 
of the market value of the enterprise; an important source of meeting the social needs of society; the main 
protective mechanism against the threat of bankruptcy of the enterprise. Therefore, the main mechanism of the 
threat of bankruptcy of an enterprise is the timely accounting and analysis of financial results.

The distribution of profit has an impact on the processes in the financial and economic activities of the 
Municipal Enterprise “Mykolaiv Regional Printing House”. In modern conditions, the right to identify a system 
for distributing profits belongs to the administration of Mykolaiv Regional Printing House, which defines the 
principles of corporate governance. One of the main directions of improving the use of capital of an enterprise 
is, first of all, ensuring the maximum amount of attraction of own financial resources at the expense of internal 
sources: net profit and depreciation charges.

Using as traditional indicators of profitability level of Mykolaiv Regional Printing House, as well as defin-
ing indicators of the external and internal activities of printing companies (financial opportunities for expand-
ing customer relationships, market volume, and share in the target segment, financial opportunities for the 
functioning of the production and sales of products, implementation of innovative processes, etc.) will act as 
a providing component for the formation of the financial resources management system as an integral part of 
the general strategy of Mykolaiv Regional Printing House.


