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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Одним із найбільш ефективних інструментів бухгал-
терського обліку, який може реально використовуватися
з метою підвищення рівня економічної безпеки господа-
рюючого суб'єкта, є облікова політика. Однак, на жаль, на
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Стаття присвячена питанням визначення місця і основних завдань облікової політики в сис-

темі управління економічною безпекою підприємств, а також розгляду її як важливого інстру-

мента, що має сприяти підтриманню стійкого розвитку. Обгрунтовано, що на економічну без-

пеку підприємства здійснюють вплив як загальні підходи до формування облікової політики,

так і методи обраної облікової політики і облікової оцінки конкретних економічних об'єктів. До-

ведено, що процес розробки облікової політики має забезпечувати вирішення таких завдань:

достовірного відображення інформації у фінансовій звітності; страхування підприємства від

небезпек і загроз значної втрати коштів, зокрема пов'язаних із неповерненням дебіторської

заборгованості або з неефективним вибором методів оцінки і обліку фінансових інструментів;

накопичення достатніх коштів для підтримання достатнього технічного стану підприємства

шляхом вибору оптимальних для різних груп об'єктів основних засобів методів нарахування

амортизації; рівномірного відображення в обліку доходів і витрат шляхом створення забезпе-

чень майбутніх витрат і платежів; досягнення ключових показників результативності за всіма

основними напрямами діяльності тощо.

The article is devoted to defining the place and the main tasks of the accounting policy in the system

of management of economic security of enterprises, and to consider it as an important tool for the

maintenance of sustainable development. The thesis is proved that on the economic security of the

enterprise is influenced by common approaches to the formation of the accounting policy and

methods of the chosen accounting policy and accounting estimates, specific economic subjects.

The process of developing an accounting policy should provide the solution of the following tasks:

fair presentation in financial statements of insurance companies from dangers and threats significant

loss of assets due to non repayment of receivables or ineffective choice of methods of assessment

and accounting of financial instruments; accumulation of funds for the maintenance of good technical

condition of the enterprise by means of choosing the optimal for different groups of fixed assets

methods of depreciation; uniform accounting treatment of income and expenses by creating

provisions for future expenses and payments; the achievement of the key performance indicators of

all the main areas of activity, etc.
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сьогоднішній день вітчизняні суб'єкти господарювання не-
достатньо використовують відповідний інструмент і фак-
тично приділяють дуже мало уваги можливостям його впли-
ву на фінансову безпеку компанії, а також на інші скла-
дові безпечного розвитку.

Зрозуміло і загальновідомо, що методика ведення об-
ліку на конкретному підприємстві багато в чому визначаєть-
ся саме його обліковою політикою. Навряд чи можна не
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погодитися з тим, що від того, які методи ведення обліку
будуть застосовуватися в обліковому процесі, в суттєвій
мірі залежить розмір доходів, витрат, активів, зобов'язань
та інших об'єктів, який у свою чергу безпосередньо впли-
ває на стан економічної безпеки суб'єктів господарської
діяльності. Отже, питання вибору методів облікової пол-
ітики представляє інтерес як з теоретичної, так і з прак-
тичної точки зору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ,
І ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Після прийняття і введення в дію Закону України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність" [1] і національ-
них положень (стандартів) бухгалтерського обліку питан-
ня розробки облікової політики практично постійно зна-
ходяться в полі зору вітчизняних учених. Зокрема ним при-
свячені праці [2, с.160—162; 3, с. 6—13; 4; 5, с. 50—53; 6;
7, с. 104—109; 8, с. 13—17; 9] та багато інших, в яких док-
ладно аналізуються підходи до розробки облікової пол-
ітики підприємств, розкривається зміст її окремих складо-
вих частин, надається оцінка доцільності вибору тих чи
інших методів обліку різних економічних об'єктів тощо.
Однак розгляд більшості питань здійснюється, як прави-
ло, з позицій бухгалтерського обліку без орієнтації на цілі
забезпечення економічної безпеки. У межах загальних
питань визначення суті і складових облікової політики мало
дослідженими є аспекти її впливу на забезпечення безпеч-
ного розвитку компанії.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є визначення місця і основних завдань
облікової політики в системі управління економічною без-
пекою підприємств, а також розгляд її як важливого інстру-
мента, що має сприяти підтриманню стійкого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміст терміну "облікова політика" розкритий у ст. 1 За-
кону України "Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV і полягає в наступ-
ному: "облікова політика — це сукупність принципів, ме-
тодів та процедур, що використовуються підприємством
для складання і подання фінансової звітності" [1]. Як ба-
чимо, наведене в Законі визначення обмежує призначен-
ня облікової політики її використанням для цілей складан-
ня фінансової звітності, тобто звітності, спрямованої го-
ловним чином на задоволення потреб зовнішніх користу-
вачів.

Однак, на наш погляд, такий підхід є дуже вузьким, ос-
кільки він не розкриває всі напрями застосування цього
інструменту. Достатньо проаналізувати зміст наказу про
облікову політику будь-якого підприємства, щоб побачи-
ти, що в ньому фактично визначаються не тільки методи
обліку тих показників, які знаходять відображення у фінан-
совій звітності, але й розкривається склад статей витрат
діяльності в аналітичному розрізі, який, як правило, наво-
диться в додатках до наказу і визначає методику їх вироб-
ничого обліку, а також регламентуються інші питання, по-
в'язані з формуванням даних для внутрішніх користувачів,
наприклад, стосовно організації обліку витрат за центра-
ми відповідальності, методики розподілу змінних і пост-
ійних розподілених загальновиробничих витрат між вида-

ми продукції тощо. Ці напрями формування облікової
інформації не є важливими для процесу складання фінан-
сової звітності, але вони визначають методику ведення об-
ліку певної групи економічних об'єктів і, отож, мають бути
передбачені при розробці облікової політики.

Ведучи мову про облікову політику, слід зазначити, що
вона має бути інструментом, який забезпечує оптимальну
побудову всіх облікових підсистем, що спрямовані як на
формування фінансової, так і податкової, і управлінської
інформації. На нашу думку, основну мету облікової пол-
ітики в такому контексті можна розмежувати на підцілі, зок-
рема відносно фінансової звітності метою є якісне пред-
ставлення інформації у фінансовій звітності, підвищення
економічної стійкості за рахунок застосування таких ме-
тодів обліку, що зменшують фінансові ризики; відносно уп-
равлінської — представлення своєчасної і релевантної
інформації для прийняття ефективних управлінських
рішень і забезпечення на підставі цього зниження підприє-
мницьких, господарських та інших ризиків; відносно по-
даткової — представлення достовірної інформації з ме-
тою зниження податкових ризиків і оптимізації суми по-
даткових платежів з урахуванням консенсусу інтересів
підприємства і державних інститутів.

Склад питань, що потребують визначення при розробці
облікової політики і облікових оцінок підприємства з ак-
центом на складання різних видів звітності: фінансової,
внутрішньовиробничої і податкової наведений у таблиці 1.
Відповідні розробки виконані на підставі доопрацювання
підходу, викладеного в Листі Міністерства фінансів Украї-
ни від 21 грудня 2005 р. №31-34000-10-5/27793 "Про об-
лікову політику" [9], доповненого в роботі Левицької С.О.
[3, с. 6—13].

У цілому можна зробити висновок, що облікова по-
літика — це сукупність принципів, методів та процедур, що
використовуються цілісною системою обліку в процесі
його ведення, а також складання всіх форм звітності з ме-
тою створення інформаційних передумов для ефективної
реалізації всіх управлінських функцій і задоволення потреб
всіх зацікавлених користувачів в об'єктивній обліковій
інформації.

Додамо, що запровадження МСФЗ в Україні ще в
більшій мірі підіймає значення облікової політики з точки
зору її впливу на фінансовий стан і результати діяльності
суб'єкта господарювання. Однак у даному випадку маєть-
ся на увазі коректне і неформальне застосування вимог
МСФЗ.

Традиційно основною метою облікової політики вва-
жається забезпечення одержання достовірної інформації
про майновий і фінансовий стан підприємства, результати
його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів
фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень,
тобто за основу визначення цільової спрямованості обліко-
вої політики береться інформаційний підхід. Але справа
не лише в достовірності інформації, яка наводиться у
фінансовій звітності в результаті застосування певних об-
лікових оцінок і процедур. Не можна забувати про те, що
за рахунок вибору окремих методів обліку так чи інакше
досягається вплив на реальні процеси відтворення капіта-
лу суб'єкта господарської діяльності, а це вже виходить
далеко за межі інформаційних аспектів.

Для прикладу розглянемо ситуацію із застосуванням
прискорених методів нарахування амортизації основних
засобів. Завдяки вибору методів прискореної амортизації
може бути досягнуто прискорене повернення авансовано-
го капіталу, збільшення чистого грошового потоку, змен-
шення впливу морального зносу основних засобів, ство-
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* Курсивом відокремлені ті питання облікової політики/облікової оцінки, які додані автором на відміну від [3, с.16—13; 9] з
урахуванням вимог МСФЗ

Таблиця 1. Склад питань, що потребують визначення при розробці облікової політики

і облікових оцінок підприємства*

Джерело: складено на підставі [3, с. 6—13; 9].
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рення умов для прискореного оновлення відповідних
об'єктів тощо [8, с.14]. Водночас ці ж методи призводять
до негативних наслідків у вигляді збільшення собівартості
продукції та інших витрат підприємства, а також зниження
прибутковості діяльності у перші роки використання основ-
них засобів.

Таким чином, вибір конкретних методів обліку окре-
мих економічних об'єктів призводить не лише до того, що
користувачі отримують більш-менш достовірне уявлення
про показники фінансово-майнового стану підприємства,
фінансові результати та грошові потоки, а що сам їх рівень
можна погіршити чи поліпшити через обрані методи оцін-
ки.

Безпосередній вплив на показники фінансової
звітності мають не тільки методи нарахування амортизації,
а й методи оцінки вибуття запасів, методи створення ре-
зерву сумнівних боргів і забезпечень майбутніх витрат і
платежів тощо. У кінцевому підсумку це призводить до
того, що, як зазначено в [2, с.161], "прибуток, який відоб-
ражається в фінансовій звітності, носить в певній мірі суб-
'єктивний характер, оскільки залежить від процедур і ме-
тодів обліку".

Хотілося б також звернути увагу на те, що вибір конк-
ретного методу ведення обліку під час розробки обліко-
вої політики має подвійний вплив на стан економічної без-
пеки підприємства. Візьмемо, наприклад, ситуацію зі ство-
ренням резерву сумнівних боргів. Як відомо, відповідно
до вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" перед-
бачені три методи нарахування резерву. Від того, який
метод буде обраний, залежить сума нарахованого резер-
ву, а отож, і розмір оборотних активів підприємства, оск-
ільки резерв вираховується під час визначення підсумку
балансу.

При інших рівних умовах те підприємство, яке зовсім
відмовиться від створення резерву сумнівних боргів, буде
мати кращу ситуацію при оцінці фінансового стану і показ-
ників прибутковості та рентабельності, ніж те підприєм-
ство, яке повністю дотримується вимог діючих П(С)БО і за-
безпечує відображення дебіторської заборгованості за чи-
стою вартістю реалізації. Однак це лише на перший погляд.
Якщо подивитись з іншого боку, то вийде дещо інша кар-
тина: створення резерву в певній мірі страхує підприємство
від значних фінансових втрат у випадку неповернення
боргів дебіторами і тим самим сприяє підтриманню умов
його економічної стійкості і сталого розвитку як в сучас-
ному, так і в майбутньому.

Однією зі складових частин облікової політики кож-
ного підприємства є порядок створення забезпечень май-
бутніх витрат і платежів і, зокрема, забезпечень на випла-
ту гарантійних зобов'язань, виплату відпусток тощо. На-
копичення джерел для погашення витрат, які здійснюють-
ся нерівномірно протягом року, а також забезпечень іншо-
го призначення безпосередньо сприяє достатній фінан-
совій стабільності як важливої складової економічної
стійкості підприємства в цілому, оскільки за наявності за-
безпечення повністю знімається ризик суттєвого збільшен-
ня втрат і зниження прибутковості в окремі періоди. Од-
нак аналіз облікової практики діючих суб'єктів господа-
рювання дозволяє зробити висновок, що лише на одинич-
них підприємствах створюються відповідні забезпечення,
незважаючи на те, що формування окремих з них є обо-
в'язковою вимогою відповідних П(С)БО, зокрема це сто-
сується забезпечення на виплату відпусток, передбачено-
го П(С)БО 26 "Виплати персоналу". Аналогічна ситуація
стосується й інших видів забезпечень — на виведення ос-
новних засобів із експлуатації і відновлення навколиш-

нього середовища, на реструктуризацію, на покриття вит-
рат за обтяжливими контрактами тощо.

Слід мати на увазі, що на економічну безпеку підприє-
мства здійснюють вплив як загальні підходи до формуван-
ня облікової політики, так і методи обраної облікової пол-
ітики і облікової оцінки відносно конкретних економічних
об'єктів. Наприклад, стосовно загальних підходів суттєве
значення мають: вибір основи оцінок, що використовують-
ся при розробці і застосуванні облікової політики (первіс-
на вартість, справедлива вартість, чиста вартість реалізації,
поточна вартість тощо) із розмежуванням категорій ак-
тивів, до яких застосовуються відповідні підходи щодо
оцінки; порядок розкриття інформації щодо ключових при-
пущень відносно майбутніх звітних періодів і інших дже-
рел невизначеності в оцінках, внаслідок дії яких може ви-
никнути ризик суттєвих коригувань балансової вартості
активів та зобов'язань тощо. Відповідні елементи актуальні
відносно припущень щодо оцінки впливу майбутніх подій
при формуванні забезпечень, припущень в оцінці основ-
них засобів у випадку застосування моделі за переоціне-
ною вартістю, припущень в оцінці фінансових інструментів,
які враховуються за справедливою вартістю тощо, а також
відносно ключових припущень загального характеру: май-
бутні зміни цін, зміни ставок дисконтування для врахуван-
ня ризиків, коригування майбутніх грошових потоків у ви-
падку застосування дисконтованої вартості для цілей об-
ліку і звітності тощо. На економічну безпеку впливають і
конкретні методи обліку окремих економічних об'єктів —
основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційної
нерухомості, необоротних активів для продажу і діяль-
ності, що припиняється, фінансових інструментів, запасів,
доходів, забезпечень тощо. У даному випадку не будемо
перераховувати їх всі, а лише зазначимо, що вплив обра-
них підприємством методів і елементів облікової політики
може носити прямий або опосередкований характер, але
він є і його слід обов'язково враховувати при розробці на-
казів про облікову політику вітчизняних підприємств.

Процес розробки облікової політики з акцентом на
проблему підтримання економічної безпеки, на наш по-
гляд, повинен забезпечувати вирішення щонайменш таких
завдань:

— достовірного відображення інформації у фінансовій
звітності, необхідне для всіх груп користувачів як зовніш-
ніх, так і внутрішніх;

— страхування підприємства від небезпек і загроз
значної втрати коштів, зокрема пов'язаних із неповернен-
ням дебіторської заборгованості або з неефективним ви-
бором методів оцінки і обліку практично всіх фінансових
інструментів, а також іншими аналогічними ситуаціями;

— накопичення достатніх коштів для підтримання до-
статнього технічного стану підприємства шляхом вибору
оптимальних для різних груп об'єктів основних засобів ме-
тодів нарахування амортизації;

— рівномірного відображення в обліку доходів і вит-
рат, зокрема стосовно останніх шляхом створення забез-
печень майбутніх витрат і платежів, не допускаючи водно-
час зайвого резервування коштів;

— оптимізацію оподаткування в тих випадках, де це
можливо, зокрема тоді, коли методика ведення бухгал-
терського обліку безпосередньо впливає на розмір при-
бутку для цілей оподаткування, наприклад, це стосується
вибору доцільних для підприємства методів оцінки запасів;

— орієнтацію на досягнення ключових показників ре-
зультативності за всіма основними напрямами діяльності,
зокрема відносно фінансових показників, показників на-
вколишнього середовища, ринку (відношень із замовни-



Інвестиції: практика та досвід № 11/201416

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ками і конкурентами), оптимізації внутрішніх бізнес-про-
цесів і використання всіх видів ресурсів, включаючи
людські тощо.

При тому важливо забезпечити, щоб при розробці об-
лікової політики були враховані орієнтири на досягнення
ключових показників ефективності діяльності підприєм-
ства. Як відомо, у сучасній практиці управління і практиці
складання звітності все більше значення набувають показ-
ники не лише фінансового характеру, а й нефінансові по-
казники, які з різних позицій характеризують ефективність
бізнесу і так чи інакше безпосередньо пов'язані із економ-
ічною безпекою. Отже, враховуючи їх значення, при виз-
наченні облікової політики здається доцільним забезпечи-
ти освітлення підходів не тільки до відображення в обліку
і звітності традиційних економічних об'єктів, а і передба-
чити, по-перше, склад показників нефінансового характе-
ру, за якими оцінюється результативність компанії, по-дру-
ге, методи їх обрахунку. Відповідні показники можуть бути
деталізовані у додатку до Наказу про облікову політику.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Під час розробки облікової політики підприємств ма-
ють бути обов'язково враховані стратегічні цілі та завдан-
ня економічного розвитку і, зокрема, завдання підтриман-
ня економічної безпеки.

2. Процес розробки облікової політики повинен забез-
печувати не тільки достовірне відображення інформації у
звітності, необхідне для всіх груп користувачів, а й вирі-
шення інших завдань, зокрема: страхування підприємства
від небезпек і загроз значної втрати всіх видів ресурсів,
накопичення достатніх коштів для підтримання достатнь-
ого технічного стану підприємства; оптимізації оподатку-
вання тощо.

3. Оптимізація вибору елементів облікової політики
можлива лише шляхом проведення відповідних розра-
хунків, які враховують конкретні умови ведення госпо-
дарської діяльності окремо взятого підприємства. При тому
у ході розробки облікової політики доцільно застосовувати
елементи фінансового планування з метою вибору тих
підходів, які в найбільш повній мірі задовольнять систему
управління на конкретному етапі життєвого циклу підприє-
мства і сприяють підтриманню його економічної безпеки.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з по-
дальших визначенням впливу вибору конкретних моделей
обліку на фінансовий стан, фінансові результати та інші
показники діяльності суб'єктів господарювання.
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