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СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянуто: суть та зміст облікової політики підприємства, а також
обґрунтовано вибір концептуальної основи побудови обліку на підприємствах
України відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: облікова політика, наказ про облікову політику, міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку.
В статье рассмотрены: сущность и содержание учетной политики предприятия,
а также обоснован выбор концептуальной основы построения учета на предприятиях Украины в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: учетная политика, приказ об учетной политике,
международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности,
национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета.
Постановка проблеми. Ведення
бухгалтерського обліку та складання
фінансової і статистичної звітності на
кожному підприємстві здійснюється на
підставі нормативно-правових документів. Це дає змогу вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за єдиними принципами й формою
і таким чином забезпечувати порівнянність облікової інформації. Однак це не
означає, що підприємство, виходячи з
конкретних умов господарювання, не
може вибирати найбільш прийнятні для
нього форми ведення обліку.
Термін "облікова політика", визначений Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні", означає сукупність принципів,
методів і процедур, що використовується підприємством для складання та
подання фінансової звітності. Однак
облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з
урахуванням конкретних умов його
діяльності [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження визначення суті та порядку формування облі-

кової політики, її основних принципів та
методів займалися такі відомі фахівці
у галузі економіки, як Ф.Ф. Бутинець.
О.М. Ганяйло, С.Ф. Голов, А.Г. Загородній, М.Т. Левочок, Л.В. Чижевська та
інші. У працях цих вчених розкриваються проблеми формування облікової
політики, основних аспектів її реалізації
в практичній Діяльності підприємства [2].
Мета. Метою статті є визначення суті
облікової політики, аналіз її значення та
обґрунтування необхідності ретельного
розроблення для ефективної роботи
підприємства.
Виклад
основного
матеріалу.
Однією з важливих складових ефективної діяльності будь-якої організації
незалежно від форми її власності та
виду діяльності є адекватне, своєчасне,
впорядковане інформаційне забезпечення. Відомо, що більш ніж 80 %
інформації на підприємстві формується
на основі облікових даних. Тому якісне
інформаційне забезпечення функціонування підприємства значною мірою
залежить від правильно організованого ведення бухгалтерського обліку.
Ефективна та раціональна організація
бухгалтерського обліку на підприємстві
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починається з розроблення його облікової політики, що є основою ведення
бухгалтерського обліку [2].
"Облікова політика – сукупність
принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для
складання та подання фінансової звітності" – таке визначення облікової політики наведене в статті 1 "Визначення
термінів" Закону України від 16.07. 99 р.
№996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні".
Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна
розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим
у встановленому чинним законодавством порядку. Основна її мета – забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан
підприємства, результати його діяльності, необхідної всім користувачам
фінансової звітності для прийняття відповідних управлінських та інвестиційних рішень [3].
При виборі облікової політики необхідно враховувати наступні фактори:
• організаційно-правову
форму
(статус) підприємства;
• форму власності;
• галузеву належність;
• розміри підприємства;
• наявність структурних підрозділів;
• стратегію
фінансово-економічного розвитку;
• рівень окупності витрат;
• рівень технічної оснащеності підприємства;
• кадрове забезпечення (рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, ініціативність керівників);
• економічний стан на підприємстві
та Україні в цілому;
• стан законодавства.
Складовою частиною організації
обліку на підприємстві є перелік документів, що використовуються для первинного відображення господарських
операцій, а також перелік облікових
регістрів, необхідних для накопичення і
систематизації інформації.
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Послідовне впровадження підприємством прийнятої облікової політики
є одним з найважливіших завдань бухгалтерського обліку [4].
При формуванні облікової політики
передбачається майнова відокремленість і безперервність діяльності підприємства, послідовність застосування
облікової політики, а також тимчасова
визначеність фактів господарської
діяльності. Облікова політика повинна
відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту над формою,
несуперечності та раціональності.
Правильно розроблена облікова
політика враховує умови та можливості
ведення господарської діяльності і вона
повинна забезпечувати:
• повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності;
• готовність бухгалтерського обліку
не тільки до доходів і активів, а й до
можливих витрат та зобов'язань;
• відображення в бухгалтерському
обліку фактів та умов господарської
діяльності виходячи не тільки з їх правової форми, але й з їх економічного
змісту;
• тотожність даних аналітичного
обліку оборотам та залишкам по
рахунках синтетичного обліку на
перше число кожного місяця, а також
показників бухгалтерської звітності
даним синтетичного та аналітичного
обліку;
• раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності та величини підприємства [5]. Формування облікової
політики на підприємствах України
визначає низку проблем. На сьогодні
існують дві групи питань, які виникають
безпосередньо при реалізації облікової
політики.
Перша група виникає при здійсненні
вибору принципів, прийомів та методів бухгалтерського обліку із існуючої
нормативної бази. Друга група питань
пов'язана з відсутністю або нечітким
формулюванням в нормативній базі
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вказівок щодо відображення в обліку і
звітності окремих господарських ситуацій [2].
Оскільки ефективне формування
облікової політики передбачає окрім
знання чинної нормативної бази, ще й
вміння творчого її застосування, основними проблемами, які виникають при
формуванні облікової політики підприємства є: чинне бухгалтерське та податкове законодавство на якому ґрунтуються принципи, прийоми та методи
бухгалтерського обліку, які використовуються підприємством; фактор
ризику, оскільки рішення приймаються
під дією суб'єктивного судження; недостатня інформованість користувачів
фінансової інформації про нові методи
обліку;неможливість через механізм
облікової політики підприємствами
вирішувати питання, які безпосередньо
не входять до їх компетенції та не врегульовані нормативними документами.
Таким чином, облікова політика
є сукупністю конкретних елементів
організації бухгалтерського обліку,
які визначаються підприємством на
підставі загальноприйнятих правил.
Облікова політика передбачає відкри-

тість для зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації, що відображається у фінансовій звітності. За даними
фінансової звітності встановлюється
майновий та фінансовий стан підприємства, його платоспроможність, основні засади господарювання, тенденції в
покращенні (погіршенні) діяльності підприємства та інші показники [5].
Висновки. Основними завданнями
облікової політики є: максимально
об'єктивно
відобразити
діяльність
підприємства, сформувати повну і
достовірну інформацію в управлінні
підприємства. Облікова політика – це
сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, обраних підприємством як відповідних умов, тобто
це порядок здійснення первинного
спостереження, вартісного виміру,
поточного угрупування і підсумкового
узагальнення фактів господарської
діяльності підприємства чи реалізація
методу бухгалтерського обліку. Облікова політика на підприємствах розробляється головним бухгалтером й
затверджується керівником підприємства виходячи з ПБУ 1/98 «Облікова
політика організації».
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ESSENCE ACCOUNTING POLICIES
The term "accounting policy" defined by the Law of Ukraine "On Accounting and
Financial Reporting in Ukraine" means a set of principles, methods and procedures
used now for preparation and presentation of financial statements. However, the
accounting policies and methods of determining and accounting for the company with
the specific conditions of its activities.
One of the important components of effective operation of any organization, regardless of its form of ownership and type of activity is adequate, timely, orderly information provision. We know that over 80% of the information in the enterprise is based
credentials. Therefore qualitative information support of the enterprise largely depends
on properly organized accounting. Efficient and rational organization of accounting in
the enterprise development begins with its accounting policy, which is the basis of
accounting.
The accounting policies are an integral part of the financial statements and should
be developed independently by each company in Ukraine, registered in the legally
established order. Its main purpose – to provide to obtain reliable information about
the property and financial condition, results of operations, required all users of financial statements for appropriate management and investment decisions. The accounting policies involves openness to external users of financial information shown in the
financial statements. According to financial statements set property and financial condition, its ability to pay, the basic principles of economic trends in improvement (deterioration) of the company and other indicators. The main tasks of accounting policy,
as objectively as possible reflect the activities of the company, to form a complete and
accurate information to the management company.
Keywords: accounting policies, the order of accounting policies, international
accounting standards and financial reporting, national provisions (standards) of
accounting.
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