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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин в Україні
занепав у зв’язку з нестабільною ситуацією яка утворилася на Сході нашої
держави впродовж останніх років і потребує підвищення ефективності
господарювання. Будь-яке підприємство, яке починає процес виробництва або
приймає рішення щодо виробничого розширення, повинне бути впевнене в його
прибутковості, адже прибуток є основною метою діяльності будь я кого
підприємства. Порівняння доходів і витрат, а також результатів діяльності
дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства, що допоможе в
подальшому уникнути помилок при виборі економічної політики підприємства
та при прийнятті важливих управлінських рішень в житті компанії.
Доходи та витрати завжди супроводжують підприємницьку діяльність і
аналіз їх співвідношення складає собою економічну категорію яка має назву –
Доходи та витрати. Оскільки на сьогоднішній час близько третини українських
підприємств є збитковими, задля того щоб залишатися конкурентними в своїй
діяльності, підприємства змушені вдаватися до аналізу факторів (цінова
політика, податкова політика, постачання, контроль витрат тощо) які
безпосередньо впливають на Доходи та витрати, вміти управляти, враховувати,
прогнозувати та приймати на основі цього аналізу правильні управлінські
рішення.
Крім того, зменшення рівня витрат та підвищення рівня рентабельності,
нарощення виробничих потужностей позитивно вплине на оцінку економічного
потенціалу підприємства .
В умовах економічної кризи, яку переживає Україна впродовж останніх
років, та впливу зовнішнього середовища, яке кидає нам все нові виклики,
виникає гостра необхідність пошуку нових ринків збуту, тому тема аналізу
доходів і витрат та підвищення економічного потенціалу підприємств України
через покращення їх прибутковості є як ніколи актуальною.
Питання обліку та аудиту доходів та витрат розкрито в працях багатьох
науковців, таких як: В. Білоусько, Р. Бруханський, Л. Ловінська,
М. Карпушенко, О. Лишиленко, В. Лень, В. Орлова, Г. Партин, І. Садовська,
М. Скрипник та інших. Та не зважаючи на велику кількість досліджень,
проблема підвищення ефективності діяльності за допомогою обліковоаналітичного забезпечення залишається відкритою на сьогоднішній час.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Випускну кваліфікаційну роботу виконано у рамках освітньо-наукових
планів кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
Чернігівського національного технологічного університету на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності “облік і
оподаткування”.
Метою даної дипломної роботи є обґрунтування теоретикометодичних засад доходів та витрат, оцінка ефективності діяльності
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підприємства та розробка науково-практичних рекомендацій щодо
вдосконалення системи обліку та контролю на підприємстві ПП «Екліпсе».
Для досягнення потрібного результату було поставлено ряд завдань:
 узагальнити теоретичні аспекти доходів та витрат з огляду їх
економічної природи і ролі в системі управління підприємством;
 здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та оглянути
додаткову літературу щодо доходів та витрат;
 провести загальний аналіз доходів та витрат підприємства;
 надати
фінансово-економічну
характеристику
діяльності
ПП «Екліпсе»;
 проаналізувати показники ефективності діяльності підприємства;
 запропонувати заходи щодо вдосконалення обліку та аудиту доходів
і витрат та підвищення ефективності діяльності підприємства.
Для досягнення поставленої мети, у роботі було використано
економічний, факторний аналіз та метод порівняння.
Предмет дослідження: сукупність теоретичних, методичних та
практичних аспектів обліку і аналізу доходів і витрат в системі оцінки його
економічного потенціалу.
Об’єкт дослідження: доходи та витрати ПП «Екліпсе».
В роботі проведений аналіз фінансового стану діяльності підприємства
за 2017-2018 рр.
Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою
дослідження є наукові методи, що ґрунтуються на діалектичному пізнанні та
об’єктивних законах економіки. Теоретичні аспекти досліджувались із
застосуванням методів індукції і дедукції, за допомогою яких визначено
місце доходів та витрат у системі обліку, уточнено ключові терміни,
пов’язані з обліком об’єктів доходів та витрат. Історичний та логічний
методи, а також порівняння застосовувались при уточненні й дослідженні
рахунків з обліку доходів та витрат. У дослідженні застосовувалися методи
аналізу, узагальнення та графічного відображення даних з метою проведення
аналізу фінансово-економічного стану в цілому, та аналізу формування
доходів та витрат зокрема. Обробка інформації здійснювалась з
використанням табличного процесору Microsoft Excel.
Інформаційною базою роботи є нормативно-правові акти з питань
бухгалтерського обліку доходів і витрат, інтернет ресурси, підручники та
фінансова звітність ПП « Екліпсе».
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна
одержаних результатів полягає у комплексному дослідженні та
обґрунтуванні теоретико-методичних та практичних підходів до організації
бухгалтерського обліку та аналізу доходів та витрат при оцінці економічного
потенціалу підприємства. Основні наукові результати роботи, які
характеризують наукову новизну, полягають у наступному:
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 дослідження теоретичних положень щодо класифікації доходів і
витрат та застосування даної класифікації з метою пошуку ризиків
діяльності для підприємств кондитерської промисловості;
 удосконалення контрольних процедур щодо доходів і витрат в
умовах нестабільного зовнішнього середовища з урахуванням
політичних і економічних ризиків сьогодення;
 набуло
подальшого
розвитку
використання
показника
рентабельності для оцінки економічного потенціалу діяльності
підприємства.
Практичне значення роботи полягає у вдосконаленні системи обліку і
аудиту доходів та витрат підприємства та підвищенні ефективності його
діяльності. В роботі проведено аналіз доходів, витрат, а також фінансового
стану діяльності підприємства за 2016-2018 рр. На основі вивчення праць
вчених-економістів економістів були виявлені резерви підвищення
результативності господарської діяльності підприємства, які дозволять
підвищити прибутковість та конкурентоспроможність підприємства, і разом з
тим, підвищити економічний потенціал. Результати роботи можуть бути
використані у господарській діяльності ПП « Екліпсе».
Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення
випускної кваліфікаційної роботи i практичні результати дослідження
доповідалися та обговорювалися на наукових та науково-практичних
конференціях.
Результати дослідження можуть бути використані у процесі
формування подальшої стратегії напрямку розвитку бухгалтерського обліку
та аналізу доходів та витрат діяльності підприємства та підвищення його
економічного потенціалу на макрорівні.
Структура роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
Загальний обсяг роботи складає 70 сторінок, 18 таблиць, 3 рисунка, список
використаних джерел 78 найменувань, 4 додатки.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
У вступі розкрита актуальність теми магістерської роботи, встановлено
мету та завдання, предмет та об’єкт, методи та інформаційна база
дослідження, а також подано структуру роботи.
У першому розділі наведено трактування економічної сутності доходів
і витрат та їх місце в системі управління підприємством, їх нормативноправове забезпечення, а також проведено критичний огляд методологічних
проблем в обліку та аналізі доходів і витрат.
Розлянуто економічну сутність доходів і витрат, а також їх
класифікацію. Класифікація доходів відіграє важливу роль в управлінні
підприємства. Аналітичний облік, що побудований на основі класифікації дає
змогу керівництву швидше реагувати на зміни у структурі доходів за видами
виготовленої продукції та окремими сегментами ринку.
Природа економічної категорії “дохід” у роботах вчених розкрита у
таблиці 1.
Таблиця 1
Сутність поняття «дохід» на думку різних авторів
П.І.Б.
науковця

Сутність поняття

Дохід є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний
період, отриманим від продажу продукції, товарів, послуг.
Дохід — це різниця між вартістю валової продукції і матеріальними
Ковальчук М.І.
витратами.
Доходи — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження
Сопко В.В.
активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного
капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Дохід від будь-якої діяльності визнається під час збільшення активу або
зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за
Орлова М.С. винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників
підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно
визначена.
Бутинець Ф.Ф.

Інформація про витрати, згрупована різними способами, вона відіграє
важливу роль для ефективного процесу управління. Їх класифікація дає змогу
контролювати витрати за місцем їх виникнення та встановити причини
відхилень, що також відіграє важливу роль у плануванні та прогнозуванні
витрат. Також у розділі було порівняно вітчизняні та міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку з обліку доходів і витрат та визначено їх спільні та
відмінні риси. На основі цього можна зробити висновок, що міжнародні
стандарти мають більш широке значення. Вітчизняні ж стандарти
спираються на міжнародні, а тому потребують вдосконалення. Також було
наведено думку науковців щодо визначення термінів «доходи» та «витрати»,
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на основі чого можна зробити висновок, що дані поняття різні автори
трактують практично однаково.
Порівняння підходів до визначення доходів за національними та
міжнародними стандартами наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Порівняльна характеристика П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід»*
Ознака
1

П(С)БО 15 «Дохід» [58]
2
Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) загальний дохід (виручка) від
реалізації продукції, товарів, робіт
Визначення або послуг без вирахування наданих
знижок,
повернення
раніше
проданих товарів та непрямих
податків і зборів (податку на додану
вартість, акцизного збору тощо).
Дохід визнається під час збільшення
активу або зменшення
зобов'язання,
що
зумовлює
зростання власного капіталу (за
Визнання винятком зростання капіталу за
рахунок
внесків
учасників
підприємства), за умови, що оцінка
доходу може бути достовірно
визначена.
Дохід
відображається
в
бухгалтерському обліку в сумі
Оцінка
справедливої вартості активів, що
отримані або підлягають отриманню.
У примітках до фінансової звітності
наводиться (розкривається) така
інформація:
1) Облікова політика щодо визнання
доходу,
включаючи
спосіб
визначення ступеня завершеності
робіт, послуг, дохід від виконання і
надання яких визнається за ступенем
Розкриття
завершеності.
2) Розподіл доходу за кожною
групою доходів згідно.
3) Сума доходу за бартерними
контрактами в розподілі за групами
доходів.
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МСБО 18 «Дохід» [48]
3
Дохід - це валове надходження
економічних вигід протягом періоду,
що виникає в ході звичайної
діяльності суб'єкта господарювання,
коли власний капітал зростає в
результаті цього надходження, а не в
результаті
внесків
учасників
власного капіталу.
Дохід
визнається,
коли
існує
надходження
до
суб'єкта
господарювання економічних вигід і
ці вигоди можна достовірно оцінити.

Дохід
має
оцінюватися
за
справедливою вартістю компенсації,
яка була отримана або підлягає
отриманню.
Суб'єкт
господарювання
має
розкривати:
1) облікові політики, прийняті для
визнання
доходу,
включаючи
методи, які застосовуються для
визначення ступеня завершеності
операцій, що передбачають надання
послуг;
2) суму кожної суттєвої категорії
доходу, визнаного протягом певного
періоду,
включаючи
дохід,
отриманий від:
- продажу товарів;
- надання послуг;
- відсотків.

В роботі було розкрито основну мету та завдання аудиту доходів і
витрат, визначено важливість його проведення. Також описано яку саме
інформацію аудитор перевіряє під час проведення аудиту, наведено етапи
здійснення аудиту за допомогою інформаційних систем.
Нормативно-правова база, яка регулює питання обліку доходів та
витрат включає в себе: Закони, підзаконні акти, видані на рівні Верховної
Ради, президента України, Кабінету Міністрів, Міністерств і відомств.
У другому розділі наводиться загальна характеристика галузі
машинобудування, узагальнююча характеристика ПП «Екліпсе», аналіз
основних фінансово-економічних показників підприємства; характеристика
системи бухгалтерського обліку підприємства; облік, аналіз і аудит
ПП «Екліпсе»; оцінка ефективності його діяльності та економічного
потенціалу.
У другому розділі встановили, що підприємство ПП «Екліпсе» було
створено з метою здійснення виробничої, комерційної і посередницької
діяльності, а також з метою задоволення громадських потреб у його продукції,
роботах, послугах, та реалізації на основі збутового прибутку соціальних та
економічних інтересів Власника та трудового колективу.
На прикладі SWOT-аналізу де розглянули сильні та слабкі сторони
роботи підприємства, можливості та загрози які допоможуть ПП «Екліпсе»
завжди бути на крок попереду у своїй справі
Під час написання другого розділу було розкрито питання обліку доходів
і витрат на ПП «Екліпсе» проведено аналіз фінансової діяльності підприємства,
розглянуто рахунки, на яких відображаються доходи і витрати та якими
документами супроводжуються. Розглянуто організаційну структуру, надано
фінансово-економічну характеристику діяльності та систему внутрішнього
контролю.
У ході дослідження було виявлено, що основні засоби зношені на 68%.
Придатними до використання є 32% вартості всіх основних засобів на ПП
«Екліпсе». Отже, матеріально-технічна база підприємства відносно застаріла,
тому керівництву не завадило б замислитися над оновленням ОЗ, оскільки
належний стан основних засобів на виробництві зменшить простої на
підприємстві та дасть змогу нарощувати виробничу потужність.
Проаналізуємо доходи ПП «Екліпсе» за видами діяльності, наведені в
таблиці 3.
Найбільший дохід підприємству приносить багетна майстерня. Решта
послуг (лазерне гравірування, поліграфія, ризографія займають приблизно рівні
пропорції). Основна мета створення підприємства – торгівля комп’ютерною
технікою – насьогодні займає незначну питому вагу у загальному доході.
Підприємство диверсифікувало свою діяльність.
Було проаналізовано доходи та витрати підприємства за видами
діяльності за 2016-2018 роки. З усього вище дослідженого можна з упевненістю
сказати, що 2017 рік виявився складним для підприємства . Так, відповідно до
розрахунків, доходи підприємства знизились, що пов’язано зі зменшенням
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обсягів виробництва продукції. Витрати ж навпаки – зросли. Така ситуація
спостерігається як на даному підприємстві, так і по галузі в цілому. До
основних факторів, які мають вплив на таку динаміку можна віднести
економічну і політичну нестабільність в країні, а також знецінення української
гривні.
Таблиця 3
Доходи ПП «Екліпсе» за видами діяльності
Субконто

2017р.

2018р.

701
Багетна майстерня
Лазерне гравіювання
Основна діяльність
Поліграфія
Реклама
Ризографія
Термосублімація
Торгівля комп’ютерною технікою
702
Багетна майстерня
Лазерне гравіювання
Основна діяльність
Поліграфія
Реклама
Термосублімація
Технічне обслуговування
Торгівля комп’ютерною технікою
703
Лазерне гравіювання
Основна діяльність
Поліграфія
Реклама
Сервісний центр
Торгівля комп’ютерною технікою
704
Багетна майстерня
Лазерне гравіювання
Реклама
Термосублімація
732
Разом

4448112,98
4200999,70
65720,67
331,99
8664,11
60124,30
93415,80
750,00
18106,41
123075,74
1020,02
59210,61
2243,00
330,00
9202,04
75,00
50995,07
883972,18
1239,17
78253,51
114829,17
412365,03
29780,14
247505,16
234525,55
229783,21
3416,48
1083,33
242,53
3010,62
5692697,07

4928319,59
4567521,31
77665,74
1833,21
95494,40
87460,90
90828,60
7515,43
34640,47
418,60
20644,58
4811,00
1740,00
5152,45
1873,84
1670832,99
1060,27
367217,49
179776,95
83837,47
29080,05
41 879,83
58632,04
57998,48
633,56
399,49
6692824,58
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Темп
приросту
(2018/2017)
110,80
108,72
118,18
552,19
1102,18
145,47
97,23
41,51
28,15
34,87
214,49
527,27
55,99
3,67
189,01
85,56
469,27
156,56
20,33
97,65
166,41
25,00
25,24
18,54
13,27
117,57

Аналіз розрахунків за даними балансу показують, що у 2016-2018 роках
не виконується лише перша умова, але при необхідності підприємство зможе
погасити свої поточні та короткострокові зобов’язання за допомогою активів,
які швидко реалізуються – Л2. Виконання третьої умови вказує на
довгострокову орієнтовну платоспроможність підприємства, а четверта умова
говорить про достатню кількість власних коштів на підприємстві.
Також у даному розділі за допомогою ряду показників було проведено
оцінку ефективності діяльності підприємства та проаналізовано його
ліквідність. Розрахунки за даними балансу показують, що у 2016-2018 роках не
виконується лише перша умова, але при необхідності підприємство зможе
погасити свої поточні та короткострокові зобов’язання за допомогою активів,
які швидко реалізуються – Л2. Виконання третьої умови вказує на
довгострокову орієнтовну платоспроможність підприємства, а четверта умова
говорить про достатню кількість власних коштів на підприємстві.
У третьому розділі окреслюються шляхи удосконалення процесу
організації обліку та аналізу доходів і витрат ПП «Екліпсе», необхідно
прийняти облікову політику; запропоновано розширити маркетингові заходи,
провести дооцінку основних засобів та нараховувати резерв сумнівних
боргів.
Розкрито важливість ефективного управління доходами і витратами.
Розглянуто зв'язок між управлінням витратами та випуском якісної
конкурентоспроможної продукції. Оскільки одним з проблемних аспектів
діяльності ПП “Екліпсе” є зростання собівартості, то значна увага має
приділятися контролю за витратами. Відповідно з цим, необхідно постійно
проводити інвентаризацію запасів, щоб мінімізувати втрати сировини та
матеріалів.
Також в роботі було виявлено, що зміна обсягів збуту негативно
відобразилась на прибутку підприємства. Разом з тим, було запропоновано
заходи, які спрямовані на вдосконалення системи обліку доходів і витрат, а
також підвищення ефективності діяльності підприємства.
Також у третьому розділі було розглянуто основні методи оптимізації
доходів і витрат. За допомогою постійного проведення контролю шляхом
аналізу витрат, можна забезпечити ефективне управління. Адже правильний
розподіл ресурсів утворює економію сировини на виготовлення продукції і
тим самим знижує витрати.
Проведення прогнозування та планування виробництва забезпечує
якісну та конкурентоспроможну продукцію, товари, роботи, послуги. Тому в
роботі було запропоновано заходи щодо оптимізації витрат та підвищення
загальної ефективності діяльності підприємства, фінансове планування, які б
забезпечили максимальний прибуток при мінімальних витратах.
Запропоновані заходи мають досягти мети – оптимізації доходів і
витрат підприємства, які в підсумку мали б забезпечити випуск
конкурентоспроможної продукції/послуг, що надало б можливість вийти на
10

нові ринки збуту у регіоні, а також через Інтернет-мережу та дистанційні
замовлення по всій Україні.
ПП “Екліпсе” необхідно навести лад з внутрішніми організаційними
документами щодо бухгалтерського обліку: удосконалити наказ про облікову
політику, створити окремий наказ про організацію бухгалтерського обліку.
Основним заходом спрямованим на удосконалення системи внутрішнього
контролю та загальне зростання ефективності діяльності підприємства є
розробка положення про внутрішній аудит та впровадження його підходів у
практику.
ВИСНОВКИ
У даній роботі було досліджено питання обліку та аудиту доходів і
витрат та проаналізовано ефективність діяльності ПП “Екліпсе”.
Проаналізувавши економічні показники діяльності ПП «Екліпсе»
протягом періоду, можна зробити висновок, що у 2018 році вони значно
покращились.
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання
прибутку. Для підвищення ефективності діяльності, підприємства
намагаються вдосконалити систему управління, зокрема – управління
доходами та витратами.
Облік доходів відіграє важливу роль в управлінні підприємством, це
дає змогу керівництву швидше реагувати на зміни у структурі доходів за
видами виготовленої продукції та окремими сегментами ринку.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".
Інформація про витрати відіграє важливу роль для ефективного
процесу управління. Класифікація витрат дає змогу контролювати витрати за
місцем їх виникнення та встановити причини відхилень, що також відіграє
важливу роль у плануванні та прогнозуванні витрат. Методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства
та її розкриття в фінансовій звітності визначає Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
В ході дипломної роботи було встановлено, що підприємство ПП
«Екліпсе» було створено з метою здійснення виробничої, комерційної і
посередницької діяльності, а також з метою задоволення громадських потреб
у його продукції, роботах, послугах, та реалізації на основі збутового
прибутку соціальних та економічних інтересів Власника та трудового
колективу.
Під час написання другого розділу було розкрито питання обліку
доходів і витрат на ПП «Екліпсе» проведено аналіз фінансової діяльності
підприємства, розглянуто рахунки, на яких відображаються доходи і витрати
та якими документами супроводжуються. Розглянуто організаційну
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структуру, надано фінансово-економічну характеристику діяльності та
систему внутрішнього контролю.
Аналіз розрахунків за даними балансу показують, що у 2016-2018
роках не виконується лише перша умова ліквідності, але при необхідності
підприємство зможе погасити свої поточні та короткострокові зобов’язання
за допомогою активів, які швидко реалізуються – Л2. Виконання третьої
умови вказує на довгострокову орієнтовну платоспроможність підприємства,
а четверта умова говорить про достатню кількість власних коштів на
підприємстві.
У ході дослідження було виявлено, що основні засоби зношені на 68%.
Отже, матеріально-технічна база підприємства відносно застаріла, тому
керівництву не завадило б замислитися над оновленням ОЗ, оскільки
належний стан основних засобів на виробництві зменшить простої на
підприємстві та дасть змогу нарощувати виробничу потужність.
Було проаналізовано доходи та витрати підприємства за видами
діяльності за 2016-2018 роки. З усього вище дослідженого можна з
упевненістю сказати, що 2017 рік виявився складним для підприємства. Так,
відповідно до розрахунків, доходи підприємства знизились, що пов’язано зі
зменшенням обсягів виробництва продукції. Витрати ж навпаки – зросли.
Така ситуація спостерігається як на даному підприємстві, так і по галузі в
цілому.
Проте в 2018 все змінилося і ми побачили зростання майже за всіма
економічними показниками.
У третьому розділі роботи було розкрито важливість ефективного
управління доходами і витратами. Розглянуто зв'язок між управлінням
витратами та випуском якісної конкурентоспроможної продукції. Оскільки
одним з проблемних аспектів діяльності ПП “Екліпсе” є зростання
собівартості, то значна увага має приділятися контролю за витратами.
Відповідно з цим, необхідно постійно проводити інвентаризацію запасів, щоб
мінімізувати втрати сировини та матеріалів.
В роботі було запропоновано заходи щодо оптимізації витрат та
підвищення загальної ефективності діяльності підприємства, фінансове
планування, які б забезпечили максимальний прибуток при мінімальних
витратах.
Запропоновані заходи мають досягти мети – оптимізації доходів і
витрат підприємства, які в підсумку мали б забезпечити випуск
конкурентоспроможної продукції/послуг, що надало б можливість вийти на
нові ринки збуту у регіоні, а також через Інтернет-мережу та дистанційні
замовлення по всій Україні.
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АНОТАЦІЯ
Мета випускної кваліфікаційної роботи: поглиблення теоретикометодичних основ обліку і аудиту доходів та витрат підприємства з
проведенням оцінки його економічного потенціалу та розробкою практичних
рекомендацій щодо їх удосконалення на приклад ПП «Екліпсе».
Предмет дослідження: є сукупність теоретичних, методичних та
практичних аспектів обліку і аналізу доходів і витрат в системі оцінки його
економічного потенціалу.
Об’єкт дослідження: доходи та витрати ПП «Екліпсе».
У першому розділі досліджуються теоретико-методологічні основи
обліку та аналізу доходів і витрат; розглядаються доходи і витрати як
складові фін результату діяльності підприємства, розкривається їхня основна
сутність, розкриваються класифікації доходів і витрат за різними ознаками,
розглянено основні функції прибутку як основної мети діяльності кожного
підприємства; проведено критичний огляд методологічних проблем та
визначено його місце доходів і витрат в оцінці економічного потенціалу
підприємства.
У другому розділі приділено увагу дослідженню методики та
організації обліку та аналізу доходів і витрат як двох основних складових
фінансового результату діяльності ПП «Екліпсе», подано фінансовоекономічну характеристику діяльності підприємства, проведений аналіз
узагальнюючих показників діяльності.
У третьому розділі наведено напрями удосконалення обліку та аналізу
доходів і витрат ПП «Екліпсе».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ,
ПРИБУТОК, ЗБИТОК, БАЛАНС, ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ,
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.
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