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Важливою складовою роботи управлінського персоналу є аналіз та облік 
фінансового результату підприємства. Для оцінки фінансової стійкості, стану, 
складу та структури фінансового результату необхідно під час управлінських 
рішень використовувати результати економічного аналізу та обліку. Такий 
підхід до системи управління вимагає від системи бухгалтерського обліку та 
економічного аналізу формування такої обліково-аналітичної інформації про 
формування та розподіл прибутку, яка б відповідала запитам користувачів і 
стратегії діяльності [1]. 

На підставі результатів проведення аналізу прибутку, управлінський 
персонал приймає рішення щодо напрямків фінансування підприємства за 
рахунок власних коштів; інвестори приймають рішення щодо формування 
портфелю цінних паперів, а кредитори визначають пріоритети щодо позик [1]. 
Функція аналізу фінансового стану та фінансових результатів є загальною, адже 
управлінському персоналу необхідно аналізувати та оцінювати інформацію на 
кожному етапі прогнозування та планування діяльності, реалізації завдань. 
Також управлінському персоналу необхідно володіти знаннями та навичками у 
бухгалтерському обліку для правильної інтерпретації даних фінансової 
звітності.  

З огляду на сучасні тенденції в економіці для оптимізації управління 
необхідно: сформувати окрему підсистему управлінського обліку в загальній 
системі бухгалтерського обліку; використати принципи обліку фінансових 
результатів, впровадити центри відповідальності для здійснення процесу обліку 
прибутку; забезпечити постійний контроль, аналіз, моніторинг та оптимізацію 
витрат та заходів з управління ними [2].  

Спираючись на результати економічного аналізу, керівництво зможе 
розробити та прийняти найкращі варіанти управлінських рішень, врахувавши 
перспективні результати діяльності підприємства. Подальші дослідження в 
питанні бухгалтерського обліку, аналізу та контролю для прийняття 
управлінських рішень сприятимуть оптимізації внутрішніх джерел 
фінансування, підвищення прибутковості підприємств та досягненню 
макроекономічної стабільності в країні. 
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