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АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено організаційно-методичні засади фор-

мування облікової політики, визначено особливості її ведення 
на вітчизняних підприємствах, які базуються на загальноприй-
нятих в Україні й міжнародній практиці принципах і методичних 
засадах, установлених положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку.
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АННОТАЦИЯ
В статье обобщены организационно-методические основы 

формирования учетной политики, определены особенности ее 
ведения на отечественных предприятиях, которые базируются 
на общепринятых в Украине и международной практике прин-
ципах и методических основах, установленных положениями 
(стандартами) бухгалтерского учета.
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ANNOTATION
The paper summarizes the organizational and methodical bases 

of formation of accounting policy, defined features of its conduct at 
the domestic enterprises, which are based on principles,generally ac-
cepted in Ukraine and international practice as well as methodological 
principles, laid down in the accounting provisions (standards).
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Постановка проблеми. У сучасних ринкових 
умовах господарювання необхідною умовою роз-
витку суб’єктів підприємництва є раціональна 
організація бухгалтерського обліку відповідно 
до потреб користувачів. Важливим елементом 
ефективного функціонування бухгалтерського 
обліку на підприємствах є формування їх об-
лікової політики. 

Належна облікова політика є тією рушійною 
силою, яка сприяє посиленню обліково-аналі-
тичних функцій в управлінні підприємством, 
дає змогу оперативно реагувати на зміни, що 
відбуваються у виробничому процесі, ефектив-
но пристосовує виробничу систему до умов зо-
внішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням організації бухгалтерського обліку 

та формування облікової політики підприєм-
ства присвятили свої праці вітчизняні та зару-
біжні вчені, з-поміж них: Т. В. Барановська, 
Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, В. А. Кулик,  
Л. Г. Ловінська та інші. Проте ряд аспектів 
проблеми потребують подальшого поглибленого 
дослідження, зокрема організаційно-методичні 
засади формування облікової політики за між-
народними та національними стандартами фі-
нансової звітності.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кість праць, присвячених дослідженню сутності 
формування облікової політики підприємства, 
досі не вироблений єдиний концептуальний 
підхід до практичного використання її на під-
приємствах, особливо в умовах гармонізації на-
ціональних та міжнародних стандартів з бух-
галтерського обліку. 

Метою статті є дослідження організаційно-
методичних засад формування облікової політи-
ки на вітчизняних підприємствах та виявлення 
подібностей і відмінностей в основних її момен-
тах за національними та міжнародними стан-
дартами бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні осно-
вою економічного процвітання суб’єктів гос-
подарювання є бухгалтерський облік, який 
покликаний задовольняти та забезпечувати по-
треби всіх користувачів фінансової звітності з 
метою прийняття управлінських рішень. Бух-
галтерський облік виконує безліч функцій, які 
сприяють прибутковому функціонуванню під-
приємств та вимагають від суб’єктів господа-
рювання організації облікової політики як го-
ловного елемента, який забезпечує одержання 
достовірної та правдивої інформації про майно-
вий та фінансовий стан підприємства та резуль-
тати його діяльності. 

Поняття «облікова політика» є досить но-
вим і офіційно введено у міжнародну практи-
ку обліку в 1975 році з виходом Міжнародно-
го стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 1 
«Розкриття облікової політики». У вітчизняній 
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практиці поняття «облікова політика» вперше 
офіційно почало застосовуватися з введення в 
дію положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку (П(С)БО) (рис. 1).

Серед науковців існує досить багато тлума-
чень поняття «облікова політика», які характе-
ризують його під різним кутом бачення, однак 
немає єдиного погляду щодо визначення цього 
терміна. Одні автори тлумачать облікову полі-
тику як сукупність способів ведення бухгалтер-

ського обліку, які були обрані підприємством, 
інші під обліковою політикою розуміє принци-
пи та правила ведення бухгалтерського обліку 
в певній організації. Основні визначення даного 
поняття наведено в таблиці 1. 

З вищезазначеного можна узагальнити, що 
облікова політика – це інструмент організа-
ції обліку на конкретному підприємстві, який 
включає сукупність способів та процедур ве-
дення обліку, що впливають на величину фі-

нансових результатів підпри-
ємства. 

Національна облікова по-
літика поступово наближаєть-
ся до міжнародних стандартів, 
відмовляючись від жорстких 
регламентацій певних методів 
та принципів, що мають бути в 
ній відображені.

На сьогодні офіційно типо-
вої форми наказу (положення) 
про облікову політику не за-
тверджено, підприємство само-
стійно розробляє внутрішній 
розпорядчий документ по під-
приємству – Наказ про обліко-
ву політику. Тому формуючи 
облікову політику, підприєм-
ство обирає такі принципи, 
методи, процедури обліку, які 
є найвигіднішими для нього. 
Адже добре сформована обліко-
ва політика позитивно впливає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 1 Закону України 
«Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в 
Україні» 

Облікова політика – сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються 
підприємством для складання та подання 
фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку 

Облікова політика – сукупність принципів, 
основ, домовленостей та процедур, які 
приймаються керівництвом при складанні 
та поданні фінансової звітності. 

Таблиця 1
Систематизація підходів вчених до терміна «облікова політика»

Автор Визначення терміну

Барановська Т. 
[4]

Комплекс методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтер-
ського обліку, що обираються підприємством із загальноприйнятих або розробляються 
самостійно з урахуванням особливостей його діяльності з метою забезпечення захисту 
прав та інтересів власника (власників, учасників) 

Бутинець Ф. [7] Система способів і прийомів організації та ведення обліку на конкретному підприємстві, 
закріплена відповідним внутрішнім нормативним актом на визначений термін 

Голов С. [8] Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання фінансової звітності 

Кондраков М., 
Пушкар М. [9] Сукупність форм та методів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві 

Білуха М. [6] Вибір суб'єктом господарювання методичних прийомів відображення в бухгалтерському 
обліку фінансово-господарських операцій 

Харькова А. 
[12]

Одне із важливих питань організації бухгалтерського обліку, правильне оформлення 
якого сприяє достовірному визначенню фінансового результату і потребує правильного 
оформлення, повного розкриття у фінансовій звітності 

Джерело: авторська розробка

Таблиця 2 
Етапи формування наказу про облікову політику на підприємстві

Підготовчий етап Основний етап Завершальний етап
передбачає вивчення установчих докумен-
тів, напрямів діяльності, бізнес-планів щодо 
нових напрямів, оцінка стратегії підприєм-
ства, визначення стратегічних та тактичних 
цілей, вивчення та оцінка стану бухгалтер-
ського обліку, аналіз норм діючого законо-
давства з бухгалтерського обліку.

передбачає визначення об’єктів 
облікової політики, вибір 
елементів облікової політики 
за об’єктами, визначеними на 
попередньому етапі, докумен-
тальне оформлення наказу.

передбачає впровадження 
облікової політики на під-
приємстві, контроль за її 
дотриманням.

Джерело: авторська розробка

Рис. 1. Підходи до визначення поняття «облікова політика»  
за національними та міжнародними стандартами 

Джерело: розроблено автором з використанням [1]
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на максимізацію прибутку та роботу бухгалтер-
ської служби.

Отже, наказ про облікову політику повинен 
складатися з таких частин – це порядок орга-
нізації бухгалтерського обліку на підприємстві, 
що визначає організаційні заходи та облікова 
політика підприємства, що визначає облікові 
принципи й процедури. Положення цього На-
казу є обов’язковими до виконання для всіх об-
лікових працівників. Етапи формування наказу 
про облікову політику з метою наочності наве-
дено у табл. 2.

Часто обираючи облікову політику, підпри-
ємства стикаються з багатьма перешкодами, го-
ловні з яких є: застосування таких принципів, 
прийомів та методів бухгалтерського обліку із 
існуючої нормативної бази, що не мають місця 
на даному підприємстві і взагалі не плануєть-
ся їх використання та формальне сприймання 
наказу про облікову політику, адже національ-
не законодавство не встановлює чітких правил 
щодо формування та реалізації облікової полі-
тики [10]. 

Головним негативним чинником, що спри-
чиняє загрози вітчизняним підприємствам є 
відсутність стандарту, що регламентує форму-
вання облікової політики, на відмінну від між-
народних стандартів, що мають положення, 
що регулюють формування облікової політики 
підприємств. На державному рівні облікова 
політика регламентується декількома норма-
тивно-правовими актами: Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні», НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», П(С)БО 6 «Виправ-
лення помилок і зміни у фінансових звітах»,  
Лист Міністерства фінансів України «Про облі-
кову політику» від 21.12.2005 р. № 31-34000-
10-5/27793. Вирішення цієї проблеми полягає 
у гармонізації національних та міжнародних 
стандартів, що дозволить підвищити достовір-
ність звітної інформації та зробити її більш ко-
риснішою для прийняття стратегічних управ-
лінських рішень.

Концептуальна основа фінансової звітності, 
МСБО 1 (IAS) «Подання фінансової звітності», 
МСФЗ 1 (IFRS) «Перше застосування Міжна-
родних стандартів фінансової звітності», МСБО 
8 (IAS) «Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки», Тлумачення МСБО (SIС) 
та фінансової звітності (IFRIC) – ці всі норма-
тивно-правові документи носять рекомендацій-
ний характер [5], проте саме їх зміст є основою 
створення нормативно-правового забезпечення 
облікової політики в Україні.

Основними аспектами при формуванні об-
лікової політики відповідно до міжнародних 
стандартів є:

- стандарт, який регламентує формування 
облікової політики (МСБО 8 «Облікові політи-
ки, зміни в облікових оцінках та помилки» [3]);

- автономія підприємств у виборі розкриття 
інформації про облікову політику у фінансовій 
звітності (у примітках до фінансової звітності 
або в якості її окремого компонента);

- працівники бухгалтерського апарату роз-
робляють облікову політику підприємства від-
повідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), а управлінський персонал – 
затверджує;

- розкриття у примітках до фінансової звіт-
ності всіх ключових аспектів облікової політи-
ки відповідно до МСФЗ 1;

- відсутність регламентації структури облі-
кової політики;

- єдина облікова політика для всіх періодів, 
представлених у першій фінансовій звітності за 
МСФЗ.

Слід зазначити, що МСФЗ спрямовано на ві-
дображення реальної і об’єктивної інформації 
про поточний фінансовий стан підприємства. 
Однак для того, щоб відповідати таким стан-
дартам, вітчизняним підприємствам потрібно 
дотримуватися таких вимог МСФЗ:

- облікова політика повинна відповідати 
стандартам, що діють на кінцеву дату звітного 
періоду у першій звітності за МСФЗ;

- підприємство повинно використовувати об-
рані політику та методи оцінки для визнання всіх 
статей фінансової звітності на дату переходу;

- обрана облікова політика повинна засто-
совуватися в усіх представлених періодах [4].

Отже, застосування національних і міжна-
родних стандартів у поєднанні з єдиними мето-
дологічними засадами ведення бухгалтерського 
обліку всіма суб’єктами господарювання можли-
ва лише при розробленні та затвердженні П(С)
БО профільного спрямування, зважаючи на між-
народний досвід організації облікової політики.

Висновки. Умови невизначеності в економі-
ці, в яких діють підприємства, вимагають ство-
рення надійної системи бухгалтерського обліку. 
Провідне місце в системі організації бухгалтер-
ського обліку посідає його облікова політика, 
яка надає можливість складати достовірну фі-
нансову звітність, адже вона підприємства вста-
новлює порядок організації та ведення бухгал-
терського обліку, визначає принципи, методи 
і процедури, що використовуються ним для 
складання та подання фінансової звітності. Ві-
дображення реальної і об’єктивної інформації 
про поточний фінансовий стан підприємства та, 
як наслідок, підвищення інвестиційної прива-
бливості можливе лише за рахунок узгодженос-
ті вітчизняного та міжнародного законодавств 
з питання формування облікової політики під-
приємства. Розроблення та затвердження П(С)
БО профільного спрямування дозволить підви-
щити достовірність звітної інформації, зробити 
її більш кориснішою для прийняття стратегіч-
них управлінських рішень зважаючи на між-
народний досвід організації облікової політики.
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