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В роботі розглянуто особливості формування в обліку фінансових 

результатів інформаційних технологій та їх використання для його 

вдосконалення. Зростання інформаційних технологій та інформаційного 

навантаження  на управлінський персонал та відділ бухгалтерії потребує 

перегляду організаційних форм ведення бухгалтерського обліку. В умовах 

реформування національного бухгалтерського законодавства потребує 

удосконалення не тільки облік, а й контроль, що покликані швидко реагувати 

на зміну нормативної бази, відхилення від запланованих показників діяльності 

[1]. Оскільки метою діяльності кожного господарюючого суб’єкта є одержання 

та максимізація прибутку, то необхідно більш детально вивчаючи та 

аналізуючи фактори, під впливом яких формується фінансовий результат, 

досліджувати динаміку, тенденції, резерви, що впливають на ефективність 

діяльності підприємства [2]. 

За своєю природою фінансовий результат є сукупним проявом 

ефективності фінансового, виробничого та організаційного менеджменту на 

підприємстві. Результат діяльності формується під впливом рівня цін, тарифів 

та відсоткових ставок, ставок оподаткування та інших економічних внутрішніх 

і зовнішніх чинників. Важливість цих процесів викликає необхідність 

удосконалення організації та методики обліку фінансових результатів 

діяльності з метою обґрунтування переліку чинників, що впливають на їх 

рівень, кількісної та якісної оцінки наслідків цього впливу. Аналітичний та 

синтетичний облік фінансових результатів діяльності підприємства є 

необхідною складовою частиною бухгалтерського обліку. Створення системи 

аналітичного відображення облікової інформації доходів, витрат і фінансових 

результатів на підприємствах повинне враховувати їх організаційну структуру, 

а також направленість та зміст завдань поточного менеджменту, що 

вирішуються у процесі їх звичайної діяльності [3]. Можна зробити висновок, 

що ефективне ведення обліку фінансових результатів неможливе без 

запровадження автоматизованої обробки облікової інформації та проектування 

інформаційних потоків доходів і витрат з урахуванням організаційної 

структури центрів відповідальності. 
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