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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено питання щодо суті облікової політики 

виходячи з національних та міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку, практичного досвіду підприємств. Визначе-
но значення облікової політики як основного документа, який 
забезпечує діяльність підприємств згідно з потребами фінан-
сової звітності. Розмежовано елементи облікової політики, що 
регулюють облікове відображення доходів, витрат та фінан-
сових результатів.

Ключові слова: доходи, витрати, фінансові результати, 
облікова політика, наказ про облікову політику.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован вопрос о сути учетной политики исхо-

дя из национальных и международных стандартов бухгалтер-
ского учета, практического опыта предприятий. Определены 
значения учетной политики как основного документа, который 
обеспечивает деятельность предприятий в соответствии с по-
требностями финансовой отчетности. Разграничены элемен-
ты учетной политики, регулирующие учетное отражение дохо-
дов, расходов и финансовых результатов.

Ключевые слова: доходы, расходы, финансовые резуль-
таты, учетная политика, приказ об учетной политике.

ANNOTATION
This article explores the questions about accounting policy 

based on national and international accounting standards, practi-
cal experience of businesses. It is determined value of accounting 
policy as the main instrument that provides business activity in ac-
cordance with the needs of the financial statements. It as separat-
ed elements of accounting policy that regulate accounting registra-
tion reflection revenues, expenses and financial results.

Keywords: income, expenses, financial results, accounting 
policy, the order about the accounting policies.

Постановка проблеми. Реформуванням сис-
теми бухгалтерського обліку відповідно до між-
народних стандартів фінансової звітності дає 
суб’єктам господарювання більше самостійності 
в організації бухгалтерського обліку та виборі 
способів і методів ведення бухгалтерського об-
ліку. Така самостійність проявляється у фор-
муванні облікової політики підприємства, що 
виконується на підставі положень чинного за-
конодавства. Ступінь свободи підприємства у 
формуванні облікової політики обмежений дер-
жавною регламентацією обліку, однак серед іс-
нуючого переліку методик і облікових процедур 
допустимі альтернативні варіанти. На сьогод-
нішній день налічується чималий ряд варіацій у 
підходах і методах обліку тих чи інших об’єктів. 
Обираючи та комбінуючи їх між собою, можна 
отримувати абсолютно різні дані про модель гос-
подарської діяльності підприємства і, зокрема, 

про розміри фінансових результатів діяльності. 
Тому є важливим чітке визначення тих рамок, 
у межах яких підприємства мають право вибору 
тієї чи іншої методики обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні, організаційні та методичні аспекти 
формування облікової політики підприємства 
досліджували багато вітчизняних вчених, се-
ред яких Т.В. Барановська, Л.В. Городянська, 
А.Г. Загородній, Г.О. Партин, П.Є. Житний, 
Т.М. Сльозко, Т.М. Сторожук, В.А. Кулик 
та ін. Однак, необхідність розробки науково об-
ґрунтованих рекомендацій щодо трактування, 
формування, реалізації й адаптації облікової 
політики підприємств щодо доходів, витрат та 
фінансових результатів відповідно до особли-
востей національної системи бухгалтерського 
обліку та міжнародних стандартів фінансової 
звітності, а також потреба у чіткому формулю-
ванні ряду питань практичного характеру зу-
мовили актуальність та потребу подальшого до-
слідження цієї проблеми.

Мета статті полягає у визначенні та розгля-
ді основних питань облікової політики підпри-
ємства щодо доходів, витрат та фінансових ре-
зультатів підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ураховуючи сьогоденні зміни в економічному 
розвитку країни, підприємство повинно по-
стійно адаптуватися до змін зовнішнього кон-
курентного середовища, в якому здійснюється 
його господарська діяльність. Полегшення здій-
снення даного процесу вбачається у вирішенні 
питань щодо облікової політики, яка повинна 
відображати всі аспекти організації обліку на 
підприємстві. Основною метою діяльності будь-
якого підприємства є досягнення високих фі-
нансово-економічних результатів, а облікова 
політика сприяє досягненню цієї мети. 

На державному законодавчому рівні Зако-
ном України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» встановлено, що 
облікова політика – це сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються під-
приємством для складання та подання фінансо-
вої звітності [1]. Міжнародний стандарт бухгал-
терського обліку 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки» трактує облі- Б
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кову політику як конкретні принципи, основи, 
домовленості, правила та практику, застосовані 
суб’єктом господарювання при складанні та по-
данні фінансової звітності [2]. 

Як бачимо, спільною особливістю визначен-
ня облікової політики у вітчизняних та міжна-
родних стандартах є те, що облікову політику 
обмежовують лише складанням та поданням 
фінансової звітності й не поширюють на питан-
ня організації та ведення обліку. Тому, на нашу 
думку, наведені визначення облікової політики 
повністю не відображають її призначення в об-
ліковій системі підприємства.

Т.В. Барановська зазначає, що облікова по-
літика – це певний порядок дій, спрямованих 
на збір, обробку та надання необхідної інфор-
мації відповідним користувачам для реаліза-
ції власних інтересів у сфері бухгалтерсько-
го обліку [3, с. 18]. А.Г. Загородній облікову 
політику трактує як «…сукупність способів 
ведення бухгалтерського обліку (первинного 
нагромадження, вартісного вимірювання, по-
точного групування і підсумкового узагальнен-
ня фактів господарської діяльності) відповідно 
до особливостей його господарської діяльності» 
[4, с. 133]. Т.М. Сльозко відмічає, що «обліко-
ва політика – це вибір самим підприємством 
певних і конкретних методик, форми і техні-
ки ведення бухгалтерського обліку виходячи 
з чинних нормативних актів і особливостей 
діяльності підприємства» [5, с. 21]. Л.Г. Ло-
вінська, І.Б. Стефанюк стверджують, що «об-
лікова 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 Міністер-
ством фінансів» [6, с. 63]. 

Отже, підсумовуючи усі наведені вище ви-
значення ми погоджуємось із думкою В.А. Ку-
лик про те, що на законодавчому рівні необ-
хідно закріпити наступне визначення: облікова 
політика підприємства – це система способів 
ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності, що використовується під-
приємством для інформаційного забезпечення 
прийняття економічних рішень та передбачає 
найбільш достовірне відображення фактів гос-
подарської діяльності [7, с. 54].

Сформована облікова політика при веденні 
бухгалтерського обліку повинна забезпечити:

– незмінність протягом поточного року при-
йнятої методології відображення окремих гос-
подарських операцій та оцінки майна. Зміна 
методології обліку на наступний рік повинна 
передбачатись у Примітках до річної фінансової 
звітності;

– повноту відображення в обліку за звітний 
період усіх господарських операцій, що були 
проведені за цей час, та результатів інвентари-
зації майна і зобов’язань;

– правильність віднесення доходів та витрат 
до відповідних звітних періодів, незалежно від 
часу надходження доходів та оплати витрат, 
якщо інше не встановлено чинним законодав-
ством;

– розмежування в обліку поточних витрат 
на виробництво та капітальних інвестицій;

– тотожність даних аналітичного обліку 
оборотам та залишкам синтетичного обліку на 
перше число кожного місяця.

Отже, зміст облікової політики ґрунтується 
на національних стандартах ведення бухгалтер-
ського обліку. Якщо ж, ураховуючи специфіку 
господарської діяльності, способи ведення об-
ліку не встановлені, підприємство самостійно 
розробляє відповідні процедури, виходячи з ви-
мог законодавства й нормативних актів з бух-
галтерського обліку.

Зазначимо, що документальне оформлення 
облікової політики підприємств реалізується у 
форматі Наказу про облікову політику, який є 
сутнім внутрішнім регламентом, що регулює 
організацію облікового процесу підприємства. 
Наказ розробляється головним бухгалтером та 
затверджується керівником підприємства. За-
уважимо, що від складових елементів облікової 
політики залежить правдиве ілюстрування гос-
подарських операцій та їх узагальнення в бух-
галтерській звітності.

Методичними рекомендаціями щодо обліко-
вої політики підприємства передбачено наступ-
ні елементи облікової політики підприємства:

– стосовно доходів: порядок оцінки ступеня 
завершеності операцій з надання послуг; поря-
док визначення ступеня завершеності робіт за 
будівельним контрактом;

– стосовно витрат: порядок обліку і розподі-
лу транспортно-заготівельних витрат, ведення 
окремого субрахунку обліку транспортно-заготі-
вельних витрат; застосування класу 8 та/або 9 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій; перелік і склад змін-
них і постійних загальновиробничих витрат, 
бази їх розподілу; перелік і склад статей каль-
кулювання виробничої собівартості продукції 
(робіт, послуг); базу розподілу витрат за операці-
ями з інструментами власного капіталу;

– стосовно фінансових результатів: підходи 
до періодичності зарахування сум дооцінки нео-
боротних активів до нерозподіленого прибутку; 
порядок виплат, які здійснюються за рахунок 
прибутку (для державних і комунальних під-
приємств); дату включення простих акцій, ви-
пуск яких зареєстровано, до розрахунку серед-
ньорічної кількості простих акцій в обігу.

На разі на багатьох підприємствах немає чіт-
ко розробленого документу про облікову політи-
ку, що негативно впливає на ведення обліку та 
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формування інформації для прийняття ефектив-
них рішень щодо діяльності суб’єкта господарю-
вання. Наприклад, за результатами нашого до-
слідження визначено, що в наказі про облікову 
політику ДП «Чортківський комбінат хлібопро-
дуктів» містяться лише такі елементи: вартісна 
межа і строки корисного використання основних 
засобів: первісна вартість більша 2 500 грн. і 
строки корисного використання – більше 1 року; 
вартісна межа і строки корисного використан-
ня інших необоротних матеріальних активів 
(малоцінних необоротних матеріальних акти-
вів) – активи вартістю до 2 500 грн., і строк ко-
рисного використання яких більше 1 року; пря-
молінійний метод амортизації основних засобів 
та нематеріальних активів; спосіб амортизації 
малоцінних необоротних матеріальних активів: 
амортизація нараховується в першому місяці їх 
використання в розмірі 100% первісної вартості; 
метод середньозваженої собівартості при вибутті 
у виробництво сировини.

У результаті проведеного аналізу наказу про 
облікову політику досліджуваного підприєм-
ства встановлено, що на сьогодні процесу фор-
мування облікової політики приділяється недо-
статньо уваги як з боку бухгалтерської служби, 
так і з боку управлінського персоналу. Так, на-
приклад, зміст наказу на новий фінансовий рік 
здебільшого є дублюванням уже діючого, хоча 
економічні обставини підприємства вимагають 
суттєвих змін в організації облікової практики. 
Ситуацію, що склалася, можна пояснити тим, 
що в Україні на разі не має стійких товарних 
та фінансових ринків та досліджуване підпри-
ємство провадить свою діяльність в 
умовах дефіциту матеріальних ресур-
сів. Суб’єкти бізнесових одиниць пере-
важно в збиток примушені функціо-
нувати за правилами, що диктують їм 
інвестори, постачальники сировини. 
Тому виникає ситуація, коли немож-
ливо повно й системно реалізувати не 
тільки специфічні, а й основні прин-
ципи бухгалтерського обліку: безпе-
рервність, послідовність, нарахування 
та відповідність доходів і витрат тощо. 

Згідно з діючим законодавством 
суб’єкти господарювання самостійно 
визначають основні положення об-
лікової політики, але при цьому по-
винні враховувати базові принципи 
ведення бухгалтерського обліку. В об-
ліковій політиці слід ілюструвати 
тільки ті домінанти облікового про-
цесу, які мають декілька дозволених 
нормативними актами більш вищих 
альтернативних варіантів застосову-
вання. Однозначні правила законів, 
положень, інструкцій, що використо-
вуються в бухгалтерській практиці, у 
наказі про облікову політику не мають 
дублюватися. П.Є. Житний пропонує 
розглядати в ролі основного довгостро-

кового розпорядчого документу Положення або 
стандарт підприємства про облікову політику 
[8, с. 5]. Визначальним чинником при виборі 
типу документа для оформлення облікової по-
літики є величина підприємства [9, с. 48]. Так, 
на малих підприємствах оформлення облікової 
політики слід здійснювати у вигляді наказу ке-
рівника або розпорядження власника. На вели-
ких підприємствах варто розробляти документ 
про облікову політику у вигляді положення.

Слушною є пропозиція Т.М. Сторожук 
[9, с. 47] про виокремлення документу, який ви-
значає організацію управлінського обліку – «По-
ложення про внутрішньогосподарський (управ-
лінський) облік». Його метою є визначення 
єдиних на підприємстві організаційних та мето-
дичних підходів до внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку в частині централізації 
управління з визначенням центрів відповідаль-
ності, центрів витрат і доходів, розподілу відпо-
відальності та обов’язків щодо його організації та 
ведення; формування документації, складання та 
подання звітності для задоволення інформацій-
них потреб внутрішніх користувачів [9, с. 47]. 
В якості документів управлінського обліку слуш-
но застосовувати розроблені облікові регістри та 
форми внутрішньогосподарської звітності.

Управління підприємством потребує належ-
ної організації обліку у всіх структурних під-
розділах підприємства, тому дуже важливо 
визначитися з етапами формування облікової 
політики. П.Є. Житний деталізує кроки фор-
мування облікової політики, виокремлюючи 
такі етапи: організаційний, підготовчий, ви-
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Визначення форм ведення бухгалтерського обліку;
організаційної побудови бухгалтерської служби підприємства

Визначення осіб, які займаються веденням обліку витрат,
доходів і фінансових результатів та їх обов’язків

Визначення переліку первинних документів та затвердження 
графіку документообороту

Визначення порядку узагальнення даних у регістрах обліку та 
формах управлінської звітності

Формування робочого плану рахунків у частині витрат, доходів
та фінансових результатів

Метод оцінки витрат і доходів та умови їх визнання

Склад витрат і доходів

Перелік і склад статей калькуляції собівартості продукції,
загальновиробничих, маркетингово-збутових витрат і бази їх

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості 

Підготовка, обговорення та підписання документа про облікову 
політику підприємства

Елементи облікової політики

Рис. 1. Організаційна модель відображення  
в обліковій політиці витрат, доходів  

та фінансових результатів підприємств



774

Випуск 9. 2016

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

значення зовнішніх умов і процесів, формуван-
ня чинників внутрішнього середовища, вибору 
елементів облікової політики за об’єктами, ін-
формаційного забезпечення та заключний етап 
[8]. Л.В. Городянська [10, с. 140] пропонує 
здійснювати формування облікової політики за 
трьома етапами: організаційним, технологіч-
ним та заключним. 

З метою надання повної, достовірної та сво-
єчасної інформації для потреб управління й 
оптимізації процесу підготовки документу про 
облікову політику пропонується його форму-
вання здійснювати за організаційно-технічним, 
методичним і заключним етапами (рис. 1). 

У розрізі кожного з етапів визначаються 
елементи облікової політики з урахуванням 
специфіки діяльності підприємства. Таке фор-
мування аспектів облікової політики забезпе-
чить: єдиний підхід до організації та методики 
ведення бухгалтерського обліку витрат, доходів 
і фінансових результатів; надання своєчасної, 
достовірної та повної інформації про них пер-
соналу усіх рівнів для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Облік витрат, доходів та фінансових резуль-
татів має свої особливості та певні відмінності 
у різних галузях підприємницької діяльності, 
незважаючи на те що базується на одних і тих 
самих стандартах [9, с. 295]. Саме тому вибір 
елементів облікової політики у контексті запро-
понованих етапів її формування – прерогатива 
підприємства залежно від його величини та спе-
цифіки діяльності.

На підприємствах із заготівлі та переробці 
зерна при розробці документу, який регламен-
тує облікову політику, на організаційно-техніч-
ному етапі треба визначитися з:

– формою ведення бухгалтерського обліку;
– організаційною побудовою бухгалтерської 

служби підприємства;
– особами, які займаються веденням обліку 

витрат, доходів і фінансових результатів, та їх 
обов’язками;

– переліком первинних документів та графі-
ком документообороту;

– порядком узагальнення даних у регістрах 
обліку та формах управлінської звітності.

При формуванні елементів облікової політи-
ки методичного етапу доречно вказати:

– методи оцінки витрат і доходів. Урахо-
вуючи специфіку діяльності зернопереробних 
підприємств, при виборі елементів облікової 
політики стосовно витрат і доходів доцільно 
дотримуватися вимог П(С)БО 15 «Доходи», 
П(С) БО 16 «Витрати». Зокрема, доходи оці-
нюються за справедливою вартістю отриманих 
активів у результаті їх надходження чи збіль-
шення їхньої вартості. Оцінка витрат прово-
диться у сумі справедливої вартості активів, 
визначеної при їх вибутті або зменшенні вар-
тості з урахуванням нормативів, оптимальних 
методів обліку витрат і калькулювання собі-
вартості продукції;

– умови визнання витрат і доходів. Зокрема, 
витратами визнається зменшення економічних 
вигод за рахунок: вибуття активів, зменшен-
ня вартості активів у результаті їх знецінен-
ня, зменшення корисності тощо та збільшення 
зобов’язань. Доходами визнається збільшення 
економічних вигод унаслідок: надходження 
активів, збільшення їх вартості та зменшення 
зобов’язань;

– перелік і склад статей калькуляції собівар-
тості продукції, маркетингово-збутових та за-
гальновиробничих витрат і базою їх розподілу. 
Так, до маркетингових витрат слід відносити: 
витрати, пов’язані з проведенням маркетин-
гових досліджень та вивченням ринку збуту; 
витрати на рекламу; заробітну плату торгових 
представників; утримання місць продажу; тор-
гові знижки тощо.

Витрати на збут формуються за рахунок: вар-
тості пакувальних матеріалів; витрат на ремонт 
тари; оплати праці та комісійних винагород 
продавцям, агентам і робітникам підрозділів, 
які забезпечують збут; витрат на утримання 
основних засобів, інших матеріальних необо-
ротних активів, пов’язаних зі збутом продук-
ції; витрат на транспортування продукції між 
складами підрозділів підприємства;

– методи обліку витрат. Ураховуючи галузе-
ву специфіку виробництва, облік витрат доціль-
но здійснювати за однопередільним методом із 
застосуванням елементів нормативного методу 
обліку в частині витрачання сировини. Це за-
безпечить отримання повної та достовірної облі-
кової інформації про витрати на кожному етапі 
виготовлення продукції;

– основні принципи формування робочого 
плану рахунків у частині витрат, доходів та фі-
нансових результатів підприємства.

Заключний етап передбачає підготовку, роз-
гляд та підписання документу про облікову по-
літику підприємства.

У нормативних актах хоч і наводяться ви-
моги до основних аспектів облікової політи-
ки та конкретного їх застосування, проте не 
враховуються організаційно-технологічні осо-
бливості діяльності підприємств. Це пояснює 
важливість розробки такого документу про 
облікову політику, який дозволить забезпечи-
ти надання повної, своєчасної та достовірної 
інформації про витрати, доходи та фінансові 
результати.

Інструкцією про застосування Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій завбачено можливість само-
стійного вибору підприємством періодичності 
визначення фінансового результату: щомісячно 
та щорічно. 

Підприємство самостійно може обрати 
один із запропонованих варіантів, однак 
варто відмітити, що перший спосіб є най-
більш доцільним, оскільки складання про-
міжної звітності є обов’язковим, тому ви-
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значення фінансового результату щомісячно 
є доречним.

Отже, у ході розвідки з метою дослідження 
ефективності формування та реалізації обліко-
вої політики підприємства в частині бухгалтер-
ського обліку доходів, витрат та фінансових 
результатів наведено три взаємопов’язані скла-
дові облікової політики – організаційно-тех-
нічну, методичну та заключну. У свою чергу, 
розмежовано елементи облікової політики, що 
регулюють облікове відображення доходів, ви-
трат та фінансових результатів.

Висновки. Використання облікової полі-
тики є ефективним засобом підвищення рен-
табельності господарської діяльності підпри-
ємств та забезпечення стійкого фінансового 
стану суб’єктів господарювання. Облікова по-
літика в частині доходів, витрат та фінансових 
результатів має вагоме значення для ефектив-
ної організації бухгалтерського обліку, тому 
що доцільність, обґрунтованість та деталізація 
процесу обліку доходів, витрат потрібні для 
ухвалення управлінських рішень, визначення 
результатів діяльності підприємства, виконан-
ня певних завдань структурними підрозділами, 
визначення фактичної ефективності організа-
ційних заходів щодо розвитку й удосконален-
ня господарської діяльності підприємства. За-
пропоновані рекомендації щодо формування 
складових облікової політики в розрізі наве-
дених елементів сприяють створенню належ-
ного механізму управління процесами обліку 
витрат, доходів та фінансових результатів гос-
подарюючої одиниці.
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