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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА – ФУНДАМЕНТ УСПІХУ ТА 

НАДІЙНОСТІ 

 

Наразі, зміни, які безпосередньо відбуваються в системі економічних відносин 

потребують необхідності реформування бухгалтерського обліку в Україні. В свою 

чергу характер змін призводить до адаптації нових категорій, до яких належить 

таке поняття як облікова політика підприємства. Із– за нерозуміння ролі облікової 

політики на підприємстві досить часто виникає проблематика у ефективності її 

застосуванні.  Саме тому породжується необхідність знань щодо підвищення 

значущості та дієвості  облікової політики підприємства, задля підвищення її 

успіху та надійності у житті кожного дієвого підприємства. 

Організація роботи підприємства та облікового процесу починається з 

формування облікової політики. Ретельно продумана облікова політика 

забезпечує ефективну фінансово– господарську діяльність підприємства, а також 

максимальний ефекти від ведення обліку. Облікова політика передусім включає в 

себе ряд методик, які в свою чергу є інструментом формування звітності та 

організації, управління бухгалтерським обліком. 

Безпосередньо основою для прийняття рішень про облікову політику має бути 

формування повної, достовірної, правдивої інформації, яка б свою чергу  

максимально ефективно розкривала б інформацію про діяльність підприємства. 

Саме тому, за необхідне наразі є роз’яснення теоретичних аспектів облікової 

політики підприємства та обґрунтування шляхів її вдосконалення. 

Адже саме від правильної організації облікової політики залежить подальша 

діяльність суб’єкта господарювання, ефективне використання ресурсів та 

отримання максимального прибутку в результаті своєї діяльності. 

Безпосередньо, організація бухгалтерського обліку – одне з основоположних 

завдань новоствореного підприємства, адже вирішення такого завдання впливає 

не лише на можливість приймати ефективні рішення, а й зокрема, на величину 

окремих податків. Формування одного із ключових елементів системи організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві – облікова політика. 

Облікова політика підприємства визначається самостійно за погодженням з 

власником та зміни до неї, враховуючи організаційно– правову форму 

підприємства, галузеві особливості економічної діяльності, обсяг виробництва, 

тощо. Обрана підприємством облікова політика застосовується всіма філіями, 

представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами від їх 

місцезнаходження.  

Розпорядчий документ про облікову політику може бути прийнятий як 

базисний на час діяльності підприємства, до якого за потреби вносять зміни з 

визначеного часу. Облікова політика підприємства повинна відповідати принципу 

послідовності і передбачати постійне з року в рік стабільне її застосування, але за 

потребами її можна переглянути і внести належні зміни. Перегляд облікової 

політики повинен бути обґрунтованим, а внесені зміни – розкриватися у 



фінансовій звітності. Зміни до наказу про облікову політику можуть бути внесені, 

якщо: змінилися статутні вимоги; змінилися вимоги органу, що затверджує 

положення бухгалтерського обліку; зміни забезпечать достовірніше відображення 

подій, господарських операцій у бухгалтерському обліку у та фінансовій 

звітності. Якщо такі зміни стосуються більшої частини тексту наказу або суттєво 

впливають на його зміст, то наказ доцільно викласти у новій редакції. 

Слід зазначити, що облікова політика встановлюється відповідним наказом у 

разі створення підприємства. У такому наказі, як правило зазначаються лише ті 

елементи облікової політики, з приводу яких існують різні варіанти обліку. При 

цьому норми, чітко визначені Законом про бухгалтерський облік, положеннями 

бухгалтерського обліку, а також іншими нормативно– правовими актами, в наказі 

про облікову політику не відображаються. 

Адже ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на 

підприємстві, як правило, починається з розробки його облікової політики, що 

передбачає вибір комплексу методичних прийомів, які використовуються  ним 

для ведення поточного обліку, уточнює моменти визнання витрат і доходів, 

сприяє поданню достовірної інформації при складанні фінансової звітності. 

Отож,  результат роботи з гармонізації податкового та бухгалтерського обліку 

говорить сам за себе. За таких умов підвищується значущість облікової політики, 

яка може уніфікувати бухоблікові постулати з податковими нормами. Крім того, 

від її складових залежатимуть не тільки показники фінансової звітності, а й 

податкові звітності з податку на прибуток. Саме тому, при організації облікової 

політики слід пам’ятати, що саме від облікової політики залежить фундамент 

успіху та надійності кожного підприємства. 

Адже облікова політика може серйозно вплинути на оподаткування вашого 

підприємства, а тому вона має бути розроблена професійно та якісно. Облікова 

політика формулює загальні засади бухгалтерського обліку, законодавчу базу, 

визначає межі, в яких власники кожного конкретного підприємства формують 

власну політику – облікову. При організації фундаментальних основ, надається 

право щодо вибору методів бухгалтерського обліку, які в свою чергу допомагають 

використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя у 

бухгалтерському обліку, щодо альтернативності  варіантів організації і ведення 

бухгалтерського обліку передбачені законодавчими документами, а також 

облікова політика, як специфічний елемент системи бухгалтерського обліку, 

повинна створювати організаційно– методичне забезпечення виконання завдань 

бухгалтерського обліку. 

Таким чином, формування і реалізація облікової політики є тим фундаментом 

успіху та надійності, який дозволяє власникам організувати бухгалтерський облік  

так, щоб максимально задовольнити їх потреби в інформації для управління 

власністю. 
 


