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ВСТУП
Поняття "Облікова політика" — новий термін, який

з'явився з прийняттям Закону "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні", згідно з яким
облікова політика — це сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності.

Від уміло сформованої облікової політики зале0
жить ефективність управління бухгалтерським об0
ліком, фінансово0господарською діяльністю підприє0
мства та стратегія його розвитку на тривалу перспек0
тиву.  Тому формування облікової політики на
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підприємстві дуже трудомісткий і відповідальний про0
цес, адже підприємству доведеться не один рік працю0
вати згідно з розробленою і затвердженою ним обліко0
вою політикою.

Згідно з теоретичними положеннями праць вітчиз0
няних і зарубіжних учених під поняттям "політика" ро0
зуміють форми і методи відстежування і підтримки пріо0
ритетів для досягнення основних цілей підприємства. Це
поняття припускає наявність альтернативних напрямів,
вибір яких пов'язаний з процесом прийняття управлі0
нських рішень. Умови ринкових відносин передбачають
наявність альтернатив щодо вибору напрямів розвитку,
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обсягів виробництва, ресурсів, джерел фінансування,
форм і способів інвестицій тощо.

Всі ці управлінські рішення врешті0решт пов'язані з
поняттям "політика".

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є детальний аналіз підходів до

порядку формування облікової політики сучасного
підприємства, визначення головних причин необхідності
її нормативного регламентування і, як наслідок, визна0
чення ролі в системі управління.

Завдання дослідження:
— дослідити зміст та сутність поняття "облікова

політика" як спеціальної облікової категорії;
— виявити головні передумови необхідності форму0

вання облікової політики;
— систематизувати взаємозв'язок економічних інте0

ресів користувачів інформації облікової політики;
— узагальнити основні недоліки облікових політик

підприємств України.
У статті використано історичний та логічний метод

(для дослідження еволюції постановки проблеми та на0
ступності її вирішення), метод порівняльного аналізу
(для порівняння підходів вітчизняних та зарубіжних на0
уковців до визначення поняття "облікова політика" та
підходів до її формування).

РЕЗУЛЬТАТИ
У господарській практиці набули значного поши0

рення такі поняття, як економічна, технічна, соціаль0
на, фінансова, податкова політика тощо. Поняття "об0
лікова політика" (accounting polisy) у міжнародну
практику обліку офіційно введено в 1975 р. із впро0
вадженням Міжнародного стандарту бухгалтерсько0
го обліку 1 "Розкриття облікової політики", а в Ук0
раїні узаконено в процесі реформування бухгалтерсь0
кого обліку.

В Україні поняття "облікова політика" з'явилося в
бухгалтерському обліку на початку 900х років ХХ ст. як
наслідок перекладу Міжнародних стандартів бухгал0
терського обліку.

Потреба в цьому виникла у зв'язку з відмовою Ук0
раїни від жорсткої державної регламентації фінансо0
вої звітності і введенням національних положень (стан0
дартів) бухгалтерського обліку, адекватних міжнарод0
ним.

Головними причинами, що зумовлюють формуван0
ня облікової політики підприємства в нашій країні, є:

— перехід України на національні стандарти бухгал0
терського обліку, що мають своєю основою міжнародні
розробки в цій галузі, передбачає надання фінансовій
звітності більш управлінської, інформаційної спрямо0
ваності;

— концепція бухгалтерського обліку в Україні,
сформована на основі міжнародних і національних стан0
дартів, може бути представлена як багаторівнева струк0
тура, до складу якої входять на: мікроекономічному
рівні — виробничі системи; макроекономічному рівні —
національно0господарські галузеві системи, фінансово0
промислові системи; глобальному рівні — міжнародні
транснаціональні господарські, фінансові та фінансово0
промислові системи. На міжнародних та державних
рівнях встановлюються загальні правила фінансового
обліку, які повинні оптимально поєднувати державну
регламентацію із засадами ринкової економіки. У мас0
штабах галузі ці правила уточнюються. Докладна роз0
робка правил і визначення механізму їх реалізації ма0
ють здійснюватися на підприємстві. Оскільки кожному
підприємству властиві свої особливості, то при розробці
облікової політики необхідно передбачити ті принци0
пи, методи і процедури, які характерні для його діяль0
ності;

— після відмови держави від жорсткої регламентації
в обліку і впровадження в господарську практику

П(С)БО у підприємств з'явилися альтернативні варіан0
ти організації обліку з багатьох напрямів господарсь0
кої діяльності. Обраний оптимальний варіант ведення
бухгалтерського обліку має бути узаконений, тобто
знайти відображення в наказі про облікову політику
підприємства;

— прийняття підприємствами різної політики
щодо окремих розділів бухгалтерського обліку, яка
визначається підходами у виборі складу і порядку ве0
дення рахунків, способів оцінки активів і відобра0
женні їх в калькуляції витрат тощо, ускладнює зав0
дання зіставності та інтерпретації фінансових звітів
зовнішніми користувачами та аудиторами. Фінансо0
ва звітність повинна бути зрозумілою всім зовнішнім
користувачам, які матимуть змогу порівнювати
фінансові звіти не тільки підприємств однієї галузі,
а й підприємств різних галузей як однієї, так і різних
країн. Адже, як зауважує Є. Мних, "ні процеси іно0
земного інвестування, ні торгівлі, ні інформаційно0
го обміну неможливі за різних систем обліку, розбі0
жності показників і заходів, тому що оцінки інтересів
будуть різними".

Зіставність звітів досягається додержанням вимог
П(С)БО, МСФЗ разом із розкриттям облікової політи0
ки підприємства за всіма розділами бухгалтерського
обліку;

— в умовах вільних, нерегламентованих ринко0
вих відносин, коли сфера товарообміну є вкрай не0
стійкою, успіх підприємства визначається знанням
потреб ринку і стану зовнішнього середовища, в яко0
му воно діє. Особливе місце у цьому процесі відво0
диться фінансовій звітності, яка є кінцевою подією
облікової політики і  характеризує економічну
діяльність підприємства у зовнішньому середовищі.
За таких умов облікова політика має управлінську
спрямованість і визначає конкурентоспроможність
підприємства, його потенціал у діловій співпраці,
оцінює ступінь гарантованості економічних інтересів
самого підприємства і його партнерів у фінансових
та інших відносинах;

— розвиток ринкових відносин сприяє збільшенню
кількості користувачів фінансової інформації. Пошук
пріоритетів і вибір правильної стратегії невід'ємно по0
в'язані із коригуванням правил, посиленням одних і по0
слабленням значущості інших чинників, що відобра0
жується в обліковій політиці підприємства. У цьому разі
особливої уваги заслуговує важлива складова обліко0
вої політики — управлінський облік, який забезпечує
виявлення, вимірювання, збирання, аналіз, підготовку і
прийом інформації, необхідної управлінському персо0
налу для розробки бізнес0планів, фінансових бюджетів,
і сприяє вирішенню поточних та довгострокових еко0
номічних завдань підприємства. Отже, облікова політи0
ка пов'язана з господарською діяльністю виробничих
систем і, як правило, спрямована на їх розвиток і вдос0
коналення.

Основна мета облікової політики — забезпечити
одержання достовірної інформації про майновий і
фінансовий стан підприємства, результати його
діяльності, що є необхідним для всіх користувачів
фінансової звітності з метою прийняття відповідних
рішень.

Основне призначення і головна задача застосо0
вування підприємством облікової політики — мак0
симально адекватне відображення діяльності
підприємства, формування повної, об'єктивної і до0
стовірної інформації про неї для ефективного регу0
лювання цієї діяльності в інтересах бізнесу і зацікав0
лених осіб.

Облікова політика підприємства повинна сприяти
одержанню своєчасної і достовірної інформації для
широкого кола користувачів. Формування облікової
політики залежить від інтересів різних груп користу0
вачів облікової інформації.
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Взаємозв'язок економічних інтересів користувачів
інформації облікової політики наведений на рисунку
1.

На сьогодні сутність облікової політики дослід0
жується все більшою кількістю вітчизняних та закор0
донних науковців. Проте поняття "облікова політика"
науковцями трактується по0різному.

 Поняття "облікова політика" — новий термін, який
з'явився з прийняттям Закону "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні", згідно з яким
облікова політика — це сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності.

Так, Білуха М.Т. тлумачить облікову політику як
спосіб ведення облікового процесу.

Бутинець Ф.Ф. відмічає, що облікова політика — це
не просто сукупність способів ведення обліку, обраних
відповідно до умов господарювання, а й вибір методики
обліку, яка дає змогу використовувати різні варіанти
відображення фактів господарського життя. В широко0
му розумінні її можна визначити як управління обліком,
а у вузькому — як сукупність способів ведення обліку
(вибір підприємством конкретних методик ведення об0
ліку) [2].

Безруких П.С. дає таке визначення облікової пол0
ітики. Облікова політика являє собою вибір підприєм0
ством конкретних методик, форм, техніки ведення і
організації бухгалтерського обліку, виходячи з вста0
новлених правил і особливостей діяльності (організа0
ційних, технологічних, чисельності і кваліфікації об0
лікових кадрів, рівня технічного оснащення бухгал0
терії).

Кужельний М.В., Лінник В.Г. під обліковою полі0
тикою підприємства розуміють сукупність конкрет0
них методів і способів організації та форм ведення
бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на
підставі загальних правил та особливостей його ро0
боти [3].

Швець В.Г. облікову політику розглядає, з одного
боку, як сукупність прийомів і методів, за допомогою
яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком
в Україні в особі уповноважених на те законодавчих та
виконавчих органів влади, з іншого — як сукупність кон0
кретних методів і способів організації та форм бухгал0
терського обліку, прийнятих підприємством на підставі
загальних правил і особливостей господарської діяль0
ності.

Барановська Т.В. вважає, що облікова політика —
це вибрана підприємством, з урахуванням встановлених
норм та особливостей, методологія бухгалтерського
обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і зав0
дань та використовується з метою забезпечення на0
дійності фінансової звітності та якісної системи управ0
ління.

Ловінська Л.Г. вважає, що облікова політика су0
б'єкта господарювання — сукупність принципів, ме0
тодів і процедур, що використовуються суб'єктом гос0
подарювання для ведення поточного обліку, складан0
ня та подання фінансової звітності, визначених цим
законом (Законом України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні"), положеннями (стан0
дартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативни0
ми документами, затвердженими Міністерством
фінансів [7].

Міщенко С. Г. визначає облікову політику як обліко0
во0правову категорію і вважає складовою системи ме0
тодології бухгалтерського обліку та системи управлін0
ня.

Ми вважаємо, що найбільш змістовним є визна0
чення облікової політики, дане С.В. Свірко. Беручи
за основу дане визначення та враховуючи визначен0
ня надані іншими вченими, можна надати таке виз0
начення облікової політики — це сукупність прин0
ципів, методів, процедур, способів організації та ве0
дення поточного обліку, складання і подання фінан0
сової звітності, що обираються суб'єктом господа0

Рис. 1. Взаємозв'язок економічних інтересів користувачів інформації облікової політики
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рювання самостійно з врахуванням особливостей
його діяльності і знаходять своє відображення у
внутрішньому нормативному документі підпри0
ємства [6].

Однак на практиці часто виробнича система не до0
сягає потрібного рівня або ці процеси здійснюються
дуже поволі. На жаль, як справедливо наголошується в
економічних дослідженнях, керівництво підприємств не
надає належної уваги процесу формування облікової
політики.

На сьогодні, облікова політика більшості підпри0
ємств України не відповідає вимогам, що висуваються
П(С)БО 1 та П(С)БО 6, та не дає можливості сформува0
ти цілісне уявлення про особливості методики та орган0
ізації обліку конкретного підприємства. Виділяють ос0
новні недоліки облікових політик підприємств України
(табл. 1).

ВИСНОВКИ
Таким чином, саме в процесі реформування бух0

галтерського обліку в Україні було узаконено термін
"облікова політика". Відбулося це з прийняттям За0
кону України "Про бухгалтерський облік і фінансо0
ву звітність в Україні". У статті 1 даного Закону заз0
начається, що облікова політика — це сукупність
принципів, методів і процедур, що використовують0
ся підприємством для складання і подання фінансо0
вої звітності. Даний термін знайшов своє відобра0
ження також у Положенні (стандарті) бухгалтерсь0
кого обліку 1 "Загальні  вимоги до фінансової
звітності".

Отже, облікова політика підприємства — це не
просто сукупність принципів, методів, способів веден0
ня обліку, обраних відповідно до умов господарюван0
ня, але й вибір методів ведення обліку, які надають
можливість використовувати різні варіанти відобра0
ження фактів господарського життя залежно від по0
ставлених цілей. Іншими словами, облікову політику
в широкому розумінні можна визначити як управлін0
ня обліком, а у вузькому — як сукупність методів ве0
дення обліку.

Сьогодні є необхідним переосмислення ролі обліко0
вої політики в процесі управління підприємством. Саме
управлінська спрямованість облікової політики має
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Таблиця 1. Основні недоліки облікових політик підприємств України

сенс, оскільки повною мірою може впливати на проце0
си господарювання.

Відсутність сформованих товарних і фінансових
ринків, їх інфраструктури, достатнього досвіду роботи
підприємств у новому економічному середовищі та на0
уково обгрунтованих рекомендацій формування обліко0
вої політики, потребують суттєвого підвищення уваги
до проблем формування облікової політики підприєм0
ства.
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