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АНОТАЦІЯ
Розглянуто методичні аспекти обліку основних засобів 

підприємства. Наведено сутність поняття «облікова політика 
підприємства» та її призначення. Акцентовано на проблемі 
недостатньої узгодженості облікової політики підприємства 
в частині питань обліку операцій з основними засобами. Ви-
окремлено основні проблемні питання та внесено пропозиції 
щодо їх вирішення.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены методические аспекты учета основных 

средств предприятия. Приведена сущность понятия «учетная 
политика предприятия» и ее назначение. Акцентировано на 
проблеме недостаточной согласованности учетной политики 
предприятия в части вопросов учета операций с основными 
средствами. Выделены основные проблемные вопросы и вне-
сены предложения по их решению.

Ключевые слова: основные средства, учетная политика, 
срок полезного использования, амортизация, ремонт.

ANNOTATION
The article deals with methodological aspects of fixed assets 

of the company. The meaning of term “accounting policy of en-
terprise” and its purpose are presented. Attention is focused on 
the problem of lack of consistency in the accounting policy of the 
accounting operations of fixed assets. The author determined the 
main issues and made suggestions for their solution.

Keywords: fixed assets, accounting policy, useful life, depre-
ciation, repairs.

Постановка проблеми. Основні засоби фор-
мують матеріально-технічну базу підприємства. 
Від правильного та раціонального обліку осно-
вних засобів залежить процес їх відтворення, 
поповнення, оновлення та в кінцевому резуль-
таті – забезпеченість підприємства конкурент-
носпроможними, сучасними засобами праці. 
Розвиток цього напряму економіки залежить 
від своєчасного отримання надійної, достовір-
ної, прозорої та повної обліково-економічної 
інформації. У зв’язку з цим зростає роль і зна-
чення обліку основних засобів як найважливі-
шої функції управління підприємством. Однак 
наразі існуючий порядок організації обліку опе-
рацій з основними засобами не повною мірою 
забезпечує інформацією щодо їх здійснення 
систему управління підприємством. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ 

та методологічних підходів до проблеми об-
ліку основних засобів зробили провідні вче-
ні-економісти – М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, 
С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, 
А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, Н.Ф. Огій-
чук, М.С. Пушкар, В.В. Сопко та інші вчені.

Вивчення теоретичних положень та опу-
блікованих праць вітчизняних і зарубіжних 
вчених свідчать, що облік основних засобів в 
останній час дещо ускладнилися, а низка про-
блем негативно впливають на процес управ-
ління виробництвом, знижуючи ефективність 
використання основних засобів. Тому глибокі 
структурні зміни в економічному механізмі 
потребують подальших наукових досліджень 
системи обліку основних засобів підприємства 
в частині облікової політики та розробок у на-
прямі її удосконалення.

Метою статті є дослідження процесу форму-
вання облікової політики щодо основних засо-
бів з метою ефективного управління господар-
ською діяльністю підприємства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап 
переходу економіки до ринкових відносин ха-
рактеризується відповідними механізмами 
та процесами, змінами у структурі та формах 
власності, організації й управлінні виробни-
цтвом, розподілі та споживанні. Усе це зумов-
лює постановку та вирішення проблеми розви-
тку механізму господарювання саме на рівні 
підприємства. Україна має великий економіч-
ний потенціал і ефективність її господарства 
залежить від того, як використовується цей по-
тенціал і основні засоби. Роль основних засобів 
у процесі виробництва, особливості їх відтво-
рення в умовах ринкової економіки обумовлює 
особливі вимоги до інформації про наявність, 
рух, стан і використання основних засобів. 

До завдань обліку операцій з основними за-
собами належать надання повної, правдивої та 
об’єктивної інформації щодо них. Однак ін-
формація про основні засоби, що відбивається 
в бухгалтерській звітності, не всякчас відпові-
дає цим критеріям. Підприємство, формуючи 
положення облікової політики на певний фі-
нансовий рік, забезпечує організацію обліко-
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вого процесу з урахуванням показників річ-
ної фінансової звітності. Тому неодноразово у 
суб’єктів господарювання є проблеми недостат-
ньої узгодженості облікової політики підприєм-
ства в частині питань обліку операцій з осно-
вними засобами.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Украї-
ні» облікова політика – це сукупність принци-
пів, методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання та подання фі-
нансової звітності [1].

М.С. Пушкар зазначає, що «облікова політи-
ка – це конституція підприємства, яка передба-
чає права і обов’язки системи обліку з приводу 
формування інформаційних ресурсів для мене-
джерів» [2, с. 10]. Ф.Ф. Бутинець наголошує, 
що «облікова політика підприємства – це не 
просто сукупність способів ведення обліку, об-
раних відповідно до умов господарювання, але 
й вибір методики обліку, яка надає можливість 
використовувати різні варіанти відображення 
фактів господарського життя в обліку (залеж-
но від поставлених цілей)» [3, с. 10]. Л.Г. Ло-
вінська, І.Б. Стефанюк зазначають, що «облі-
кова політика суб’єкта господарювання – це 
сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються суб’єктом господарювання 
для ведення поточного обліку, складання та по-
дання фінансової звітності в межах, визначених 
Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, іншими 
нормативними документами, затвердженими 
Міністерством фінансів та іншими органами 
виконавчої влади після погодження з Мініс-
терством фінансів» [4, с. 63]. В.А. Кулик ак-
центує на тому, що облікова політика підпри-
ємства є тим важливим інструментом, завдяки 
якому існує можливість розумного поєднання 
державного регулювання і власної ініціативи 
підприємства в питаннях організації та ведення 
бухгалтерського обліку [5, с. 72]. Відмінним від 
зазначених понять є визначення терміну «облі-
кова політика», представлене В.А. Дерієм. На 
його думку під обліковою політикою слід ро-
зуміти офіційно затверджене на підприємстві, 
надане державою йому право вибору з ураху-
ванням специфіки діяльності підприємства та 
чинних правових актів, відповідних методик та 
форм, техніки ведення бухгалтерського обліку 
[6, с. 10].

Отже, підсумовуючи усі наведені визначен-
ня, можна зазначити, що облікова політика 
підприємства – це сукупність варіантів реаліза-
ції конкретним підприємством (установою, ор-
ганізацією) методів та процедур бухгалтерсько-
го обліку, з метою досягнення ним поставленої 
мети у фінансово-господарській діяльності, в 
межах чинного законодавства і ґрунтуючись на 
принципах бухгалтерського обліку. Розробка та 
прийняття облікової політики кожним підпри-
ємством сприяє поліпшенню бухгалтерського 

обліку, зміцненню його правової основи та за-
безпечує належну ефективність роботи відпо-
відної господарської одиниці.

Зазначимо, що документальне оформлення 
облікової політики підприємств реалізується 
у форматі наказу про облікову політику, який 
є сутнім внутрішнім документом, що регулює 
організацію облікового процесу підприємства. 
Наказ розробляється головним бухгалтером та 
затверджується керівником підприємства. По-
ложення облікової політики розробляються на 
термін, що не може бути меншим за 1 рік. За-
уважимо, що від складових елементів облікової 
політики залежить правдиве ілюстрування гос-
подарських операцій та їх узагальнення в бух-
галтерській звітності.

Проаналізувавши основні положення на-
казу про облікову політику на підприємствах 
по заготівлі та переробці зерна, зокрема на ДП 
«Чортківський комбінат хлібопродуктів», за-
значимо, що у зазначеному документі щодо об-
ліку основних засобів розглядається загалом 
тільки три пункти:

– вартісна межа: понад 1000 грн.;
– прямолінійний метод амортизації осно-

вних засобів;
– склад експертної технічної комісії, до якої 

входять головний інженер, інженер-енергетик, 
інженер з ремонту, начальник виробництва 
млин заводу, начальники дільниць, начальник 
ветеринарно-технічної лабораторії, начальник 
ВВО, майстер цеху механізації. 

Враховуючи те, що згідно з Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» підприємства мають надавати 
користувачам повну, правдиву й об’єктивну 
інформацію про фінансовий стан і результати 
діяльності підприємства, вважаємо, що наказ 
про облікову політику підприємства має мак-
симально ілюструвати усі методичні засади й 
принципи, які використовує підприємство для 
обліку й відбиття в фінансовій звітності опе-
рацій з основними засобами. Тому пропонуємо 
в наказі про облікову політику розглядати ін-
формацію про основні засоби в таких векторах 
(рис. 1).

Елементи облікової політики, що стосуються обліку основних засобів

Витрати на поліпшення

Метод нарахування амортизації

Строк корисного використання основних засобів

Порядок переоцінки

Встановлення вартісної межі віднесення необоротних активів до 
основних засобів

Встановлення періодичності зарахування сум дооцінки основних 
засобів до нерозподіленого прибутку

Рис. 1. Елементи облікової політики підприємства, 
що регулюють облік операцій з основними засобами

Під час розгляду строку корисного викорис-
тання варто врахувати, що на відміну від По-
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даткового кодексу України (пп. 145.1.1) П(С)БО 
7 не вміщує вимоги про обов’язкове встановлен-
ня мінімального строку корисного використан-
ня основних засобів. У бухгалтерському обліку 
такий строк визначується тільки з огляду на 
вимоги п. 24 П(С)БО 7.

Оскільки строк корисного використання ви-
значають виходячи з корисності об’єкта для 
визначеного підприємства, він може бути ко-
ротший або довший, ніж нормативний строк 
експлуатації. Відтак на практиці часто вини-
кають такі ситуації, коли первісну вартість 
об’єкта основних засобів повністю замортизова-
но, однак цей об’єкт все ще використовується 
за своїм призначенням. Зокрема, ДП «Чорт-
ківський комбінат хлібопродуктів» експлуатує 
зерносушарки 1971 р. та 1974 р. введення в 
експлуатацію. Строк корисного використання 
такого обладнання закінчився, тому амортиза-
ційні відрахування не нараховуються, оскільки 
їх залишкова вартість дорівнює нулю. Підпри-
ємство веде тільки їх кількісний облік. Виникає 
питання – як відобразити інформацію про такі 
об’єкти основних засобів в балансі. Водночас 
можливі ще два варіанти: списати ці об’єкти 
або ж їх переоцінити. 

Де-факто об’єкти основних засобів викорис-
товуються так само, як і до досягнення їх за-
лишковою вартістю нульового розміру. Отже, 
ці об’єкти перебувають у справному стані й 
внаслідок цього немає підстав для їх списання. 
Такі об’єкти є активами підприємства, вико-
ристання яких призводить до отримання еконо-
мічних вигід у майбутньому. Якщо об’єкт осно-
вних засобів продовжує вважатися активом, то 
логічно, що він має якусь вартість, відмінну від 
нуля. Підприємство може переоцінювати свої 
основні засоби, але за певних умов. Згідно з п. 
16 П(С)БО 7 підприємство може переоцінюва-
ти об’єкт основних засобів, якщо залишкова 
вартість цього об’єкта суттєво відрізняється 
від його справедливої вартості на дату балан-
су. Принцип обачності передбачає, що підпри-
ємство не повинно завищувати вартість своїх 
активів [1]. У разі, коли балансова (тобто за-
лишкова) вартість об’єктів основних засобів ну-
льова, а їх справедлива вартість більше нуля, і 
підприємство не буде дооцінювати такі об’єкти 
до справедливої вартості, відбудеться занижен-
ня вартості активів підприємства, а не зави-
щення. 

Ми рекомендуємо у такому разі проводити 
дооцінку таких активів, орієнтуючись на норми 
П(С)БО 7 та Методичних рекомендацій № 561. 
Витрати на оцінку об’єктів основних засобів на-
лежать до складу інших витрат операційної ді-
яльності та враховуються на дебеті субрахунка 
949 «Інші витрати операційної діяльності». При 
дооцінці оціночна вартість додається до первіс-
ної вартості, раніше накопичена сума зносу не 
коригується згідно з П(С)БО 7, і в результаті 
отримується переоцінена залишкову вартість. 
П(С)БО 7 також вимагає, щоб обов’язково ви-

значалася ліквідаційна вартість такого дооціне-
ного об’єкта. Амортизація дооціненого об’єкта 
основного засобу нараховується виходячи з 
нової (переоціненої) вартості за вирахуванням 
його ліквідаційної вартості.

Дооцінка первісної вартості об’єкта основних 
засобів у бухгалтерському обліку відобража-
ється за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» 
і кредитом субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) 
основних засобів». Нарахування амортизації 
після дооцінки відображається у звичайному 
порядку – за дебетом рахунків обліку витрат 
(23, 91–94) і за кредитом рахунка 13 «Знос 
(амортизація) необоротних активів».

Серед форм типових документів для обліку 
основних засобів немає відповідної форми для 
відображення даних такої переоцінки. Можна 
складати для цього відомості нарахування амор-
тизації, в яких буде відображатися первісна і 
переоцінена вартість таких об’єктів, а також 
суми нарахованої амортизації. За зразок можна 
взяти, наприклад, форму ОЗСГ-5, затвердже-
ну наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 р. 
№ 701, та додати до неї необхідні графи. Строк 
корисного використання об’єкта основних засо-
бів обнуляється одночасно із залишковою вар-
тістю і при дооцінці вартості основних засобів 
строк корисного використання також збільшу-
ється (тому, що фактично об’єкт продовжує ви-
користовуватися). Як зазначено у п. 23 П(С)БО 
7, продовження строку корисного використан-
ня об’єкта основних засобів слід встановлювати 
розпорядчим актом – наказом по підприємству.

Згідно п. 16 П(С)БО 7 при дооцінці об’єкта 
основних засобів з нульовою вартістю необхідно 
також переоцінити і всі об’єкти основних засо-
бів тієї ж групи, до якої належить той об’єкт, 
який був повністю замортизований. Надалі такі 
активи слід буде регулярно переоцінювати, щоб 
їх залишкова вартість істотно не відрізнялася 
від справедливої вартості на дату балансу.

Як бачимо, дооцінка повністю замортизова-
них об’єктів основних засобів зумовлює регу-
лярну переоцінку не тільки цих об’єктів, а й 
усіх інших об’єктів відповідної групи. 

Отже, згідно п. 16 П(С)БО 7 підприємство 
має вибір здійснити переоцінку об’єкту осно-
вних засобів, за обставини розходження залиш-
кової вартості справедливої. Такий поріг суттє-
вості підприємство має проілюструвати в наказі 
про облікову політику. 

Зауважимо, що вартість основних засобів, за 
якою вони відображені в бухгалтерському облі-
ку, не піддається зміні, окрім випадків:

– модернізації, реконструкції, часткової 
ліквідації, дообладнання, добудови, технічного 
діагностування і відповідного огляду, інших ро-
біт капітального характеру;

– включення в кінці звітного року у вар-
тість об’єктів основних засобів витрат, виро-
блених (нарахованих) опісля введення об’єктів 
основних засобів в експлуатацію і відособле-
но, враховуються протягом звітного року як 



850

Випуск 3. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

вкладення у необоротні активи: відсотків за 
кредитами і позиками; курсових різниць від 
переоцінки кредиторської заборгованості за 
зобов’язаннями, пов’язаними з придбанням 
основних засобів, і сумових різниць, що ви-
никають при розрахунках за зобов’язаннями, 
пов’язаними з придбанням основних засобів; 
витрат, пов’язаних з купівлею валюти для роз-
рахунків за зобов’язаннями, пов’язаними з 
придбанням основних засобів;

– проведення переоцінки основних засобів 
згідно з законодавством [7, с. 37].

Вартісний критерій визнання активу вста-
новлюється підприємством самостійно. Згідно 
з наказу про облікову політику ДП «Чортків-
ський комбінат хлібопродуктів» ця межа стано-
вить 1000 грн. Однак для наближення бухгал-
терського та податкового обліку рекомендуємо 
встановити його на рівні 2500 грн., тобто вартіс-
ного критерію віднесення матеріальних активів 
до основних засобів відповідно до пп. 14.1.138 
Податкового кодексу України. 

Важливе питання формування облікової по-
літики в частині основних засобів – це ухва-
лення рішення про механізм нарахування на 
них амортизації. При виборі методу амортиза-
ції слід також ураховувати зв’язок між обся-
гами нарахованої амортизації й фінансовими 
результатами підприємства, що відображають-
ся у звітності. Що більшою є сума нарахованої 
амортизації, то більші поточні витрати підпри-
ємства – ті витрати, які увійдуть до собівартос-
ті продукції (робіт, послуг) підприємства або 
будуть включені до його витрат на збут. Чим 
більшою буде собівартість продукції (робіт, по-
слуг) підприємства, тим меншим буде фінансо-
вий результат.

Ключовим елементом витрат, що виника-
ють під час використовування основних засо-
бів, є амортизаційні відрахування. Проведене 
дослідження дало змогу висновувати те, що з 
введенням Податкового кодексу України бух-

галтерський та податковий облік амортизації 
зблизилися, став більш гармонічними, хоча, 
звісно, залишились певні відмінності.

Термін нарахування амортизаційних від-
рахувань у двох системах обліку став однако-
вим, нараховується щомісячно, починаючи з 
місяця, що настає за місяцем введення в екс-
плуатацію об’єкта. Водночас квартальна сума 
«податкової» амортизації (за кожним об’єктом) 
визначається як сума нарахованих амортиза-
ційних відрахувань за об’єктом за три місяці 
розрахункового кварталу. Також «податковій» 
амортизації підлягають витрати на ремонти та 
поліпшення безоплатно отриманих основних за-
собів – як окремий об’єкт амортизації (п. 146.1 
Податкового кодексу) [8].

«Податкова» амортизація нараховується 
за кожним об’єктом (а не загалом по групі) 
протягом строку його корисного використан-
ня, однак не менше мінімально допустимих 
строків, встановлених Податковим кодексом 
України.

До визначення вартості, що підлягає аморти-
зації, застосовується той же підхід, що і в бух-
галтерському обліку. Відтак вартістю об’єкта, 
що амортизується, в податковому обліку вважа-
ється його первісна (або переоцінена вартість) 
за вирахуванням ліквідаційної вартості. Вод-
ночас «податкова» амортизація нараховується 
до досягнення залишкової вартості об’єкта його 
ліквідаційної вартості [8].

Щодо норм амортизації, то в податковому 
обліку амортизуються основні засоби із засто-
суванням методів бухгалтерського обліку: пря-
молінійного; зменшення залишкової вартості; 
прискореного зменшення залишкової вартості; 
кумулятивного; виробничого.

На рисунку 2 схематично проілюстровано 
процедуру затвердження способів нарахування 
амортизації основних засобів (визначених По-
датковим кодексом України) в обліковій полі-
тиці підприємства.

З огляду на те, що на 
комбінаті хлібопродуктів 
експлуатуються основні 
засоби (зерносушарки, ав-
томобільні механічні ваги 
тощо) амортизація на яких 
не нараховується, нале-
жить завбачити перелік 
цих об’єктів основних за-
собів у наказі про облікову 
політику. 

Проведене дослідження 
показало, що при форму-
ванні облікової політики 
ДП «Чортківський комбінат 
хлібопродуктів» не приділе-
но належної уваги порядку 
обліку витрат на проведен-
ня ремонту основних засо-
бів. З огляду на зауважене, 
вважаємо за належне про-

В обліковій політиці підприємства необхідно затвердити

У випадку застосування різних способів 
нарахування амортизації

У випадку застосування тільки одного із 
способів нарахування амортизації

Групи однорідних об’єктів 
основних засобів (додається 
окремий перелік об’єктів або 
вказується група, найменування 
основних засобів за переліком)

Спосіб нарахування амортизації 
для кожної групи однорідних 
основних засобів і окремих 
об’єктів основних засобів

Спосіб нарахування амортизації 
для всіх основних засобів 
підприємства

Рис. 2. Процедура затвердження способів нарахування амортизації  
в обліковій політиці підприємства
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ілюструвати в обліковій політиці підприємства 
застосування одного із наведених порядків облі-
ку витрат на ремонт основних засобів:

– процедуру формування і списання витрат 
на ремонт основних засобів;

– дані про нормативні відрахування до ре-
зерву майбутніх витрат на ремонт основних за-
собів (у разі створення такого резерву);

– дані про формування резерву на оплату 
особливо складних і дорогих видів капітального 
ремонту.

Підприємства згідно з п. 14 П(С)БО 7 суму 
витрат на поліпшення об’єкта (модернізацію, 
модифікацію, добудову, дообладнання, рекон-
струкцію тощо) сповна включає до первісної 
вартості об’єкта основних засобів [9]. Можли-
вий також інший варіант, коли первісна вар-
тість основних засобів може бути збільшена на 
суму витрат, пов’язаних із поліпшенням і ре-
монтом об’єкта, визначену в порядку, установ-
леному Податковим кодексом України .

Перевищення суми попередніх дооцінок 
об’єкта основних засобів над сумою попередніх 
уцінок залишкової вартості об’єкта в сумі, про-
порційній нарахуванню амортизації, включа-
ють до нерозподіленого прибутку з одночасним 
зменшенням додаткового капіталу. Водночас 
періодичність такої процедури обирає підпри-
ємство незалежно. П(С)БО 7 у п. 21 зазначає 
такі варіанти переоцінки: щомісяця, щоквар-
тально, раз на рік. На досліджуваному підпри-
ємстві така процедура провадиться один раз за 
фінансовий рік.

Облік основних засобів на підприємствах по 
заготівлі та переробці зерна ведеться на одно-
йменному рахунку 10 «Основні засоби». На 
субрахунку 103 «Будинки та споруди» акуму-
люється інформація про адмінбудинок, май-
стерню, приміщення дизельної, під’їзної колії 
та дороги, складів, точок вивантаження зерна, 
асфальтної площадки зерносушилок, прийомо-
очисного відділення, насінеочисної станції, тех-
майстерні, молотильно-калібровочного цеху, 
точок погрузки вагонів тощо. На субрахунку 
104 «Машини та обладнання» ведеться облік 
автопідйомників, ваг автомобільних та товар-
них, генератора ацетиленового із шлангом, 
електрошафи, зернопогрузчиків, зерносуши-
лок, машин МВС 4-М скл., механічних точок 
вигризки зерна, конвеєрів, фоторедукторів се-
параторів попередньої очистки, транспортерів 
тощо. На субрахунку 105 «Транспортні засоби» 
в бухгалтерії ведуть облік автомашин, тентових 
накидок, причіпів-самоскидів автомобільного, 
автонавантажувача, тракторів. Субрахунок 106 
«Інструменти, прилади та інвентар» призначе-
ний для ілюстрування інформації про генерато-
ри, компресори офісні приладдя, компенсатори 
об’єму, лічильників газових, котлів, відео сис-
теми, мотопомпи, насоси, отвали комунальні, 
конвектори тощо. На субрахунку 125 «Автор-
ське право та суміжні з ним права» бухгалтерія 
обліковує програмне забезпечення Дебет-Плюс. 

Зазначимо, що для ефективного управління 
об’єктами основних засобів показників синте-
тичних рахунків обліку недостатньо. З метою 
деталізації та конкретизації відомостей, уза-
гальнених на рахунку 10 «Основні засоби», 
підприємство, враховуючи особливості своєї 
діяльності, повинно організувати найбільш 
повну систему аналітичного обліку. Тому для 
досліджуваного підприємства рекомендуємо 
деталізувати субрахунки до рахунка 10 за при-
значенням основних засобів – відкрити такі 
аналітичні рахунки, як 1031 «Будівлі і спору-
ди виробничого призначення», 1032 «Будівлі 
і споруди невиробничого призначення», 1041 
«Машини й устаткування виробничого призна-
чення» і 1042 «Машини й устаткування неви-
робничого призначення».

На нашу думку, відкриття максимально де-
тальних аналітичних рахунків до синтетичного 
рахунку 10 «Основні засоби» забезпечить під-
приємство найбільш повною інформацією про 
наявність і рух основних засобів, згрупованих 
за рядом ознак, виконання бухгалтерським об-
ліком інформаційної та контрольної функцій та 
створить сприятливі умови для автоматизова-
ного узагальнення усіх необхідних даних. 

Висновки. Отже, облікова політика – це ін-
струмент організації обліку на конкретному 
підприємстві, який охоплює сукупність спо-
собів та процедур його ведення, що викорис-
товуються з метою підготовки, складання та 
подання фінансової звітності. Теоретичні та 
практичні дослідження дозволяють стверджу-
вати про необхідність здійснення аналізу еле-
ментів облікової політики в частині розкриття 
інформації про основні засоби підприємства. 
Прийняття викладених пропозицій теоретич-
ного і практичного характеру значно підви-
щить організаційний і якісний рівень бухгал-
терського обліку основних засобів і наукового 
обґрунтування елементів облікової політики. 
Це сприятиме реальному відображенню даних, 
які відображаються у фінансовій звітності і, 
як наслідок, підвищенню ефективності ухва-
лення управлінських рішень.
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