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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

В сучасних умовах відбуваються швидкі зміни економічної 
ситуації, які висувають нові вимоги до системи управління ре-
зультатами діяльності окремих підприємств. Тому є актуальним 
зростання ролі сучасних систем облікового забезпечення фінансово-
господарської діяльності підприємства, які дають можливість 
вирішувати проблеми управління. 

В отриманні високого фінансового результату діяльності за-
цікавлені всі суб’єкти господарювання, оскільки прибуток необхідний 
для розширення діяльності підприємства, реалізації інвестиційних 
проектів та запровадження інновацій. 

Для досягнення стійкої конкурентоспроможності підприємства та 
забезпечення оптимального економічного ефекту потрібно 
запроваджувати ефективну систему управління фінансовими 
результатами підприємства. На думку окремих авторів, управління 
фінансовими результатами — це процес пошуку та реалізації 
найбільш ефективних рішень щодо формування, розподілу й 
використання фінансового результату, який базується на координації 
дій з іншими підсистемами управління підприємством, на підставі 
зворотного впливу, та здійснюється для досягнення стійкого 
фінансового стану й ефективної діяльності підприємства [1, с. 141]. 

З іншого боку, процес управління фінансовими результатами 
господарської діяльності підприємства можна представити, як 
динамічну, комплексну організаційно-управлінську підсистему, яка 
передбачає реалізацію спеціальних процедур (організації, 
інформаційного забезпечення, управління, контролю), спрямованих 
на забезпечення сталого зростання прибутковості, оптимальної 
мобілізації та реалізації потенціалу економічного розвитку 
підприємства в довгостроковій перспективі його господарської 
діяльності [2, с. 286]. 

Формування кінцевого фінансового результату діяльності 
підприємства залежить від процесів управління доходами та 
витратами підприємства за окремий звітний період. При цьо- 
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му ефективна діяльність підприємства та здійснення процесу 
управління результатами діяльності неможливі без розвиненої 
системи облікового забезпечення даних процесів. Саме для 
управління прибутком необхідна інформація щодо процесів його 
формування та розподілу. Така інформація формується за допомогою 
системи облікового забезпечення [1, с. 158]. 

Слід зазначити, що саме облікові дані, не враховуючи різновид 
обраних підприємством інформаційних технологій, завжди були 
основою для прийняття рішень. Разом з тим поступове виникнення 
різних моделей облікового процесу призвело до диференціації 
підходів щодо формування інформації для прийняття управлінських 
рішень, що забезпечується якісними властивостями самої облікової 
інформації. 

Значний внесок в дослідження проблеми обліково-аналітичного 
забезпечення процесу управління фінансовими результатами зробили 
такі вчені: Ф. Ф. Бутинець, О. Д. Гудзинський, М. Я. Дем’яненко, Г. Г. 
Кірейцев, М. С. Пушкар, В. В. Сопко та інші. 

На основі вивчення наукових праць вчених-обліковців під 
обліковим забезпеченням процесу управління фінансовими 
результатами слід розуміти реєстрацію з достатнім рівнем аналітики 
обліку операцій, що формують доходи та витрати, фінансові 
результати (прибутки або збитки) підприємства, впливаючи на 
результативність використання отриманих або залучених фінансових 
ресурсів. 

До основних елементів облікового забезпечення можна віднести 
облікове відображення формування прибутку або збитку, розподілу 
прибутку, особливості обліку доходів та витрат метою розрахунку та 
сплати податку на прибуток, порядок врахування збитків звітних 
періодів, а також формування фінансової та податкової звітності [3, с. 
186]. 

Вся система інформаційних показників, яка є основою облікового 
забезпечення, повинна не лише відображати загальні обсяги 
діяльності, розмір і структуру доходів і витрат, а й містити дані про 
фактори впливу на них, зокрема про елементи обраної облікової 
політики, події після дати балансу, вплив інфляції на показники 
фінансових результатів діяльності. 
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Основними функціями системи облікового забезпечення 
управління фінансовими результатами є: 

-  інформаційна: забезпечення інформацією про формування 
фінансових результатів окремих користувачів для прийняття 
управлінських рішень; 

-  облікова: відображення фактів господарської діяльності щодо 
отримання доходів, понесення витрат та індикаторів зовнішніх 
процесів; 

-  аналітична: здійснення на основі первинних даних аналізу 
фінансових результатів поточної та перспективної діяльності 
підприємства. 

Таким чином, ефективність процесу управління фінансовими 
результатами підприємства напряму залежить від якісного облікового 
забезпечення, за допомогою якого можливо удосконалити механізм 
управління доходами та витратами, що суттєво підвищить 
результативність діяльності як окремих напрямків, так і всієї 
діяльності підприємства. 
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