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ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ФІНАНСОВИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

При веденні бухгалтерського обліку підприємства дотримуються 
принципів бухгалтерського обліку визначених в Законі України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, НПСО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності» та обліковій політиці підприємства. 

Підприємство самостійно визначає за погодженням з власником або 
уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих 
документів облікову політику підприємства [1].

Повноваження власника (власників) підприємства встановлювати облікову 
політику реалізується через визначення у розпорядчому документі переліку 
методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база  
передбачає  більш ніж один їх варіант [2].

Тому, при складанні наказу про облікову політику підприємства повинні 
самостійно обирати методи нарахування амортизації, методи списання запасів 
при їх вибутті, визначати методи створення резерву сумнівних боргів, перелік 
створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів та методи їх розрахунків.

Як свідчить практика, найбільш популярним методом нарахування 
амортизації суб’єктами господарювання в Україні є прямолінійний метод. Його 
перевагами є те, що він рівномірно розподіляє суми амортизації між 
обліковими періодами, яка включається в собівартість продукції, однак цей 
метод підходить найбільш для будівель та споруд. Однак, для активної частини 
основних засобів доцільно використовувати метод зменшення залишкової 
вартості або прискореного зменшення залишкової вартості, тому що, сучасний 
період розвитку світової економіки все більше сприяє моральному зносу таких 
основних засобів.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 
доцільно використовувати метод 50% у першому місяці їх використання та 50% 
у місяці вилучення їх з активів, метод 100% списання у першому місяці 
використання об’єкта.

Згідно з п.16 П(С)БО 9 "Запаси" оцінка запасів при їх відпуску у 
виробництво, продажу або списанні здійснюється за одним з таких методів: 
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої 
собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); 
нормативних затрат; ціни продажу [3].

Кожен метод має свої сильні та слабкі сторони. Так, метод ідентифікованої 
собівартості є найбільш трудомістким і однакові запаси можуть мати різну 
вартість. Його доцільно застосовувати для музейних експонатів, антикварних 



товарів тощо. Метод середньозваженої собівартості оцінки запасів не потребує 
детального обліку руху одиниць запасів, на нього меншою мірою впливають 
коливання купівельних цін і він забезпечує найбільш рівномірну величину 
прибутку. 

Метод ФІФО є доволі простим у застосуванні і найбільш доцільним для 
використання на підприємствах. Вплив цього методу на фінансовий стан 
суб’єкта господарювання можна вважати позитивним, оскільки показники 
бухгалтерського балансу, що характеризують статті оборотних активів, 
відображаються у вартості, наближеній до ринкової. Метод нормативних затрат 
дозволяє оцінити запаси за вартістю, близькою до фактичної, але вимагає 
регулярної перевірки цін та норм витрат і його доцільно використовувати на 
виробничих підприємствах. Метод ціни продажу рекомендовано застосовувати 
для підприємств роздрібної торгівлі і він базується на застосуванні цими 
підприємствами середньої торгівельної націнки товарів.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом потребує, 
створення резерву сумнівних боргів одним із методів: застосування суми 
сумнівної заборгованості; або застосування коефіцієнта сумнівності. Це 
необхідно для визначення чистої реалізаційної вартості такої дебіторської 
заборгованості на дату балансу. Якщо підприємство не створює резерв 
сумнівних боргів по дебіторській заборгованості, яка є фінансовим активом то в 
цьому випадку воно завищує вартість своїх активів і надає користувачам 
недостовірну інформацію.

Забезпечення – це зобов’язання з невизначеною сумою або часом 
погашення на дату балансу. Для рівномірного відображення сум забезпечень у 
витратах підприємства, підприємство зобов’язано створювати резерв наступних 
(майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове 
пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію, 
виконання зобов'язань при  припиненні діяльності; виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів тощо, з метою достовірного визначення фінансових 
результатів.

Отже, при створенні наказу про облікову політику підприємства повинні 
вибирати такі методи, які б забезпечували достовірність інформації як про 
активи, зобов’язання, власний капітал, так і про фінансові результати. 
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