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пуску готової продукції. Реалізація перелічених напрямів удо-
сконалення організації обліку запасів вітчизняними підприємст-
вами призведе до підвищення результативності їхньої фінансово-
господарської діяльності, зменшення ймовірності виникнення
викривлень у фінансовій звітності та вплине на формування
більш ефективної обліково-управлінської моделі в цілому.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Вперше поняття «облікова політика» офіційно увійшло у сві-
тову облікову теорію та практику обліку з прийняттям Міжнаро-
дного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 1 «Розкриття
облікової політики» в 1975 р., який нині замінено МСФЗ 8 «Об-
лікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Відпові-
дно до зазначеного документу облікові політики являють собою
конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні
фінансових звітів які прийняті компанією для підготовки й по-
дання фінансової звітності.
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Проте, на відміну від визначення, яке наведено в МСФЗ 8,
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» не включає
у це визначення домовленості та практику, які є зовнішніми чин-
никами, що визначають для конкретних економічних умов пере-
лік принципів фінансової звітності та їх зміст. Також, у МСФЗ 8
йдеться про облікову політику загалом, це пов’язане з тим, що за
міжнародними правилами облікова політика, установлена щодо
конкретного об’єкта обліку, вважається окремою обліковою по-
літикою. А виходячи з національного визначення терміна, сукуп-
ність таких облікових політик саме і складає єдину облікову по-
літику підприємства [5].

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» дає таке визначення цього поняття — сукупність
принципів, методів і процедур, що  використовуються  підприєм-
ством для складання та подання фінансової звітності [2].

Можна зробити висновок, що тлумачення облікової політики
в українському законодавстві відповідає міжнародним нормам.

Основна мета облікової політики — забезпечити одержання
достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підпри-
ємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх ко-
ристувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних
рішень.

Облікова політика є основним інструментом побудови обліко-
вої системи на рівні конкретного підприємства, який враховує
специфіку саме його господарських операцій та умов господарю-
вання, а також відповідає інтересам його власників. Межі свобо-
ди суб’єкта господарювання при формуванні облікової політики
обумовлюються державною регламентацією бухгалтерського об-
ліку, що виявляється у встановленні уповноваженими на те дер-
жавними органами чіткого переліку облікових принципів і мето-
дів. Підприємство до початку звітного року має обрати в межах,
встановлених законодавчо-нормативної базою, певні методи, ме-
тодики, способи оцінювання, форми організації та ведення облі-
ку, які будуть ним використовуватися для ведення поточного об-
ліку та складання фінансової звітності. Вказаний вибір знаходить
відображення у внутрішній організаційно-розпорядчому докуме-
нті — наказі (положенні, розпорядженні) про облікову політику.

Отже, встановлення облікової політики на рівні підприємства
можна трактувати як процес локального нормоутворення.

Нині в Україні в науково-практичній літературі питанням об-
лікової політики присвячено чисельні публікації. В них дово-
диться необхідність і доцільність облікової політики підприємст-
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ва в сучасних умовах господарювання, аналізуються фактори, які
впливають на її вибір та формування, висвітлюються методологі-
чні та організаційні проблеми її розробки з урахуванням специ-
фіки діяльності підприємств, досліджується вплив обраної під-
приємством облікової політики на його фінансовий стан і
результати діяльності.

Огляд наукової літератури свідчить про те, що українські вче-
ні тлумачать поняття «облікова політика» ширше, ніж це має мі-
сце в МСФЗ і П(С)БО, які розглядають облікову політику тільки
на рівні суб’єкта господарювання, тоді як новий підхід передба-
чає розуміння облікової політики в якості інструмента державно-
го регулювання бухгалтерського обліку.

На думку Л. Пантелійчук, найзмістовнішим є таке визначення
облікової політики: «сукупність облікових принципів, методів,
процедур і заходів для забезпечення якісного, безперервного
проходження інформації від етапу первинного спостереження до
узагальнюючого — складання звітності» [8].

Узагальнивши визначення, можна зробити висновок, що облі-
кова політика — це сукупність принципів, методів і процедур, які
використовуються суб’єктом господарювання для ведення облі-
ку, складання та подання фінансової звітності в межах, які визна-
чені законодавством і міжнародними стандартами фінансової зві-
тності.

Таким чином, облікова політика підприємства — це не просто
сукупність принципів, методів, способів ведення обліку, обраних
відповідно до умов господарювання, але й вибір методів ведення
обліку, які надають можливість використовувати різні варіанти
відображення фактів господарського життя залежно від постав-
лених цілей. Іншими словами, облікову політику в широкому ро-
зумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому —
як сукупність методів ведення обліку.

Облікова політика підприємства повинна сприяти одержанню
своєчасної і достовірної інформації для широкого кола користу-
вачів. Формування облікової політики залежить від інтересів різ-
них груп користувачів облікової інформації.
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ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ
МОДЕЛЕЙ В. БАУМОЛЯ ТА М. МІЛЛЕРА–Д. ОРРА
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ

ГРОШОВИХ КОШТІВ

Раціональне використання грошових коштів є важливою пере-
думовою забезпечення безперебійної діяльності підприємства.
Воно передбачає визначення та підтримку певного залишку гро-
шових ресурсів на мінімально припустимому рівні для забезпе-
чення оплати поточних видатків підприємства.

Актуальність даного питання обумовлена сучасними пробле-
мами управління грошовими потоками підприємства та пошуком
ефективних методів підвищення ліквідності підприємства в умо-
вах фінансової кризи.

Вивченню зазначених питань присвятили наукові роботи В.
Баумоль, М. Міллер, Д. Орр, Б. Стоун, І.О. Бланк, О.С. Височан,
А.М. Поддєрьогін, А.Д. Шеремет та інші. Незважаючи на їхні ва-
гомі наукові результати, єдності думок щодо вибору найкращої
моделі встановлення оптимального залишку грошових коштів
для забезпечення абсолютної ліквідності підприємства й досі не
існує.




