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Обґрунтовано, що в ринкових умовах суттєво зростає значення формування фінансових результатів в 

розвитку підприємства, тому важливу роль відіграє визначення порядку обліку і контролю доходів та витрат 

як в системі фінансового, так і внутрішньогосподарського обліку кожного підприємства.  

Досліджено поняття сутності фінансових результатів у вітчизняних нормативно-правових актах, 

трактування змісту фінансових результатів діяльності підприємств у міжнародній практиці 

бухгалтерського обліку. Обґрунтовано, що найбільшого поширення у міжнародній практиці набув підхід, 

відповідно до якого фінансовий результат трактується як різниця між доходами та витратами діяльності 

підприємства із врахуванням коригувань на суму зміни залишків запасів та незавершеного виробництва за 

звітний період. В свою чергу, більшість вітчизняних вчених розглядають фінансовий результат як результат 

співставлення доходів та витрат підприємства. 

Встановлено, що актуальною проблемою, що стосується обліку фінансових результатів на сьогоднішній 

день є відсутність обґрунтованої класифікації фінансових результатів в нормативно-правових актах. 

Найбільш деталізовано фінансові результати діяльності підприємства відображаються у формі № 2 «Звіт 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)». В результаті проведеного дослідження за даними 

статистики, у 2016 р. прибуток одержали 73,4% підприємств України, а збитки – 26,6% підприємств. При 

цьому, за розмірами підприємств отримали прибуток: 65,8% – великих підприємств, 76,1% – середніх 

підприємств, 73,3% – малих і 72,3% –мікропідприємств.  

Відзначено, що одним із напрямків удосконалення інформаційного забезпечення управління фінансовими 

результатами є автоматизація облікового процесу. Запропоновано для обліку фінансових результатів на 

підприємствах застосовувати сучасні вітчизняні програмні продукти «MASTER: Бухгалтерія». 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, облік, управління, фінансові результати, доходи, витрати, 

прибуток. 
 

Постановка проблеми 

В умовах ринкової економіки діяльність 

суб’єктів господарювання спрямована на 

отримання максимально можливої економічної 

вигоди, що знаходить своє вираження у 

показниках фінансових результатів. Рівень 

прибутку є результатом господарської діяльності 

підприємства та відображає всі сторони його 

діяльності – рівень його технології та організації 

виробництва, ефективність системи управління, 

контроль за рівнем доходів та витрат тощо. 

Фінансовий результат господарювання 

підприємства, що виступає у формі прибутку або 

збитку, відображає ефективність його 

операційної, фінансової, інвестиційної діяльності 

та служить основним критерієм стратегії 

суб’єкта господарювання. За умови ефективного 

управління підприємством забезпечення 

позитивного фінансового результату (прибутку) 

його діяльності складає одну з ключових 

позицій. Тому питання інформаційного 

забезпечення управління фінансовими 

результатами підприємств було і залишиться 

об’єктом постійних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Питання визначення суті та проблем 

інформаційного забезпечення управління 

фінансовими результатами підприємств у своїх 

працях розглядали Бутинець Ф. Ф., Загородній А. Г., 

Вознюк Г. Л., Лондар С. Л., Скасюк Р. В., Мочерний 

А. Д., Пушкар М. С., Тимошенко О.В., 

Ткаченко Н. М., Опарін В. М., Худолій Л. М. та ін. 

Проте проблеми інформаційного забезпечення 

управління фінансовими результатами 

підприємств потребують подальших досліджень.  

Мета, завдання та методика досліджень 

Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних аспектів формування фінансових 

результатів та розробка напрямків 

удосконалення інформаційного забезпечення 

управління фінансовими результатами 
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підприємств. Основними завданнями 

дослідження є такі: 

- обґрунтування суті фінансових результатів 

згідно з аналізом нормативно-правових актів 

щодо інформаційного забезпечення управління 

діяльністю підприємств; 

- визначення класифікаційних критеріїв 

формування фінансових результатів; 

-  аналіз стану одержання фінансових 

результатів підприємств України; 

- визначення порядку облікового 

забезпечення управління фінансовими 

результатами та розробка напрямків його 

удосконалення. 

У ході дослідження застосовано 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, 

методи теоретичного узагальнення, групування і 

порівняння, методи індукції та дедукції, 

системний підхід, балансовий метод. 

Результати досліджень 

Кожен суб’єкт господарювання особливу 

увагу звертає на процес формування, розподілу 

та використання фінансового результату своєї 

діяльності. Позитивний фінансовий результат є 

частиною доходу суспільства і використовується 

для подальшого розвитку діяльності 

підприємства, поліпшення матеріального 

становища працівників. Основою для 

правильного визначення фінансового результату 

є науково обґрунтована організація та методика 

його обліку. Але, враховуючи те, що принципи, 

організація й методика обліку, порядок 

формування облікової політики підприємств 

України відповідають міжнародним стандартам 

фінансової звітності, все ж існує низка 

невідповідностей в окремих концептуальних 

підходах щодо визнання фінансових результатів. 

Більшість вчених розглядають фінансовий 

результат як результат співставлення доходів та 

витрат підприємства. Зокрема, Національне 

положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [3] дає 

визначення доходів як збільшення економічних 

вигод у вигляді надходження активів або 

зменшення зобов’язань, які призводять до 

зростання власного капіталу (крім зростання 

капіталу за рахунок внесків власників) за умови, 

що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена. Щодо економічної вигоди, то, згідно 

із Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», вона 

визначається як потенційна можливість 

отримання підприємством грошових коштів від 

використання активів. Витрати – це зменшення 

економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком 

зменшення капіталу за рахунок його вилучення 

або розподілу власниками), [1]. 

Однак, у зазначених нормативних актах не 

визначається саме поняття «фінансові 

результати», а обґрунтовано лише сутність 

дефініцій «доходи», «витрати», «прибуток» та 

«збиток». А в ПСБО 15 «Доходи» відсутнє чітке 

визначення щодо доходів від інвестиційної 

діяльності [6].  Крім того, в НП(С)БО 1 та ПСБО 

15 відсутній єдиний підхід до визначення і 

відображення доходів. Тому слід внести зміни до 

вказаних стандартів та привести у відповідність 

понятійний апарат щодо доходів за видами 

діяльності. 

Сучасна міжнародна практика 

бухгалтерського обліку в основному виокремлює 

три основні підходи до трактування змісту 

фінансових результатів діяльності підприємства: 

– перший, згідно з якими різниця між 

вартістю чистих активів підприємства протягом 

звітного періоду становить фінансовий 

результат. При цьому, чисті активи підприємства 

дорівнюють різниці між загальною вартістю 

майна підприємства та загальною сумою його 

заборгованостей і додаткових внесків власників; 

– другий, згідно з якими фінансовий 

результат діяльності підприємства дорівнює 

різниці між величинами його доходів і витрат 

діяльності протягом звітного періоду; 

– третій, згідно з якими показник 

фінансового результату визначається шляхом 

порівняння величини власного капіталу на 

початок звітного періоду та на кінець звітного 

періоду. 

Найбільшого поширення в міжнародній 

практиці набув другий підхід, відповідно до 

якого фінансовий результат трактується як 

різниця між доходами та витратами діяльності 

підприємства, із врахуванням коригувань на 

суму зміни залишків запасів та незавершеного 

виробництва за звітний період. Дана тенденція є 

характерною і для української системи 

бухгалтерського обліку [2]. 

В рамках світових досліджень 

запропоновано три концепції розрахунку чистого 

прибутку, які у більшості країн є ключовим 
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показником фінансових результатів 

підприємства:  

1) синтетична концепція, за якою доходи і 

витрати відображаються в міру здійснення гос-

подарських операції, при цьому дотримується 

класифікація за видами діяльності для 

постійного порівняння;  

2) семантична концепція, зміст якої полягає 

в дослідженні можливостей використання 

показника прибутку для аналізу ефективності 

діяльності підприємства за допомогою 

фінансових коефіцієнтів і максимізації його в 

певних умовах ринку;  

3) прагматична концепція, яка враховує, що 

показник прибутку є необхідним елементом про-

цесу прогнозування грошових потоків, окупності 

капіталу і оцінки ризику інвестицій [8]. 

Також, актуальною проблемою, що 

стосується обліку фінансових результатів наразі 

є відсутність будь-якої класифікації фінансових 

результатів в нормативно-правових актах. Існу-

вання досконалої класифікаційної системи до-

зволить створювати ефективні інформаційні об-

лікові моделі, а це, в свою чергу, підвищить 

рівень аналітичності інформації і дасть змогу 

приймати необхідні рішення кінцевих 

користувачів. Класифікація повинна відповідати, 

як мінімум, двом постулатам: перший – вона має 

бути теоретично обґрунтованою; другий – 

застосування її на практиці визначається 

виробничою необхідністю [9].  

У національній практиці ведення обліку 

фінансових результатів виділяють різні 

класифікаційні ознаки, що відображені в табл. 1. 

Таблиця 1. Класифікація фінансових результатів 

Класифікаційна ознака Характеристика видів фінансового результату 

За значенням підсумкового результату 

господарювання 

Позитивний фінансовий результат – прибуток, негативний 

фінансовий результат – збиток 

У розрізі видів діяльності 
Фінансовий результат від звичайної діяльності (операційної, 

неопераційної) та надзвичайних подій 

За формою № 2 «Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід»  

Фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий 

результат до оподаткування, чистий фінансовий результат 

За процесом формування 
Валовий прибуток (збиток), прибуток до оподаткування, чистий 

прибуток (збиток) 

За характером оподаткування прибутку Оподаткована частина прибутку та неоподаткована його частина 

За періодом формування 
Прибуток (збиток) попереднього періоду та прибуток (збиток) 

звітного періоду 

За характером розподілу прибутку, що 

залишається після сплати податків та інших 

обов’язкових платежів (чистого прибутку) 

Частина прибутку, що капіталізується і частина прибутку, що 

споживається 

Джерело: за даними [4]. 

 

Але якщо порівняти нормативні акти щодо 

відображення в обліку та звітності фінансових 

результатів, то можна побачити невідповідність 

критеріїв їх класифікації, що відображено в табл. 2. 

Таблиця 2. Порівняння класифікації фінансових результатів  

у нормативних актах з обліку та звітності 

План рахунків, рахунок 79 

«Фінансові результати» 

План рахунків, рахунок 44 

«Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)» 

Форма № 2 «Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід)» 

791 «Результат операційної 

діяльності» 

441 «Прибуток 

нерозподілений» 

Валовий прибуток (збиток) (рядки 2090 та 

2095) 

792 «Результат фінансових 

операцій» 
442 «Непокриті збитки» 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності (прибуток, збиток) (рядки 2190 та 

2195) 

793 «Результат іншої 

звичайної діяльності» 

443 «Прибуток використаний 

у звітному періоді» 

Фінансовий результат до оподаткування 

(прибуток, збиток) (рядки 2290 та 2295) 

Чистий фінансовий результат (прибуток, 

збиток), (рядки 2350 та 2355) 
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Отже, у формі № 2 «Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід)» фінансові 

результати діяльності відображаються більш 

деталізовано, ніж це передбачено Планом  

рахунків бухгалтерського обліку. 

Розглянемо статистичну інформацію щодо 

одержаних фінансових результатів діяльності 

підприємств України за регіонами (табл. 3). 

Таблиця 3. Фінансові результати підприємств України до оподаткування за регіонами у 2016 р. 

млн. грн. 

Регіони України 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Україна 69887,8 73,4 443012,1 26,6 373124,3 

Вінницька 9441,7 79,2 12337,9 20,8 2896,2 

Волинська 351,6 74,1 4214,9 25,9 3863,3 

Дніпропетровська -128388,4 73,4 50407,8 26,6 178796,2 

Донецька -15406,7 76,0 13686,4 24,0 29093,1 

Житомирська 2552,1 72,2 4842,8 27,8 2290,7 

Запорізька 13799,3 77,3 22471,0 22,7 8671,7 

Івано-Франківська -2868,6 78,9 3773,6 21,1 6642,2 

Київська  8199,7 76,4 25460,1 23,6 17260,4 

Кіровоградська 6981,3 83,5 8644,8 16,5 1663,5 

Луганська -25234,5 79,5 3671,6 20,5 28906,1 

Львівська 2152,7 73,7 11358,9 26,3 9206,2 

Миколаївська -232,9 80,0 8984,9 20,0 9217,8 

Одеська -1314,8 76,1 18218,1 23,9 19532,9 

Рівненська 118,2 71,5 3372,1 28,5 3253,9 

Сумська 6015,6 74,3 8449,5 25,7 2433,9 

Тернопільська -55,3 76,7 3500,8 23,3 3556,1 

Харківська 2881,5 70,4 18563,4 29,6 15681,9 

Херсонська 3748,5 77,1 6522,4 22,9 2773,9 

Хмельницька 3005,9 76,5 6727,9 23,5 3722,0 

Черкаська 6417,0 80,3 10426,9 19,7 4009,9 

Чернівецька 426,7 69,3 1115,4 30,7 688,7 

м.Київ 72455,0 66,1 249416,4 33,9 176961,4 

Джерело: за даними Державної служби статистики України [5]. 

 

За даними таблиці 3 у 2016 р. прибуток 

одержали 73,4% підприємств України, а збитки – 

26,6% підприємств. При цьому загальна сума 

прибутків підприємств склала 443012,1 млн грн, 

а збитків – 373124,3 млн грн. В середньому 

фінансовий результат до оподаткування по 

підприємствах України склав 69887,8 млн грн. 

Проаналізуємо фінансові результати за видами 

підприємств України (табл. 4). 
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Таблиця 4. Фінансові результати до оподаткування з розподілом на великі, середні, малі та 

мікропідприємства за регіонами України за 2016 р. 

млн грн 

Види підприємств 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

Підприємства, які 

одержали прибуток одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат 

Україна – разом, 

 в т. ч.: 
69887,8 73,4 443012,1 26,6 373124,3 

по великих 

підприємствах, 
61222,7 65,8 158665,9 34,2 97443,2 

по середніх 

підприємствах, 
32816,5 76,1 177033,7 23,9 144217,2 

по малих підприємствах, -24151,4 73,3 107312,5 26,7 131463,9 

з них -  по 

мікропідприємствах 
-34639,9 72,3 37963,0 27,7 72602,9 

Джерело: за даними Державної служби статистики України [5]. 

 

За даними таблиці 4 видно, що більшість 

підприємств України за 2016 р. отримали 

прибуток, зокрема по великих підприємствах – 

65,8%, по середніх підприємствах – 76,1%, по 

малих підприємствах – 73,3% і по 

мікропідприємствах – 72,3%.  

Таблиця 5. Чистий прибуток (збиток) з розподілом на великі, середні, малі  

та мікропідприємства за регіонами, 2014-2016 рр. 

млн грн 

Види підприємств 

Роки Відношення 

2016р. до 2014р. 

(+,-) 
2014 2015 2016 

Україна – разом, в т. ч.: -590066,9 -373516,0 29705,0 +619771,9 

по великих підприємствах -204546,2 -152552,4 46850,0 +251396,2 

по середніх підприємствах -206223,2 -102769,2 15061,8 +221285,0 

по малих підприємствах -179297,5 -118194,4 -32206,8 +147090,7 

у тому числі по мікропідприємствах -102300,7 -60119,0 -37341,4 +64959,3 

Джерело: за даними Державної служби статистики України [5]. 

 

За даними таблиці 5 чистий прибуток по всіх 

підприємствах України у 2016 р. склав 29705 млн 

грн, що більше показника 2014 р. на 619771,9 

млн грн. По великих підприємствах за три роки 

чистий прибуток збільшився на 251396,2 млн 

грн, по середніх підприємствах – на 221285 млн 

грн, по малих підприємствах – на 147090,7 млн 

грн. Отже, великі і середні підприємства у 2016 

р. в більшості отримали прибутки, а малі 

підприємства залишаються збитковими. 

Наразі більшість підприємств для організації 

обліку використовують програмні продукти 

російських розробників «1С: Бухгалтерія». Після 

введення в дію Указу Президента України від 

15.05.2017 р. № 133/2017 про введення санкцій 

для російського софтвера перед вітчизняними 

підприємствами постало питання про пошук 

програмних продуктів, альтернативних «1С: 

Бухгалтерія».  

Компанією IT-Enterprise, яка спеціалізується 

на розробці програмного забезпечення для 

управління підприємством в Україні, створено 

низку програмних продуктів MASTER, зокрема 

«MASTER: Бухгалтерія для малого  та 

середнього бізнесу» [7]. MASTER: Бухгалтерія 

повністю адаптована під український ринок, 
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містить весь необхідний бухгалтеру функціонал 

та відповідає вимогам чинного законодавства 

України. 

В даній програмі для визначення фінансових 

результатів та закриття місяця застосовують 

регламентні операції, які відображаються в 

програмі один раз в місяць, а саме: 

- списання витрат майбутніх періодів; 

- розподіл транспортно-заготівельних 

витрат; 

- валютна переоцінка; 

- закриття загальновиробничих витрат; 

- визначення фінансового результату та 

закриття місяця. 

При цьому, для визначення кінцевого 

фінансового результату застосовують документ 

«Фінансовий результат. Закриття місяця», за 

допомогою якого здійснюється: закриття всіх 

доходних і витратних рахунків; визначення 

фінансового результату; формування 

бухгалтерських записів; перевірка. 

Звітний період у програмі визначено за трьома 

напрямками: по основних засобах; по заробітній 

платі; в цілому по підприємству (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Закриття звітного періоду у програмі «MASTER:  

Бухгалтерія для малого  та середнього бізнесу» 

Джерело: побудовано за даними [7]. 

 

Далі здійснюється тестування звітного 

періоду – це функціонал перевірки всіх 

документів звітного періоду. 

Головною перевагою даної програми є 

можливість управляти всіма видами діяльності 

підприємства в єдиній системі. При організації 

бухгалтерського обліку це дозволяє перейти від 

журналу проводок до первинних документів, 

вияснити, коли і ким вони були сформовані, 

погоджені, а також бухгалтер має змогу 

контролювати правильність формування 

бухгалтерських звітів підприємства. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень 

Розуміння сутності та вдосконалення 

облікового відображення фінансових результатів 

діяльності підприємств дозволяє сформувати 

інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо покращення 

фінансового стану підприємств та подальшого їх 

розвитку, оскільки прибуток – це важливий 

показник діяльності підприємства, головна 

передумова підвищення ефективності діяльності 

підприємств на перспективу. 

 У зв’язку з розширенням кола підприємств, 

які зобов’язані застосовувати  міжнародні 

стандарти на підставі таксономії фінансової 

звітності за МСФЗ, організація бухгалтерського 

обліку фінансових результатів на підприємствах 

повинна забезпечити не тільки вчасність та 

достовірність підготовки фінансової звітності на 

підприємствах, а і можливість її трансформації 

до міжнародних стандартів. При формуванні 

фінансового результату і відображення його в 

бухгалтерському обліку найбільш доцільною є 

класифікація фінансових результатів залежно від 

джерел формування, а саме від видів діяльності: 
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операційної (основної та іншої операційної за 

видами), інвестиційної, фінансової та іншої. Для 

розмежування доходів та витрат за центрами 

відповідальності слід використовувати 

аналітичні рахунки до рахунків класу доходів та 

витрат, що дозволять визначити результати 

діяльності центрів відповідальності як різницю 

між доходами за їх видами та відповідними 

витратами. Така організація обліку дозволяє 

задовольнити не тільки інформаційні потреби 

користувачів в детальній інформації, а й 

полегшує планування, облік, контроль, аналіз 

фінансових результатів з метою прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

Одним із напрямків удосконалення 

інформаційного забезпечення управління 

фінансовими результатами є автоматизація 

облікового процесу. Запропоновано для обліку 

фінансових результатів застосовувати на 

вітчизняних підприємствах програмні продукти 

«MASTER: Бухгалтерія», які на сьогоднішній 

день повністю адаптовані до українського ринку, 

містять весь необхідний бухгалтеру функціонал 

та відповідають вимогам чинного законодавства 

України. 
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In market conditions, the significance of the 

formation of financial results in the development of 

the enterprise, therefore, plays an important role in 

defining the accounting and control of income and 

expenditure both in the system of financial and in-

farm accounting of each enterprise. 

The article examines the concept of the essence 

of financial results in domestic normative legal acts, 

the interpretation of the content of financial results 

of enterprises in international accounting practice. 

It is substantiated that the most widely used in the 

international practice was the approach according 

to which the financial result is treated as the 

difference between the income and expenses of the 

enterprise, taking into account adjustments for the 
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amount of changes in inventory balances and work 

in progress during the reporting period. In turn, 

most domestic scientists consider the financial result 

as a result of the comparison of income and 

expenses of the enterprise. 

The current problem regarding the accounting 

of financial results for today is the lack of any 

classification of financial results in legal acts. The 

most detailed financial results of the enterprise are 

reflected in the form No. 2 "Statement of financial 

results (statement of joint income)". 

As a result of the survey, according to statistics, 

in 2016, 73.4% of Ukrainian enterprises received 

profits, while 26.6% of enterprisesmadelosses. At the 

same time, taking into account the size of 

enterprises, 65.8% of large enterprisesreceived 

profits, 76.1% of medium-sized enterprises, 73.3% 

of small and 72.3% of microenterprises. 

One of the directions of improving the 

information support of financial results management 

is the automation of the accounting process. It is 

proposed to use modern domestic software products 

"MASTER: Accounting"for the accounting of 

financial results at the enterprises. 

Keywords: information support, accounting, 

management, financial results, income, expenses. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Л. А. Сулименко, А. В. Киян 

e-mail: SulimenkoLarisa@i.ua; 

apogosova@rambler.ru 

Житомирский национальный 

агроэкологический университет 

бульвар Старый, 7, г. Житомир, 10008, Украина 

Обосновано, что в рыночных условиях 

существенно возрастает значение 

формирования финансовых результатов в 

развитии предприятия, поэтому важную роль 

играет определение порядка учета и контроля 

доходов и расходов как в системе финансового, 

так и внутрихозяйственного учета каждого 

предприятия. 

Исследовано понятие сути финансовых 

результатов в отечественных нормативно-

правовых актах, трактовка содержания 

финансовых результатов деятельности 

предприятий в международной практике 

бухгалтерского учета. Обосновано, что 

наибольшее распространение в международной 

практике получил подход, согласно которому 

финансовый результат трактуется как разница 

между доходами и расходами деятельности 

предприятия с учетом корректировок на сумму 

изменения остатков запасов и незавершенного 

производства за отчетный период. В свою 

очередь, большинство отечественных ученых 

рассматривают финансовый результат как 

результат сопоставления доходов и расходов 

предприятия. 

Актуальной проблемой, касающейся учета 

финансовых результатов на сегодняшний день 

является отсутствие какой-либо классификации 

финансовых результатов в нормативно-

правовых актах. Наиболее детализировано 

финансовые результаты деятельности 

предприятия отражаются в форме № 2 

«Отчет о финансовых результатах (отчет о 

совокупном доходе)». В результате 

проведенного исследования, по данным 

статистики, в 2016г. прибыль получили 73,4% 

предприятий Украины, а убытки – 26,6% 

предприятий. При этом по размерам 

предприятий получили прибыль: 65,8% крупных 

предприятий, 76,1% средних предприятий, 

73,3% – малых и 72,3%  микропредприятий. 

Одним из направлений совершенствования 

информационного обеспечения управления 

финансовыми результатами является 

автоматизация учетного процесса. Предложено 

для учета финансовых результатов применять 

на предприятиях современные отечественные 

программные продукты «MASTER: 

Бухгалтерия». 

Ключевые слова: информационное 

обеспечение, учет, управление, финансовые 

результаты, доходы, расходы, прибыль. 
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