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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОКАЗНИКИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Багатоваріантність методики бухгалтерського обліку, 

визначених Національними положеннями (стандартами), що його 

регламентують, реалізується в обліковій політиці підприємства. 

Остання, враховуючи норми чинного законодавства, дозволяє 

здійснити підбір альтернативних методів обліку відповідно до 

типу (групи) господарських операцій. 

Проблеми формування облікової політики розглядались в 

працях Г.В. Барановської, С.І. Дерев‘янка, П.Є. Житного,                

Б.В. Засадного, В.А. Кулик, О.А. Логовської, Н.В. Овсюк,             

М.С. Пушкаря, Л. Пантелійчука та інших. Однак, питання її 

впливу на показники фінансової звітності потребують 

поглибленого дослідження. 

Облікова політика підприємства має на меті встановлення 

чітких вимог до суб‘єктів введення бухгалтерського обліку з 

урахуванням особливостей господарської діяльності 

підприємства, що, у свою чергу, надає можливість завчасно 

виявити відхилення та передбачити порушення в системі 

облікового відображення операцій.  

Як зазначає О.А. Лаговська розробка облікової політики 

забезпечує реалізацію інтересів власників шляхом вибору 

оптимальних варіантів ведення обліку через відповідне 

економічне їх обґрунтування, з одного боку, та надає можливість 

представлення облікової інформації у найбільш прийнятній формі 

для зовнішніх користувачів, з іншого [1, С. 11]. Таким чином, за 

рахунок вибору методологічних прийомів облікова політика дає 

можливість відобразити в певному ракурсі фінансовий стан 

господарюючого суб'єкта і його фінансовий результат. У багатьох 

випадках національні положення бухгалтерського обліку 

передбачають не один, а декілька альтернатив відображення у 

бухгалтерському обліку і фінансовій звітності тих або інших 

активів, зобов'язань, доходів і витрат. При формуванні облікової 



Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і 

аналітичного забезпечення управління підприємством 

 
 

 54 

політики обираються з  методологічних прийомів, дозволених 

нормативними документами, ті, які вважаються корисними для 

суб‘єкта господарювання. При цьому враховується фінансова 

політика,  податкова політика, договірна політика підприємства.  

Облікова політика фактично дає можливість, в залежності 

від обраних методологічних прийомів, впливати на величину 

прибутку, оцінку активів, зокрема на оцінку оборотних активів і 

пов'язані з нею істотні моменти: - визнання доходу і (чи) витрат; 

оцінку факту здійснення господарської операції; утворення 

резервів. Утворення резервів - це, по суті, не що інше як оцінка 

ризиків, які несе підприємство [2, С. 106]. Від того, який метод 

обліку фактів господарського життя обраний в обліковій політиці, 

безпосередньо залежить фінансовий стан підприємства, що 

представлений у бухгалтерській звітності.  

Вважаємо, що суттєве значення має не тільки те, який саме 

метод обліку був обраний, а наскільки проінформований 

користувач звітності щодо обраної методики обліку об‘єктів 

бухгалтерського обліку. Вплив облікової політики на сприйняття 

користувачами інформації наведеної в фінансовій звітності важко 

оцінити, оскільки її наслідки впливають на ухвалення 

управлінських рішень. 

Таким чином, управлінські рішення, що формують реальні 

грошові потоки та визначають успішність діяльності 

підприємства, залежать багато в чому не тільки від фактів 

господарського життя самих по собі, а від їх бухгалтерської 

(інформаційної) інтерпретації відповідно до обраної облікової 

політики. А облікова політика, у свою чергу, встановлює 

взаємозвязок між тим, який метод обліку факту господарського 

життя обраний, і тим, який фінансовий стан підприємства, 

відповідно,  відображений у бухгалтерській звітності. 
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