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І. Вступ
Поточний бухгалтерський облік містить роз-

різнену інформацію про господарську діяль-
ність підприємства. Для одержання інформації
про результати такої діяльності дані поточного
обліку необхідно узагальнити в певній системі
показників. Це досягається складанням звітно-
сті, яка є завершальним етапом бухгалтерсько-
го обліку. Вона розрахована насамперед на
таких користувачів інформації, як інвестори,
кредитори та інших, які не можуть вимагати
звітів з урахуванням їх конкретних потреб.

Слід зазначити, що основні питання фінан-
сової звітності як бази для прийняття управ-
лінських рішень було розглянуто у працях та-
ких учених, як: Л.А. Бернстайн, М.Т. Білуха,
І.О. Бланк, Ю. Брігхем, Ф.Ф. Бутинець, Дж.К. Ван
Хорн, В.О. Ганусич, С.Ф. Голов, Н.О. Гура,
Й.Я. Даньків, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, В.І. Єфі-
менко, Т.Р. Карлін, М.Ф. Коробов, В.М. Костю-
ченко, Г.І. Купалова, Л.А. Лахтіонова, М. Луч-
ко, М.С. Пушкар, Г. Уорд, Т. Хегарті, Ф. Хоуд-
хурі, В.Г. Швець та ін. Проте досі не визначе-
но пріоритетність значення даних звітності
для різних категорій користувачів.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення впливу облі-

кової політики на основні положення фінан-
сової звітності. Важливим аспектом у цьому
випадку є те, яким буде склад користувачів
цієї звітності та розстановка пріоритетів між
цими користувачами.

ІІІ. Результати
Фінансова звітність – бухгалтерська звіт-

ність, що містить інформацію про фінансове
становище, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний пе-
ріод [1]. Вона містить узагальнені й взаємо-
пов’язані показники про стан і використання
основних та оборотних засобів, про джерела
формування цих засобів, фінансові резуль-
тати і напрями використання прибутку. Також
фінансова звітність – це сукупність способів
та прийомів узагальнення облікових даних,
які є коротким витягом з поточного обліку, що
відображає зведені дані про стан і результа-
ти діяльності підприємства та його підрозді-
лів за звітний (обліковий) період.

Усіх споживачів фінансової звітності
умовно можна поділити на дві групи:

1) внутрішні (або “свої”) – вищі органи,
власники, трудові колективи;

2) зовнішні (або “чужі”) – органи виконав-
чої влади й інші користувачі [2].

Серед внутрішніх користувачів інформа-
ційних ресурсів фінансової звітності госпо-
дарюючих суб’єктів, які виконують функції
менеджменту й безпосередньо зацікавлені в
їх ефективній діяльності, слід виділити: вла-
сників, виконавчі органи управління і трудо-
вий колектив підприємств [3].

У показниках фінансової звітності також
зацікавлене широке коло зовнішніх користу-
вачів, яких можна поділити на три групи
(табл. 1) [3].

Таблиця 1
Зовнішні користувачі фінансової звітності

Група 1 Група 2 Група 3
Користувачі інформації, які безпо-
середньо зацікавлені в ефективній
господарській діяльності підпри-
ємств

Суб’єкти, які мають не прямий інтерес
до фінансового стану респондентів, а
використовують її показники для оціню-
вання економічної політики держави та
прийняття управлінських рішень у сфері
регулювання діяльності економічних
систем

Суб’єкти, які не мають фінансового
інтересу до респондентів. Вони,
використовуючи інформаційні ре-
сурси фінансової звітності, здійсню-
ють задоволення власних потреб
або визначають її як об’єкт госпо-
дарської діяльності

Потенційні інвестори; кредитори;
споживачі об’єктів господарської дія-
льності підприємств; громадськість;
органи державної податкової служби

Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку; органи державної
статистики; місцеві органи державної
влади

Науково-дослідні установи і навча-
льні заклади освіти; аудитори і
суб’єкти господарювання з надання
інформаційних послуг
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Основне призначення фінансової звітно-
сті – надати внутрішнім і зовнішнім користу-
вачам правдиву, достовірну інформацію про
майновий та фінансовий стан підприємства,
про фінансові результати й ефективність
господарювання за звітний період.

Розглянемо детально інтереси усіх спо-
живачів фінансової звітності. Одна з основ-
них категорій користувачів звітності підпри-
ємств – представники державної влади, що
здійснюють ті чи інші функції держави. Для
органів державної влади звітність підпри-
ємств служить базою для прийняття рішень
в частині управління галуззю, майном дер-
жави, створення єдиної інформаційної бази,
виконання фіскальних функцій. Роль звітно-
сті в цьому випадку має превалюючий хара-
ктер у забезпеченні інформацією державних
органів, але звітність є не єдиним джерелом
отримання інформації. Державні органи з
метою виконання своїх функцій можуть
створювати додаткові форми звітності, які
дають змогу отримати інформацію про під-
приємство в потрібному для них розрізі і
більш детально, ніж у типових формах звіт-
ності. До таких форм можна віднести форми
статистичного обліку, податкові декларації,
спеціалізовані форми звітності для підпри-
ємств різних галузей господарювання. Крім
того, при необхідності, державні органи
влади можуть отримати більш детальну ін-
формацію, що не відображається у звітності
за допомогою запитів, перевірок, ревізій то-
що. Облікова політика в цьому випадку дає
змогу, з одного боку, дати більш правдиву
інформацію про стан справ на підприємстві,
з іншого – сформувати оптимальну подат-
кову базу для сплати податків.

Наступна категорія користувачів – дер-
жавні позабюджетні фонди – має, на наш
погляд, деяку схожість з попередньою гру-
пою. Основна мета роботи державних поза-
бюджетних фондів – поповнення і розподіл
єдиних державних фондів, створення яких
має соціальне державне значення. У цьому
контексті представники таких органів заціка-
влені в інформації, поданій у звітності для
більш повної інформованості про фінансове
та майнове становище на підприємстві, про
склад і чисельність трудових ресурсів, залу-
чених у виробництво. Облікова політика в
цьому випадку великої ролі не відіграє, оскі-
льки мало впливає на нарахування заробіт-
ної плати і, відповідно, на розмір відраху-
вань у позабюджетні фонди на підприємстві.

Працівників підприємства інформація,
подана у звітності, може зацікавити як га-
рант роботи цього підприємства в майбут-
ньому, що, у свою чергу, дає стабільну ро-
боту, відсутність скорочення робочих місць,
гідну заробітну плату. Облікова політика в
цьому випадку буде впливати на фінансову
звітність як інструмент формування цієї зві-

тності. Для користувачів цієї категорії, на
наш погляд, такий факт не буде мати кар-
динального впливу, оскільки працівники під-
приємства знають про реальний стан речей.

Категорія користувачів, яка включає в
себе покупців і замовників продукції, робіт,
послуг зацікавлена в даних фінансової звіт-
ності в контексті стабільності роботи підпри-
ємства і тривалості стосунків з таким під-
приємством. Фінансова звітність для цієї
категорії користувачів, як правило, виступає
єдиним джерелом інформації про діяльність
підприємства. У цьому випадку вплив облі-
кової політики на фінансову звітність є важ-
ливим чинником, оскільки оптимально сфо-
рмовані показники звітності дають змогу
підприємству залучати нових покупців і
укладати тривалі договори.

Постачальники та підрядники являють
собою одну з найбільш зацікавлених кате-
горій користувачів фінансової звітності.
Тривала співпраця з постійними постачаль-
никами для підприємств є запорукою вироб-
ничої стабільності. Таким чином, для під-
приємства дуже важлива думка, яку можуть
скласти про нього представники постачаль-
ників і підрядників. У цьому випадку обліко-
ва політика як інструмент формування пока-
зників фінансової звітності обов’язковий.

Комерційні банки, як і постачальники, є
однією з найбільш привабливих груп корис-
тувачів фінансової інформації для підпри-
ємств. Це пов’язано з необхідністю залу-
чення у виробничий цикл додаткових ресур-
сів, зокрема капіталу. Комерційні банки є
групою користувачів, які найбільш часто
вдаються до використання фінансової звіт-
ності як до інформаційної бази для оціню-
вання майнового й фінансового стану під-
приємств. Це пов’язано з тим, що робота з
комерційними банками є виробничою необ-
хідністю і являє собою найбільш звичний і
доступний варіант залучення фінансових
коштів. Звітність підприємства, сформована
за допомогою облікової політики, є фінансо-
вою картиною, за результатами оцінювання
якої буде вирішено питання про надання чи
ненадання кредиту.

Власники підприємств прямо зацікавлені
в тому, щоб їх майно давало прибуток і ви-
правдовувало вкладений у нього капітал.
При цьому одним із основних джерел отри-
мання інформації про діяльність і фінансо-
вий стан цього “майна” є фінансова звіт-
ність. Розрахунок показників фінансового
аналізу в цьому випадку дасть їм змогу
отримати більш повне уявлення про стан
справ на підприємстві. Показники фінансо-
вої звітності, що використовуються в такому
аналізі, мають формуватися з погляду оп-
тимальності розрахованих показників.

Інвесторами підприємств можуть висту-
пати найрізноманітніші групи юридичних і
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фізичних осіб. Формування фінансової звіт-
ності в контексті її потенційного вивчення
цією групою користувачів таке, що показни-
ки головного фінансового документа підпри-
ємства повинні бути найбільш привабливи-
ми з погляду вкладення грошей і прибутко-
вості. Єдиним інструментом формування
таких показників є облікова політика.

Огляд інтересів основних категорій кори-
стувачів фінансової звітності, поданий у до-
слідженні, дає змогу ранжувати їх з ураху-
ванням того, для кого в першу чергу необ-
хідно формувати показники звітності, а для
кого – у другу і т. д.

Цей ранжований ряд можна відобразити
таким чином (табл. 2).

Таблиця 2
Ранжований ряд зацікавлених користувачів звітності

№
з/п Категорія користувачів Причина присвоєння рангу

1 Інвестори Оптимально подана у звітності інформація про підприємство дасть змогу залучити
інвесторів, що призведе до додаткового вливання капіталу у виробництво та роз-
ширення діяльності. Основним джерелом інформації для інвесторів є фінансова
звітність

2 Комерційні банки Залучення фінансових коштів на умовах довгострокового або короткострокового
кредитування дасть змогу підприємствам здійснювати поточну діяльність та розши-
рене відтворення. Основним джерелом інформації для банків є фінансова звітність.
Але можливі додаткові запити працівників банку

3 Власники підприємств Рішення власників підприємства можуть призвести до додаткового вливання капі-
талу, а можуть, навпаки, до відволікання капіталу з виробництва. Фінансова звіт-
ність є джерелом інформації про господарство, але не єдиним. Це залежить від
складу власників та розміру підприємства

4 Постачальники та під-
рядники

Укладання тривалих контрактів, яке призводить до стабільності у виробництві. Фі-
нансова звітність може вивчатися при укладанні договорів, але основою контрактів,
що укладаються є репутація підприємства

5 Покупці та замовники Укладання тривалих контрактів і освоєння нових сегментів ринку. Фінансова звіт-
ність може вивчатися, але головним чинником у цьому випадку виступає закон по-
питу і пропозиції

6 Держава та позабю-
джетні фонди

Оптимально сформована фінансова звітність дає змогу оптимізувати податкові та
соціальні виплати і отримувати від держави підтримку у певних питаннях. Звітність
є одним із джерел інформації про підприємство поряд з іншими звітами

7 Робітники підприємств Гарні фінансові та соціальні показники дають змогу за необхідності залучити додат-
кові трудові ресурси. Звітність може використовуватися як джерело інформації,
але, як правило, це рідкісне явище

Враховуючи інтереси різних груп корис-
тувачів фінансової звітності і реальність їх
задоволення, можна дійти висновку, що в
разі задоволення інтересів одних користу-
вачів можливе незадоволення або часткове
незадоволення інтересів інших. У цьому
контексті взаємовідносин користувачів фі-
нансової звітності можливе виникнення
конфлікту інтересів через суб’єктивізм у
процесі підготовки, складання та побудови
фінансової звітності, який ще потребує сво-
го дослідження.

Залежно від конкретної участі користува-
чів у справах товариства з огляду на їх ма-
теріальну зацікавленість інтерес можна по-
ділити на фінансовий і не фінансовий.

Враховуючи те, що внутрішні відносно
підприємства користувачі в будь-якому ви-
падку мають фінансову зацікавленість у йо-
го роботі через механізми оплати праці або
безпосередньої участі у розподілі прибутку,
то не фінансовий інтерес таких користувачів
буде мінімальним і його враховувати недо-
цільно [4].

ІV. Висновки
Сформований таким чином список потен-

ційних користувачів фінансової звітності
дасть змогу, на наш погляд, при формуванні
облікової політики розставити пріоритети й

обрати таку облікову політику, яка дасть
можливість сформувати фінансову звітність
з погляду найбільшої показності для катего-
рій користувачів відповідно до їх рангу.
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