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Як свідчить досвід країн з розвиненими ринковими відносинами, уміло 

сформована облікова політика є важливою складовою загального механізму 

управління господарською діяльністю підприємства. Від цього залежить 

ефективність роботи бухгалтерії та управління господарською діяльністю 

підприємства, достовірність відображення фінансового стану та результатів 

діяльності, а також зіставність фінансових звітів.  

Проте в Україні, процеси формування та реалізації облікової політики на 

підприємствах супроводжуються низкою проблем, основні з яких 

визначаються відсутністю у нормативно-правовій базі щодо регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні та податковому законодавстві наступних 

елементів: 

- єдиної форми наказу про облікову політику підприємства; 

- методики формування та реалізації облікової політики; 

- змісту облікової політики підприємства, порядку її оформлення, 

затвердження та змін; 

- повного переліку та конкретизації сутності принципів, методів та 

процедур щодо складання та подання фінансової звітності; 

- механізму формування облікової політики щодо управлінського та 

податкового обліку тощо. 

Крім того, на сьогодні керівництво підприємств не приділяє належної 

уваги формуванню облікової політики, тобто спостерігається вузько 

спрямований, формальний підхід, що зводиться до складання фінансової 

звітності відповідно до потреб користувачів та загальних вимог П(С)БО. 

Також, найчастіше, наказ про облікову політику копіюють з наказав інших 

підприємств. В результаті, сформована на підприємстві облікова політики не 

виконує своїх функцій, а іноді приводить до певних негативних наслідків (не 

ефективної організації бухгалтерського обліку, похибок у показниках 

фінансової звітності, фінансових махінацій тощо).  

Перелічені проблеми формування облікової політики обумовлюють 

необхідність внесення відповідних коректив в нормативно-правову базу. 

Також, актуальними є питання удосконалення механізмів формування 

облікової політики підприємств з урахуванням МСФЗ та впровадження нових 

методів бухгалтерського обліку що дозволить значно покращити формування 

облікової політики на підприємстві, знизить ризики помилок і дозволить 

підвищити ефективність роботи підприємств.  


