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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

В сучасних умовах бухгалтерський облік – це ди-
намічна гнучка система, яка постійно вдосконалю-
ється та покликана забезпечувати, в першу чергу, ін-
тереси власників та баланс їх інтересів з інтересами 
інших груп користувачів інформації. 

Виконання бухгалтерським обліком покладених 
на нього функцій вимагає від власників належної 
уваги до організації обліку в цілому і, зокрема, до 
облікової політики, через яку вони реалізують свою 
власну політику у сфері управління підприємством. 
В межах розробки облікової політики для кожного 
підприємства можна підібрати ту модель ведення 
обліку, яка буде сприяти оптимальному рівню при-
бутку, податкових платежів, аналітичності облікових 
і звітних даних, що використовуються при прийнятті 
управлінських рішень. 

АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝ
ДОСЛІДЖЕНЬѝѝІѝѝПУБЛІКАЦІЙѝ

Питання формування та реалізації облікової полі-
тики знайшли відображення в працях багатьох вче-
них: українських – М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Т. В. 
Войтенко, В. В. Євдокімова, Л. О. Коваленко, І. М. 
Клімович, О. А. Подолянчука,  а також зарубіжних –

Р.А. Алборова, А.С. Бакаєва, П.С. Безруких, С.Л. 
Коротаєва, М.І. Кутера, Б. Нідлза, С.О. Ніколаєвої, 
В.Ф. Палія, Л.П. Хабарової, Е.С. Хендріксена, Л.З. 
Шнейдмана та інших. 

Проте, на сьогодні, в науково-практичній літера-
турі питання особливостей облікової політики в роз-
різі  управління підприємством є недостатньо дослі-
дженим. Крім того, формування окремих елементів 
облікової політики для кожного підприємства на за-
гальнодержавному рівні не регламентується. Отже, 
це питання є актуальним для подальшого дослі-
дження та проведення науково-практичних дискусій. 

Метою дослідження є аналіз впливу облікової 
політики на ефективність управління підприємст-
вом. Завданням є огляд елементів облікової полі-
тики підприємства, які впливають на прийняття 
оптимальних управлінських рішень. 

ВИКЛАДѝОСНОВНОГОѝѝ
МАТЕРІАЛУѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

Поняття «облікова політика» (accounting polisy) 
офіційно введено у міжнародну практику обліку в 
1975 році з виходом Міжнародного стандарту бухга-
лтерського обліку МСБО 1 «Розкриття облікової по-
літики».  В Україні облікова політика офіційно поча-
ла застосовуватися з 01.01.2000 року – з дати вве-
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дення в дію положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку (П(С)БО). Зміст терміну «облікова політика» 
розкривається Законом України «Про бухгалтерсь-
кий облік і фінансову звітність в Україні». (ст. 1 ЗУ 
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» [1]). 

Ним визначається, що «облікова політика – суку-
пність принципів, методів і процедур, що використо-
вуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності» [1]. Такий же зміст закладено і 
в балансовій політиці, розповсюдженій у бухгалтер-
ському обліку країн Західної Європи. 

 Міжнародні стандарти обліку визначають облі-
кову політику як «сукупність принципів, основ, до-
мовленостей та процедур, які приймаються керівни-
цтвом при складанні та поданні фінансових звітів». 

Як правило, облікова політика розробляється на 
тривалий час, однак вона підлягає змінам статутних 
вимог підприємства та чинного законодавства [2]. 

Вибір варіанту облікової політики підприємство 
здійснює у відповідності до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [1] та національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. Потрібно відзначити, що ча-
ста зміна облікової політики характеризує діяльність 
підприємства з негативного боку – як партнера з не-
чіткими обліковими приписами [7] . 

Облікова політика – це інструмент організації об-
ліку на конкретному підприємстві, який включає су-
купність способів та процедур ведення обліку, що 
впливають на величину фінансових результатів під-
приємства [4].  

Не існує якихось жорстких вимог щодо того, що 
має бути відображено у наказі про облікову політи-
ку. 

Головне призначення облікової політики — вста-
новити найвигідніші для конкретного підприємства 
методи обліку та на їх підставі скласти фінансову 
звітність, що відповідає встановленим якісним хара-
ктеристикам. Отже, формуючи облікову політи-
ку, підприємство має обирати принципи, методи і 
процедури обліку так, щоб достовірно відобразити 
фінансовий стан і результати своєї діяльності та за-
безпечити зіставність фінансових звітів [2].   

Від уміло сформованої облікової політики багато 
в чому залежать ефективність управління господар-
ською діяльністю підприємства та стратегія його ро-

звитку на тривалу перспективу. Вдало обрана облі-
кова політика позитивно впливає на діяльність підп-
риємства, забезпечує ефективну роботу бухгалтерії 
[5].  

Після того як було визначено, які процедури, спо-
соби і методи бухгалтерського обліку необхідні під-
приємству, аби фінансова звітність найбільш повно і 
достовірно розкривала його стан та всі необхідні ас-
пекти діяльності, потрібно зафіксувати їх у наказі.  
Хоча розробляється облікова політика з переважною 
участю фахівців з бухгалтерського обліку, затвер-
дження наказу про облікову політику прерогатива 
керівництва підприємства. 

У наказі про облікову політику підприємству до-
цільно зосередити увагу на тому, які методи та про-
цедури із запропонованих національним законодав-
ством альтернатив обирає дане підприємство.  

Отже, основна інформація, яку повинна містити 
облікова політика, — це опис принципів статей звіт-
ності підприємства та вибір одного з можливих ме-
тодів обліку, передбачених П(С)БО, яких потрібно 
дотримуватися, щоб скласти фінансову звітність [6].  

Крім того, підприємство переслідує власні інте-
реси, які найчастіше полягають у залученні нових 
інвестицій та підвищенні доходності. Таким чином, 
умовний за своєю природою вибір методики обліку 
призводить до реальних змін у складі вимог і зо-
бов’язань підприємств. У зв’язку з цим важливого 
значення набуває дослідження та розробка моделі 
формування оптимальної облікової політики підпри-
ємства в ринкових умовах. 

Облікова політика підприємства визначається на 
підставі принципів, методів та процедур, регламен-
тованих не тільки національними положеннями (ста-
ндартами) бухгалтерського обліку. Застосовні тут 
також норми інших нормативно-правових докумен-
тів, що регулюють методологію бухгалтерського об-
ліку та складання фінансової звітності, які розробле-
ні відповідними органами в межах компетенції, 
установленої положеннями ст. 6 Закону про бухгал-
терський облік. 

Поняття «принципи», «методи» та «процедури» 
знаходяться в певній ієрархії один відносно одного. 
Принципом бухгалтерського обліку є правило, яким 
слід керуватись при вимірюванні, оцінці та реєстра-
ції господарських операцій, відображенні їх резуль-
татів у фінансовій звітності. 
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Метод бухгалтерського обліку – це система при-
йомів, що забезпечують отримання, обробку та на-
дання облікової інформації. Що ж до «процедури 
бухгалтерського обліку», таке визначення відсутнє 
як у вітчизняній, так і в зарубіжній науці. Існують 
погляди вчених, за одним із яких (Г.А. Велш, 

Д.Г. Шорт) процедури бухгалтерського обліку є вті-
ленням фундаментальних концепцій. Інакше кажучи – 
детальними правилами, що забезпечують реалізацію 
облікового процесу – від відображення господарсь-
ких операцій в первинних документах до складання 
фінансових звітів (табл. 1) [9]. 

 
Таблиця 1 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ КАТЕГОРІЯМИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Принципи облікової по-
літики 

Автономності, безперервної діяльності, періодичності, єдиного грошового вимірника, історичної собівар-
тості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повноти висвітлення, обачності, превалювання сутно-
сті над формою, постійності. 

Методи бухгалтерського 
обліку 

Хронологічне і систематичне 
спостереження 

Вимірювання господарсь-
ких засобів, процесів 

Поточне групування Підсумкове узагаль-
нення 

Прийоми бухгалтер-
ського обліку 

Документування Оцінка Рахунки Баланс 

Інвентаризація Калькулювання Подвійний запис Фінансова звітність 

Процедури бухгалтер-
ського обліку 

Збір, пошук, реєстрація, пе-
ревірка інформації 

Вимірювання, оцінка, ро-
зрахунок 

Класифікація, обробка, 
часткове узагальнення 

Повне узагальнення, 
зберігання інформації

 
Розглядаючи всі теоретично можливі варіанти, 

підприємства при формуванні власної облікової по-
літики встановлюють її лише щодо тих господарсь-
ких операцій та подій, які мають місце в їх діяльнос-
ті або плануються в найближчому майбутньому. 

Кожне підприємство встановлює облікову полі-
тику самостійно виходячи зі своєї структури, галузі 
та інших особливостей діяльності. Має бути дотри-
мано одну найважливішу умову — єдність облікової 

політики на підприємстві. Це означає, що принципи, 
методи та процедури, передбачені обліковою полі-
тикою підприємства, повинні безапеляційно застосо-
вуватися всіма його філіями, представництвами, від-
діленнями та іншими відокремленими підрозділами. 
Отже, можна говорити, що облікова політика є не 
лише сукупністю методик з метою формування звіт-
ності, але й інструментом організації та управління 
бухгалтерським обліком на підприємстві (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фінансовий облік 

Дотримання єдиних вимог 
формування фінансової 

звітності 

Управлінський облік 

Формування раціональної системи інфор-
маційного забезпечення для прийняття 

управлінських рішень 

Податковий облік 

Прийняття  раціональної подат-
кової системи для даного підп-

риємства 

Організаційний аспект 

Визначення місця бухгалтерії в 
системі управління, взаємодії з 
іншими підрозділами  та служба-
ми, її структури, розроблення ро-
бочих інструкцій для працівників 
бухгалтерії, графіків документоо-

бігу, внутрішніх стандартів 

Технічний аспект 

Розробка робочого плану рахунків, 
форм    первинних документів, обліко-
вих реєстрів, форм обліку, графіків до-
кументообігу, складу та порядку скла-
дання фінансової, управлінської звітно-
сті, порядок проведення інвентаризації, 
використання комп’ютерної техніки 

Методичний аспект 

Варіанти відображення в бухга-
лтерському обліку та отримання 
інформації про факти господар-
ської діяльності, вибір альтерна-
тивних способів і альтернатив, 
виходячи із специфіки діяльнос-

ті підприємства 

ЗАВДАННЯ   
ОБЛІКОВОЇ    
ПОЛІТИКИ 

Рис. 1. Завдання облікової політики підприємства (авторська розробка) 
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На вибір і обґрунтування облікової політики під-
приємства впливають такі основні фактори: 

– форма власності та організаційно-правова фор-
ма підприємства; 

– галузева приналежність або вид діяльності; 
– обсяги діяльності, чисельність працівників і 

т.п.; 
– система оподаткування; 
– ступінь свободи діяльності в ринкових умовах 

(самостійність рішень в питаннях ціноутворення, 
вибору партнерів); 

– стратегія фінансово-господарського розвитку 
(мета і завдання економічного розвитку, очікувані 
напрямки інвестицій); 

– наявність матеріальної бази (забезпечення 
комп’ютерною технікою й іншими засобами оргтех-
ніки, програмними продуктами тощо); 

– система інформаційного забезпечення підпри-
ємства (по всіх необхідних для ефективної діяльнос-
ті підприємства напрямках); 

– рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, ініці-
ативи керівників підприємства; 

– система матеріального стимулювання і ефекти-
вності роботи підприємства [3]. 

Оскільки Закон України «Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні» не встановлює 
чітких правил щодо формування та реалізації облі-
кової політики, то у сформованих умовах труднощі 
розробки облікової політики полягають у тому, що 
фахівці з обліку повинні не тільки розуміти теорію, 
що стоїть, за проголошеними бухгалтерськими 
принципами обліку, а й знати якою мірою цих прин-
ципів по суті та за формою дотримуються на прак-
тиці, а також який допускається ступінь свободи 
здійснення принципів за їх природою. 

Цілком очевидно, що облікова політи-
ка підприємства стосується передбаченого нормати-
вними документами вибору тільки тих принципів і 
методів, які пов’язані з оцінкою або обліком статей 
звітності (наприклад, методу визначення величини 
резерву сумнівних боргів чи методу амортизації не-
матеріальних активів). Причому, як уже зазначалося 
раніше, облікова політика залежно від установлених 
нею методів оцінки активів та зобов’язань може 
вплинути на фінансовий результат діяльності підп-
риємства за звітний період. Наочним прикладом та-

кого впливу є застосування різних методів аморти-
зації основних засобів. Так, при використанні методу 
прискореного зменшення залишкової вартості витра-
ти підприємства протягом перших років експлуатації 
об’єктів основних засобів будуть більшими, ніж при 
застосуванні прямолінійного методу нарахування 
амортизації. 

При формуванні облікової політики необхідний 
метод, який би дозволив спрогнозувати наслідки її 
реалізації. Таким методом в бухгалтерському обліку 
виступає моделювання, використання якого забезпе-
чує обґрунтування різних методологічних і методич-
них прийомів щодо організації бухгалтерського об-
ліку – можливості вибору облікової політики. Осно-
вним призначенням і головним завданням, облікової 
політики, яка приймається, є максимально адекватне 
відображення діяльності підприємства, формування 
повної, об’єктивної і достовірної інформації про неї, 
і як наслідок, ефективне регулювання цією діяльніс-
тю в інтересах справи й зацікавлених сторін. 

Вибір того чи іншого варіанту дозволяє бухгал-
терськими методами впливати на фінансові показни-
ки. Так, наприклад, застосування одного з методів 
нарахування амортизації впливає на показники виче-
рпаності фондів, рівень витрат звітного періоду, що, 
в свою чергу, збільшує або зменшує фінансовий ре-
зультат, рентабельність і т.д. Наявність можливості 
представити ситуацію на підприємстві у більш вигі-
дному для себе ракурсі знижує достовірність фінан-
сової звітності. Це свідчить, перш за все, про рівень 
організації управління і про дотримання встановле-
них принципів облікової політики, але ніяк не відо-
бражається на достовірності інформації. 

Отже, облікова політика пов'язана з господарсь-
кою діяльністю виробничих систем і, як  правило, 
спрямована на їх розвиток і вдосконалення. Однак, 
на практиці часто виробнича система не досягає пот-
рібного рівня або ці процеси здійснюються дуже по-
вільно, оскільки керівництво підприємств не надає 
належної уваги процесу формування облікової полі-
тики. Основними причинами, що пояснюють таку 
ситуацію є: 

1. Недостатньо сформовані стійкі товарні та фі-
нансові ринки, а також їх інфраструктура. 

2. Відсутність достатнього досвіду роботи у су-
часному економічному середовищі. 
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3. Трапляються випадки, коли функціональні 
процеси впроваджуються розрізнено, без відповідної 
підготовки. В результаті функціональна діяльність – 
планування, облік, аналіз, звітність тощо – на окре-
мих підприємствах здійснюється на достатньо висо-
кому рівні, а виробнича система розвивається та 
вдосконалюється слабко [6].  

Практична реалізація принципів облікової полі-
тики здійснюється за допомогою методів бухгалтер-
ського обліку, які являють собою сукупність прийо-
мів реєстрації (документація та інвентаризація), вар-
тісного вимірювання (оцінка та калькуляція), поточ-
ного групування (рахунки та подвійний запис) та пі-
дсумкового узагальнення (баланс та звітність) фактів 
господарської діяльності підприємства. 

Для більш наочного представлення впливу обра-

ного в обліковій політиці методу оцінки ТМЦ на фі-
нансові результати,  подивимося це на прикладі за-
дачі. Для кращого сприйняття абстрагуємось від 
ПДВ. 

Вихідні дані: Станом на 1.11 на підприємстві 
було 10 одиниць товару за ціною 10 грн. за одини-
цю. Протягом листопада на підприємство надходи-
ло 15.11 – 12 одиниць товару за ціною 11 грн., та 
24.11 – 15 одиниць за ціною 12 грн. Протягом лис-
топада продано було 20.11 – 8 одиниць по 20 грн. 
та 28.11 продано 10 одиниць по 20 грн. Операційні 
витрати підприємства становили за листопад 
120 грн. За однаковими даними подивимося на 
значення чистого прибутку підприємства в залеж-
ності від вибраного в обліковій політиці методу 
списання ТМЦ (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

ВПЛИВ  МЕТОДУ  СПИСАННЯ  ТМЦ  НА  ЧИСТИЙ  ПРИБУТОК  ПІДПРИЄМСТВА 

№ 
з/п Показник 

Методи оцінки ТМЦ 

Фактичної  
собівартості Fifo Середньо-зваженої 

1 Реалізовано 18 одиниць 360 360 360 

2 Залишок на початок місяця 100 100 100 

3 Надійшло 312 312 312 

4 Залишок на кінець місяця 210 224 212 

5 Собівартість реалізованих товарів 202 188 200 

6 Валовий прибуток 158 172 160 

7 Операційні витрати 120 120 120 

8 Прибуток до оподаткування 38 52 40 

9 Податок на прибуток 18% 6,84 9,36 7,2 

10 Чистий прибуток 31,16 42,64 32,8 

 
Як можна побачити з табл. 2 підприємство має різ-

ну величину чистого прибутку тільки в залежності від 
того, який метод оцінки ТМЦ  зазначено в обліковій 
політиці та використовується  на підприємстві. Найбі-
льший рівень прибутку підприємство має за методом 
Fifo, найменший – за методом фактичної собівартості. 
Враховуючи те, що в сучасних умовах ціни на ті мате-
ріальні цінності, які буде закуповувати підприємство 
потягом місяця можуть неодноразово змінюватися, 
потрібно обрати той метод обліку ТМЦ, який буде 
більш спритний для підприємства. Те саме можна ска-
зати і про інші елементи облікової політики.  

Облікова політика суттєво впливає на фінансові 

результати діяльності підприємства, і чим менше за-
регламентована діяльність його облікових служб у 
виборі методів бухгалтерського обліку, тим більше 
можливостей у фінансових менеджерів для маневру 
під час розробки фінансових рішень [5]. 

Основною метою при прийнятті на підприємстві 
облікової політики має бути формування повної, об'-
єктивної та достовірної інформації, що максимально 
адекватно розкриває його діяльність для заінтересо-
ваних осіб.  

Ті елементи облікової політики, які є найбільш 
важливими для управління підприємством, предста-
влено на рис. 2. 
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Це означає розкриття не тільки загальних поло-

жень, передбачених національними та міжнародни-
ми стандартами бухгалтерського обліку щодо визна-
чення облікової політики, а й формування правил, 
використання прийомів первинного обліку, поло-
жень з обліку майна, зобов'язань, основних засобів, 
фінансових вкладень, матеріалів, обліку витрат та 
обчислення собівартості продукції і сум незаверше-
ного виробництва, витрат майбутніх періодів і дже-
рел забезпечення наступних витрат, доходів від про-
дажу продукції, робіт, послуг, заборгованості, капі-
талів, нерозподілених прибутків та ін. [8].  

Облікова політика підприємства формується на 

підставі чинного законодавства і полягає у виборі 
принципів, методів і процедур, пов’язаних з оцінкою 
чи обліком статей звітності. Отже, структура обліко-
вої політики складається з трьох взаємопов’язаних 
складових: принципів, методів і процедур. Інструме-
нти облікової політики виступають методичним 
прийомом і не безпосередньо, а опосередковано – 
через фінансову звітність впливають на права та 
обов’язки підприємств, оскільки на підставі показ-
ників звітності іншими суб’єктами приймаються рі-
шення щодо співпраці з господарюючим суб’єктом 
[10].  

Для забезпечення об’єктивності процесу форму-

Рис. 2. Найбільш важливі елементи облікової політики для цілей управління  
підприємством (авторська розробка) 

методи оцінки вибуття запасів 

ОБЛІКОВА  ПОЛІТИКА  ПІДПРИЄМСТВА  МАЄ  ВИЗНАЧАТИ: 

періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів 

порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат 

методи амортизації необоротних активів 

вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів 

застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку 

періодичність (період) зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку 

метод обчислення резерву сумнівних боргів 

перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів 

перелік та склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу 

перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку 

переоцінку необоротних активів 

періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань 
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вання фінансових результатів з використанням ме-
тодів облікової політики необхідне забезпечення тіс-
ного взаємозв’язку між власником (керівником) під-
приємства, який несе відповідальність за організацію 
бухгалтерського обліку і за формування облікової 
політики, головним бухгалтером, за допомогою яко-

го всебічно обґрунтовується зміст облікової політи-
ки, і фінансового директора (якщо такий передбаче-
ний). 

Отже, підприємства повинні здійснювати доклад-
ний аналіз доцільності застосування певних елемен-
тів облікової політики. 

 
 

ВИСНОВКИѝѝТАѝѝПЕРСПЕКТИВИѝѝПОДАЛЬШИХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝ

У результаті проведеного аналізу діючих наказів про облікову політику підприємств встановлено, що в 
теперішній час процесу формування облікової політики приділяється недостатньо уваги, як зі сторони бу-
хгалтерської служби, так і зі сторони керівництва підприємства. Так, наприклад, зміст наказу на новий фі-
нансовий рік, в більшості випадків, є дублюванням вже діючого, разом з тим економічна ситуація вимагає 
суттєвих змін у веденні обліку. На теоретичному рівні наказ про облікову політику розглядається як один з 
обов’язкових елементів діяльності підприємства. 

Багато наказів містять виключно методичні аспекти облікової політики, не розкриваючи організаційно-
технічні сторони ведення бухгалтерського обліку. В більшості підприємств, накази перевантажені зайвою 
інформацією, мають місце випадки, коли наказ про облікову політику дублює нормативні документи. В 
основі вибору облікової політики повинна лежати модель використання якої забезпечить раціональне 
співвідношення прибутку, податкових платежів, аналітичності облікових і звітних даних, що використо-
вуються при прийнятті управлінських рішень. 

Процес вибору облікової політики включає дані бухгалтерського обліку, статистичного дослідження, 
різну маркетингову інформацію. В цьому проявляється нерозривний зв’язок бухгалтерського обліку з 
прийняттям управлінських рішень. При цьому інформація, яка досліджується, підлягає перетворенню 
шляхом її аналітичної обробки. 

Використовуючи оптимальну модель облікової політики на підприємстві, власники та адміністрація за-
безпечують максимальну ефективність господарської діяльності суб’єкта господарювання. 

Формування та реалізація правильно обраної облікової політики є тим інструментом, який дозволяє ке-
рівництву підприємства не тільки побудувати бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально задо-
вольнити їх потреби в інформації для управління своєю власністю, а й впливати на рівень доходів, прибут-
ку, інвестиційну привабливість підприємства, податкові відносини. Тому до формування облікової політи-
ки підприємства необхідно підходити з усвідомленням відповідальності. 
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Вѝстатьеѝрассмотреныѝвопросыѝособенностиѝсоставленияѝучетнойѝполитикиѝпредприятияѝ

вѝ контекстеѝ управленияѝ предприятием.ѝ Цельюѝ исследованияѝ являетсяѝ ѝ анализѝ влиянияѝ
учетнойѝ политикиѝ наѝ эффективностьѝ управленияѝ предприятием.ѝ Задачейѝ являетсяѝ выборѝ
элементовѝ учетнойѝ политикиѝ предприятия,ѝ которыеѝ влияютѝ наѝ принятиеѝ оптимальныхѝ
управленческихѝрешений.ѝМетодыѝанализаѝиѝсинтезаѝиспользованыѝдляѝструктурированияѝ
предметнойѝ областиѝ исследованияѝ наѝ основеѝ идентификацииѝ иѝ формализацииѝ вопросовѝ
особенностиѝучетнойѝполитикиѝвѝконтекстеѝуправленияѝпредприятием.ѝВѝрезультатеѝпрове-
денногоѝисследованияѝвыделеныѝособенностиѝвлиянияѝэлементовѝучетнойѝполитикиѝпред-
приятияѝнаѝегоѝфинансовыйѝрезультат.ѝПолученныйѝрезультатѝбудетѝполезнымѝдляѝприме-
ненияѝ субъектамиѝ хозяйствованияѝ всехѝ организационно-правовыхѝ формѝ иѝ отраслейѝ дея-
тельности.ѝРезультатѝисследованияѝимеетѝтеоретическуюѝиѝпрактическуюѝценностьѝвѝчастиѝ
выделенияѝ особенностейѝ составленияѝ оптимальнойѝ моделиѝ учетнойѝ политикиѝ дляѝ пред-
приятий.ѝ

Ключевыеѝ слова:ѝорганизацияѝ бухгалтерскогоѝ учета,ѝ учетнаяѝ политика,ѝ учетныйѝ про-
цесс,ѝфинансоваяѝотчетностьѝпредприятий,ѝприказѝобѝучетнойѝполитике,ѝэлементыѝучетнойѝ
политики,ѝуправленияѝпредприятием.ѝ

 
Theѝarticleѝdealsѝwithѝtheѝpeculiaritiesѝofѝtheѝaccountingѝpolicyѝinѝtheѝcontextѝofѝmanagement.ѝ

Theѝaimѝofѝtheѝresearchѝ isѝtoѝanalyzeѝtheѝ influenceѝofѝaccountingѝpolicyѝonѝtheѝeffectivenessѝofѝ
management.ѝTheѝ taskѝ isѝ toѝselectѝ itemsѝofѝ ѝaccountingѝpolicyѝ thatѝ influenceѝ theѝoptimalѝdeci-
sion-making.ѝMethodsѝ ofѝ analysisѝ andѝ synthesisѝ usedѝ toѝ structureѝ theѝ substantiveѝ research-
basedѝidentificationѝandѝformalizationѝofѝtheѝspecificsѝofѝaccountingѝpolicyѝinѝtheѝcontextѝofѝman-
agement.ѝTheѝstudyѝhighlightsѝtheѝ influenceѝofѝelementsѝofѝaccountingѝpolicyѝonѝ itsѝfinancialѝre-
sults.ѝThisѝ resultѝwillѝbeѝusefulѝ forѝapplicationѝ inѝentitiesѝofѝallѝ legalѝ formsѝandѝ fieldsѝofѝactivity.ѝ
Theѝ resultѝofѝ theѝstudyѝhasѝ theoreticalѝandѝpracticalѝvalueѝ inѝ termsѝofѝselectionѝofѝoptimalѝ fea-
turesѝmodelsѝaccountingѝpolicyѝforѝenterprises.ѝ

Keyѝwords:ѝorganizationѝofѝaccounting,ѝaccountingѝpolicy,ѝaccountingѝprocesses,ѝ financialѝ
statements,ѝtheѝorderѝofѝtheѝaccountingѝpolicy,ѝtheѝelementsѝofѝaccountingѝpolicy,ѝmanagement.ѝ

 
 
 
 
 
 
 
 
 


