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Облікова політика – інформаційний інструмент 

гарантування економічної безпеки підприємсвта 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. На сучасному етапі 

формування ринкових відносин в Україні дедалі виразнішими стають 

притаманні ринку характерні риси - конкурентоспроможність виробництва, 

оперативність, своєчасність і ризик прийнятих рішень. Досвід країн з 

розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, що важливою 

складовою загального механізму управління господарською діяльністю 

підприємств є уміло сформована облікова політика. Вона як складова 

системи обліку використовується для підвищення рівня економічної безпеки 

господарюючого суб’єкта. Важко переоцінити значимість облікової політики в 

прийнятті економічних рішень, оскільки остання сьогодні є одним із 

найголовніших інструментів ефективного управління підприємством та 
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забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час, а також 

високий потенціал розвитку в майбутньому [1].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні засади 

формування облікової політики підприємства, розкриття змісту її окремих 

складових частин, оцінка доцільності вибору тих чи інших методів обліку 

знайшли відображення в працях провідних зарубіжних і вітчизняних вчених-

економістів Р.А. Алборова, Т.В. Барановської, П.С. Безруких, М.Т. Білухи,  
Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, В.Г. Лінника, Є.А. 

Мізіковського, С.М. Міщенко, Б. Нідлза, С.О. Ніколаєвої, М.С. Пушкара, П.Л. 

Сука, Л.П. Хабарової, Е.С. Хендріксена, В.Г. Швеця, Л.З. Шнейдмана та ін. 

Однак такі дослідження не були комплексними й узагальнюючими. Тому, 

розгляд більшості питань здійснюється, як правило, з позицій бухгалтерського 

обліку без орієнтації на цілі забезпечення економічної безпеки. 

Однак поєднання облікової політики та економічної безпеки знайшли 

своє відображення, у працях таких науковців, як В.В. Євдокимова, Л.В. 

Гнілицької, Л.О. Лоханової, М.С. Пушкар, М.Т. Щирби та ін. увага 

зосереджується на тому що під час розробки облікової політики підприємства 

мають бути обов’язково враховані стратегічні цілі та завдання економічного 

розвитку, завдання підтримання економічної безпеки. А процес розробки 

облікової політики повинен забезпечувати не тільки достовірне відображення 

інформації у звітності, необхідне для всіх груп користувачів, а й вирішення 

інших завдань, зокрема: страхування підприємства від небезпек і загроз 

значної втрати всіх видів ресурсів, накопичення достатніх коштів для 

підтримання достатнього технічного стану підприємства; оптимізації 

оподаткування тощо [1, 2, 3, 4, 8].  
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення елементів 

інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємства виходячи з 

положень облікової політики. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Для України забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання  

 сучасних умовах є актуальним. Недосконалість нормативно-правового 

регулювання взаємовідносин у сфері безпеки бізнесу, недобросовісна 

конкуренція, фіктивне підприємництво, доповнені останнім часом 

рейдерством, відсутність належного захисту фінансово-господарської 

діяльності з боку держави не утворює передумов для ефективного його 

розвитку, примушує суб’єктів господарювання шукати шляхи виживання,  
акцентуючи увагу на власні можливості. Як один із видів забезпечення 

безпеки бізнесу необхідно розглядати економічну безпеку, вона займає 

провідне місце серед всіх інших видів безпеки. 
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Економічну безпеку підприємства складають юридичні, виробничі та 

організаційні зв’язки, матеріальні й інтелектуальні ресурси, що забезпечують 

стабільність його функціонування, фінансово-комерційний успіх [5, C. 9]. 

Економічна безпека підприємства залежить від механізму інформаційного 

забезпечення. Одним з елементів інформаційного забезпечення є облік, який 

здійснюється на підприємстві виходячи з положень облікової політики. 

Облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства на 

тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в 

управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що 

відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу 

систему до умов зовнішнього середовища, знизити економічний ризик і 

добитися успіхів в конкурентній боротьбі. Облікова політика посилює 

ефективність пристосування господарюючих суб’єктів до змін у 

конкурентному середовищі та знижує економічні ризики [6]. 

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» № 996 від 16 липня 1996 р., облікова політика – це 

сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності [7]. Основна 

мета формування облікової політики забезпечити одержання відкритої, 

достовірної та повної інформації про фінансовий стан та результати 

діяльності суб’єкта господарювання, необхідної для всіх користувачів з метою 

прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень у сфері 

економічної безпеки підприємства.  
 обліковій політиці підприємства слід відображати тільки ті положення 

обліку, що мають кілька дозволених варіантів застосування відповідно до 

чинного законодавства і нормативних документів. У деяких випадках 

законодавчі акти та нормативні документи взагалі не містять точних 

рекомендацій щодо правил ведення обліку конкретного об’єкта або  
господарських фактів. Якщо нормативно-правовими документами

 не  
встановлено варіанти ведення обліку за конкретним об’єктом, то при 

формуванні облікової політики підприємство самостійно розробляє 

відповідний варіант, виходячи з принципів ведення обліку і вимог чинного 

законодавства.  

Складовими облікової політики в Україні є об’єкти облікової політики, 

елементи облікової політики та облікові оцінки. Об’єкти облікової політики у 

більшості випадків співпадають із об’єктами бухгалтерського обліку (активи, 

власний капітал, зобов’язання, доходи, витрати та фінансові результати), 

елементами облікової політики є альтернативні варіанти обліку окремих 

об’єктів, передбачених нормативно-правовими актами (наприклад, методи 

оцінки вибуття запасів, методи нарахування амортизації основних засобів 
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 т.д.); до облікових оцінок включаються суми показників бухгалтерської 

звітності, що були розраховані керівництвом підприємства, та є припустимими 

відповідно до положень бухгалтерського обліку за неможливості визначення 

їх точних значень. 

Забезпечуючи цілісність бухгалтерського обліку, облікова політика 

охоплює такі аспекти облікового процесу: методичний, технічний і 

організаційний. Методичний аспект складається із принципів та правил 

отримання, обробки, фіксації та передачі інформації, правил оцінки, ведення 

рахунків, критеріїв розмежування основних засобів та малоцінних 

швидкозношуваних предметів, порядку нарахування амортизації і зносу; 

порядку обліку ремонтів; оцінки запасів та готової продукції; списання витрат 

майбутніх періодів, порядку визначення обсягу реалізації продукції, порядку 

обліку і розподілу комплексних витрат і включення їх у собівартість, порядку 

створення статутного капіталу, формування витрат і доходів та інших питань; 

Технічний аспект містить у собі такі елементи:  
–  план рахунків обліку;  
–  форми обліку;  
–  послідовність проходження документів та їх обробка;  
–  організація внутрішнього контролю;  
–  організація складання регістрів обліку та форм звітності;  
–  проведення інвентаризації майна та зобов’язань;  
Організаційний аспект передбачає визначення структури бухгалтерії, 

централізовану чи децентралізовану систему обробки інформації, розробку 

інструкцій, внутрішніх стандартів, спосіб ведення обліку, взаємодію 

бухгалтерії із іншими службами та інші сторони діяльності бухгалтерського 

апарату [1]. Якщо на підприємстві облік здійснюється бухгалтерською 

службою, власники можуть бути впевнені у нерозголошенні та захищеності 

інформації, що в свою чергу впливає на економічну безпеку підприємства.  

Отже, на економічну безпеку підприємства здійснюють вплив як 

загальні підходи до формування облікової політики, так і принципи ведення 

бухгалтерського та методи обраної облікової політики і облікової оцінки 

відносно конкретних економічних об’єктів. Так, відповідно до принципу 

безперервності, за яким оцінювання активів і зобов’язань має здійснюватися, 

виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати й надалі має 

визначатися з урахуванням стратегії економічної безпеки підприємства, 

оскільки рішення про діяльність підприємства приймається власниками, а не 

бухгалтерією. Підґрунтям для визначення ризиків виступає принцип 

обачності, відповідно до якого оцінювання активів і доходів повинно 

здійснюватися без їх завищення та заниження вартості зобов’язань та витрат. 

Даний принцип нерідко використовують як інструмент маніпулювання 
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обліковими даними, під час розкриття в обліковій політиці питань щодо 

економічно необґрунтованих оцінок списання виробничих запасів, створення 

резервів сумнівних боргів, вибору та застосування методів нарахування 

амортизації, порядку відображення фінансових інструментів. 

 

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Використання облікової політики, як одного з рівнів системи  
нормативного регулювання бухгалтерського обліку, є ефективним засобом 

підвищення рентабельності діяльності підприємства. Крім того, реалізація 

облікової політики є тим інструментом, який дозволяє побудувати 

бухгалтерський облік таким чином, щоб максимально задовольнити потреби 

користувачів в інформації та гарантувати економічну безпеку підприємства. 
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