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Досліджено питання сутності поняття «облікова політика» та її роль і значення для підприємств України в 

сучасних умовах господарювання. На основі даних анкетного обстеження підприємств різних галузей і форм 
власності обґрунтовується необхідність використання облікової політики на підприємствах, її доцільність та 
важливість для потреб бухгалтерського обліку. Розглянуто цілі розробки облікової політики, проблеми та мож-
ливості узгодження цілей при формуванні облікової політики, нормативно-методична база та шляхи вирішення 
питань формування облікової політики підприємств. Проведений аналіз сучасних факторів, що впливають на 
формування облікової політики підприємств. Визначено, що при розгляді побудови облікової політики за сис-
темним підходом, її сутність визначається необхідністю підпорядкування облікової інформації загальним інте-
ресам інформаційної системи підприємства, система формування облікової політики може бути представлена 
як сукупність потоків зовнішнього законодавчого та внутрішнього нормативно-методичного забезпечення ви-
робничої системи щодо формування організації та технології бухгалтерського обліку. 
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Исследованы вопросы сущности понятия «учетная политика» и ее роль и значение для предприятий Украи-

ны в современных условиях хозяйствования. На основе данных анкетного исследования предприятий различ-
ных отраслей и форм собственности обосновывается необходимость использования учетной политики на пред-
приятиях, её целесообразность и важность для нужд бухгалтерського учета. Рассмотрены цели разработки 
учетной политики, проблемы и возможности согласования целей при формировании учетной политики, норма-
тивно-методическая база и пути решения вопросов формирования учетной политики предприятий. Проведен 
анализ современных факторов, влияющих на формирование учетной политики предприятий. Определено, что 
при рассмотрении построения учетной политики с позиций системного подхода её сущность определяется не-
обходимостью подчинения учетной информации общим интересам информационной системы предприятия, 
система формирования учетной политики может быть представлена как совокупность потоков внешнего зако-
нодательного и внутреннего нормативно-методического обеспечения производственной системы касательно 
формирования организации и технологии бухгалтерского учета.        

Ключевые слова: учетная политика, процесс формирование учетной политики, цели разработки учетной 
политики. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Становлення та роз-

виток ринкової економіки неможливий без належної 
організації бухгалтерського обліку. Ринкові умови 
господарювання передбачають певні специфічні 
особливості ведення бухгалтерського обліку, зумов-
лені тим, що підприємства, як констатується в Зако-
ні України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [1], самостійно визначають 
свою облікову політику.  

Звісно, що при цьому мають враховуватись ви-
моги, які встановлені тим же законом щодо держав-
ного регулювання бухгалтерського обліку та скла-
дання фінансової звітності з метою створення єди-
них правил, які є обов'язковими для всіх підпри-
ємств та гарантують і захищають інтереси користу-
вачів. У той же час ринкові перетворення зумовлю-
ють більшу свободу дій суб'єктів господарювання, 
що стосується також технологічних аспектів забез-
печення відображення в бухгалтерському обліку 
результатів їх діяльності. Отож, на кожному підпри-
ємстві треба, базуючись на встановлених основних 

принципах, визначати власну облікову політику. 
З одного боку, це зумовлено необхідністю збе-

реження єдиної методології формування облікової 
інформації, а з іншого – особливостями діяльності 
суб'єктів господарювання і доцільністю вибору на-
йоптимальнішого варіанта ведення бухгалтерського 
обліку – від застосування тих чи інших методів фо-
рмування інформації з визначених у Положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку, до його орга-
нізаційного забезпечення через створення власної 
облікової служби на чолі з головним бухгалтером чи 
інших способів ведення, в тому числі й на договір-
них засадах із спеціалістами-аудиторами тощо. Та-
ким чином, необхідність формування теоретично 
обґрунтованої облікової політики, яка б могла бути 
практично застосована на підприємствах України, 
очевидна. 

Організаційно-методологічні засади формування 
облікової політики підприємства та проблемні пи-
тання щодо її реалізації в Україні висвітлені в нау-
кових розробках вітчизняних учених Ф. Бутинця [2], 
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З. Гуцайлюка [3], П. Житного [4, 5], Л. Ловінської 
[6], М. Пушкаря [7], М. Щирби [8] та інших. Однак і 
сьогодні розрив між теорією і практикою форму-
вання облікової політики в Україні є доволі суттє-
вим, відсутнє єдине, точне та повне визначення по-
няття „облікова політика”. Ці питання вимагають 
додаткового розгляду. 

Метою роботи є дослідження наукових підходів 
до змісту категорії «облікова політика», визначення 
цілей розробки облікової політики та шляхів вирі-
шення питань формування облікової політики під-
приємств.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Те-
рмін “облікова політика” увійшов до лексикону 
українських бухгалтерів у кінці 80-х років минулого 
століття, в результаті реформування бухгалтерсько-
го обліку, одночасно із прийняттям у 1999 році За-
кону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» і становив собою переклад 
англійського словосполучення «accounting policies». 
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» дає наступне визначення 
цього поняття – це сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання звітності [1]. 

Юридичне регулювання облікової політики та її 
зміст на національному рівні, окрім зазначеного ви-
ще Закону, визначено П(С)БО 1 “Загальні вимоги до 
фінансової звітності” [9], П(С)БО 6 “Виправлення 
помилок і зміни у фінансових звітах” [10], листом 
Міністерства фінансів України “Про облікову полі-
тику” [11]. Крім того, порядок погодження та осно-
вні питання розпорядчого документа про облікову 
політику державних підприємств, установ та органі-
зацій, що належать до сфери управління Міністерст-
ва аграрної політики, регулюється наказом “Про 
погодження облікової політики підприємства” [12]. 

Дещо інакше трактує поняття облікової політики 
МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни в обліко-
вих оцінках та помилки” [13]. Так, його параграф 5 
визначає облікові політики як конкретні принципи, 
основи, домовленості, правила і практику, застосо-
вані суб’єктом господарювання при складанні та 
поданні фінансових звітів. Можна зробити висно-
вок, що тлумачення облікової політики в українсь-
кому законодавстві відповідає міжнародним нор-
мам. Але як видно, в закінченні формулювання по-
няття «облікова політика» як за національним, так і 
за міжнародним стандартом бухгалтерського обліку, 
підкреслюється, що мова йде винятково про прин-
ципи, методи і процедури, які використовуються 
підприємством для складання та подання фінансової 
звітності, тобто, відсутня навіть згадка про бухгал-
терський облік. 

Проте, на відміну від визначення, яке наведено в 
МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни в обліко-
вих оцінках та помилки”, П(С)БО 1 “Загальні вимо-
ги до фінансової звітності” не включає у це визна-
чення домовленості та практику, які є зовнішніми 
чинниками, що визначають для конкретних еконо-
мічних умов перелік принципів фінансової звітності 
та їх зміст. Також, у МСБО (IAS) 8 йдеться про об-
лікову політику загалом, це пов’язане з тим, що за 
міжнародними правилами облікова політика, уста-
новлена щодо конкретного об’єкта обліку, вважа-
ється окремою обліковою політикою. А виходячи з 
національного визначення терміна, сукупність таких 
облікових політик саме і складає єдину облікову 
політику підприємства. 

Для з’ясування сутності досліджуваного поняття 
«облікова політика» (далі – ОП) розглянемо підходи 
до його трактування у різних літературних джерелах 
(табл. 1). 

Таблиця 1 – Підходи до трактування поняття «облікова політика» [складено автором] 
 

Джерело Визначення 

Бухгалтерський  
словник [14, с. 120] 

ОП – система способів і прийомів організації та ведення обліку на конкретному 
підприємстві, закріплена відповідним нормативним актом на невизначений термін 

Зовнішньо-економічний 
словник [15, с. 433] 

ОП – політика центрального банка щодо регулюванню облікового ринку 

Економічна  
Енциклопедія [16, с. 608] 

ОП – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємс-
твом для складання та подання фінансової звітності 

Енциклопедичний 
словник бізнесмена 
 [17, с. 197] 

ОП (див. дисконтна політика). Дисконтна політика – заходи центральних банків з 
підвищення або зниження курсу облікових ставок з метою впливу на попит і про-
позицію позикових капіталів, стану платіжного балансу та валютні курси 

Справочник бухгалтера і ау-
дитора  [18, с. 878] 

ОП – це прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку – пер-
винного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та підсумково-
го узагальнення фактів господарської  діяльності 

Барановська Т.В.  
 [19, с. 10] 

ОП – сукупність дій із формування комплексу методичних прийомів, способів і 
процедур організації та ведення бухгалтерського обліку, який відповідає особли-
востям діяльності підприємства та інтересам його власників 

Бутинець Ф.Ф. 
 [2, с. 51] 

ОП – 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. У широкому розумінні 
її можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів 
ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку) 
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Бычков М.Ф., 
Балашова Н.Н. 
 [20, с. 22] 

Облікова  політика підприємства – це прийнята підприємством сукупність спосо-
бів (прийомів) ведення бухгалтерського обліку – первинного спостереження, вар-
тісного виміру, поточного групування та підсумкового узагальнення фактів гос-
подарської діяльності 

Соколов Я.В. 
 [21, с. 397] 

ОП – засіб, що дозволяє адміністрації підприємства (фірми) легально маніпулюва-
ти фінансовими результатами 

Хабарова Л.П. 
 [22, с. 10] 

ОП – це прийнята сукупність способів ведення бухгалтерського обліку – первин-
ного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та підсумкового 
узагальнення фактів господарської діяльності 

Шпак В.А. 
 [23, с. 204] 

ОП – цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність, пов’язана з форму-
ванням облікового порядку (чіткої організації бухгалтерського обліку, з дотри-
манням встановлених правил обліку) 

Ловінська Л.Г.,  
Стефанюк І.Б. 
 [6, с. 63] 

Облікова політика суб’єкта господарювання – сукупність принципів, методів і 
процедур, що використовуються суб’єктом господарювання для ведення поточно-
го обліку, складання та подання фінансової звітності в межах, визначених Зако-
ном України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативними докумен-
тами, затвердженими Міністерством фінансів України та іншими органами вико-
навчої влади після погодження з Міністерством фінансів 

Кучеренко Т. 
[24, с. 25] 

ОП – це домовленості й практика, що проявляються у сукупності принципів, ме-
тодів і процедур, які використовує  підприємство для складання та подання фінан-
сової звітності з метою її гармонізації та створення єдиних підходів до визначен-
ня, визнання й оцінки окремих її елементів 

Пушкар М.С.,  
Щирба М.Т.  
[7, с. 151] 

ОП – конституція підприємства, яка передбачає права обов’язки системи обліку з 
приводу формування інформаційних ресурсів для менеджерів 

Кутер М.І.  
[25, с. 543] 

ОП є вибір підприємством конкретних методик, форм, техніки ведення і організа-
ції бухгалтерського обліку, виходячи з встановлених правил і особливостей діяль-
ності (організаційних, технологічних, чисельності і кваліфікації облікових кадрів, 
рівня технічного оснащення бухгалтерії) 

 
Окремі автори [3] вважають, що буквальне ви-

значення облікової політики виключає розгляд у 
його світлі такого поняття, як “організація обліку”, і 
пропонують доповнити формулювання таким чи-
ном: облікова політика – сукупність принципів, ме-
тодів і процедур, що використовуються підприємст-
вом при організації обліку його діяльності та для 
складання звітності. 

При розгляді досліджень вітчизняних науковців 
щодо формування теорії та практики облікової полі-
тики в Україні видно, що окремі автори дають різні 
визначення, і обмежується або повторенням визна-
чення наведеного у вищезазначених нормативних 
документах, або ж звуженням її до способів і проце-
дур. Отже аналіз підходів до трактування поняття 
«облікова політика» свідчить про відсутність єдиної 
думки науковців з цього приводу. Відповідно до 
розглянутих визначень облікову політику у загаль-
ному визначенні складає сукупність методів, спосо-
бів, принципів, методик, процедур та форм бухгал-
терського обліку. У закордонній науковій літерату-
рі, зокрема польській [26], облікова політика також 
визначається як перелік обов’язкових правил, про-
цедур і норм, які використовуються на практиці для 
того, щоб надана інформація про майновий стан 
підприємства, його господарську діяльність і отри-
мані фінансові результати була повною, зрозумілою, 
достовірною і такою, що підлягає використанню.  

Цікавим є визначення вченого Я.В. Соколова, 
який вважає, що «облікова політика – це засіб, що 
дозволяє адміністрації підприємства (фірми) легаль-

но маніпулювати фінансовими результатами» [21]. 
Таке трактування має сенс, оскільки відповідно до 
цілей, які переслідує підприємство, воно може вста-
новлювати ті чи інші вимоги до ведення бухгалтер-
ського обліку, що забезпечить реалізацію таких ці-
лей.  

Отже, на основі проаналізованих підходів до 
трактування облікової політики вважаємо, що під 
даним поняттям слід розуміти сукупність способів і 
прийомів ведення бухгалтерського обліку, вибраних 
підприємством індивідуально з урахуванням специ-
фіки його діяльності, для забезпечення необхідних 
результатів діяльності. 

Як зазначено у листі Міністерства фінансів Укра-
їни «Про облікову політику» [11], облікова політика 
реалізується через визначення у розпорядчому до-
кументі переліку методів оцінки, обліку і процедур, 
щодо яких нормативно-методична база передбачає 
більш ніж один їх варіант. Таким документом може 
бути наказ або розпорядження керівника підприємс-
тва, який складається з дотриманням вимог Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», чинних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та інших нормативно-
правових актів з бухгалтерського обліку і фінансо-
вої звітності. 

Розробка облікової політики та затвердження 
Наказу про облікову політику (документу, що засві-
дчує обрану облікову політику на підприємстві) від-
повідно до чинного законодавства є обов’язковою 
вимогою для підприємств. Однак, наприклад, Ніко-
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лаєва С.О. [27] зазначає, що формування облікової 
політики на підприємствах є необхідним в наступ-
них випадках: 

1) якщо законодавством передбачено кілька варі-
антів ведення обліку тих чи інших об’єктів, підпри-
ємство обирає один із них; 

2) якщо законодавча регламентація відображення 
в обліку тих чи інших фактів господарської діяльно-
сті не розроблена і підприємство самостійно розро-
бляє способи ведення обліку.  

 На думку Панкова В.В., «облікова політика за-
безпечує вирішення питань у більшості можливих 
облікових ситуаціях або визначає шляхи пошуку 
таких рішень, стаючи засобом раціоналізації та 
спрощення облікового процесу» [28]. Це тверджен-
ня, на нашу думку, правильне, оскільки облікова 
політика повинна спрощувати систему бухгалтерсь-
кого обліку на підприємстві та робити її максималь-
но ефективною відповідно до потреб керівництва 
підприємства. Подібно вважає і Кондраков М.П., 
який зазначає, що «облікова політика підприємства 
повинна включати методологічні питання (вибір 
методів оцінки і процедур ведення бухгалтерського 
обліку з існуючих альтернативних варіантів, які до-
зволені законодавством при формуванні показників 
фінансової звітності; розробку методики ведення 
управлінського обліку та складання внутрішньої 
звітності тощо); технологію ведення бухгалтерсько-
го обліку на підприємстві; організацію роботи бух-
галтерської служби підприємства» [29]. 

Іншої думки дотримується Чирка Д.М. [30], який 
вважає, що облікова політика не має обмежуватись 
тільки тими положеннями або об’єктами з бухгал-
терського обліку щодо яких існують альтернативи. 
Науковець зазначає, що вона має містити перелік 
вимог з обліку усіх об’єктів, що знаходяться на під-
приємстві з урахуванням галузевих особливостей 
діяльності суб’єкта господарювання з посиланням 
на відповідні стандарти.  

З точки зору Панкова В.В. [28], бухгалтер при 
формуванні облікової політики має виконувати три 
дії: 

1) діяти відповідно до прийнятих стандартами 
бухгалтерського обліку правил у випадках єдино 
можливого передбаченого способу; 

 2) здійснювати вибір одного способу обліку гос-
подарських операцій або організації документообігу 
у випадку існування декількох допустимих стандар-
тами бухгалтерського обліку;  

3) самостійно розробляти відповідні способи об-
ліку або організації у випадку відсутності таких.  

Таким чином, можна зробити висновок, що серед 
авторів єдиної думки стосовно необхідності форму-
вання облікової політики на підприємств немає, од-
нак всі дослідники зазначають її важливість та доці-
льність для потреб бухгалтерського обліку.  

Проте нині спостерігається формальний, вузько-
спрямований підхід до формування облікової полі-
тики, який зводиться до складання фінансової звіт-
ності відповідно до загальних вимог П(С)БО та по-
треб зовнішніх користувачів. Для вивчення стану 

організації і впливу облікової політики на процеси 
господарювання наведемо дані анкетного обстежен-
ня підприємств різних галузей і форм власності. Так 
Житний П.Є. [5] у своєму досліджені показує, що на 
більшості з обстежених ним підприємств (79,1 %) 
визначено місце облікової політики в сукупному 
управлінському процесі, на частині кількості (23,3 
%) обстежених підприємств, переважно великих, 
таких як ЗАК «Новокраматорський машинобудівний 
завод», ТОВ «Алчевський металургійний комбінат», 
облікова політика суттєво впливає на визначення 
шляхів розвитку підприємства. Решта підприємств 
вважають, що облікова політика на вирішення зга-
даної проблеми впливає наступним чином: середньо 
(39,4 %); слабко (18,6 %); зовсім не впливає (18,7 
%). Останнє стосується, передусім, державних і зби-
ткових підприємств. Зеленко С.В. [31], досліджуючи 
елементи організації  облікового процесу на 30 під-
приємствах Волинської області, виявляє, що лише 
три підприємства з досліджуваної сукупності забез-
печили їх належне розкриття на 77,8 %. Найбільш 
повно висвітлено інформацію в організаційній та 
технологічній частинах, які стосуються організації 
обробки вхідної інформації та побудови апарату 
бухгалтерії, методична частина розкрита на значно 
нижчому рівні. Така ситуація характерна для бага-
тьох підприємств. 

Це зумовлено відсутністю достатнього практич-
ного досвіду управління в ринкових умовах, недо-
оцінювання облікової політики як інструменту вирі-
шення комплексу проблем економічного характеру, 
спрямуванню уваги на формальне складання обліко-
вої політики, а також недостатнім вивченням цієї 
проблеми науковцями. 

Методологічне і організаційне керівництво сис-
темою бухгалтерського обліку на підприємстві здій-
снюється державою, яка визначає нормативні доку-
менти, що містять конкретні рекомендації, перелік 
правил окремих методик і процедур бухгалтерсько-
го обліку. Але розробка способів і процедур відо-
браження тих чи інших операцій в обліку залежить 
як від держави, так і господарюючого суб’єкта.  

Як зазначає Бутинець Ф.Ф. [2], офіційна система 
не встановлює спосіб ведення бухгалтерського облі-
ку з конкретного питання, і при формуванні обліко-
вої політики підприємство самостійно розробляє 
відповідний спосіб на підставі діючих положень. 
Тому облікова політика може формуватися на двох 
рівнях: макрорівень – політика державних органів 
щодо розвитку обліку в Україні, мікрорівень – полі-
тика конкретного підприємства з метою забезпечен-
ня надійності фінансової звітності. Житній П.Є. [5] 
також зазначає, що вплив облікової політики на до-
сягнення мети бухгалтерського обліку є концептуа-
льним питанням, яке потребує додаткового дослі-
дження особливо щодо побудови облікової політики 
як інструмента бухгалтерського обліку на макрорів-
ні. Треба пам’ятати, що облікова політика на мікро-
рівні повинна включати обліковий інструментарій, 
який охоплює всі способи і процедури обліку, за-
вдяки якому можливе поєднання вимог держави і 
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власних потреб підприємства щодо ведення обліку. 
Залежно від формування облікової політики мож-

на надати цілі розробки облікової політики (рис. 1). 
Питання, пов’язані з теоретичними і практичними 
основами формування облікової політики, потребу-
ють розгляду та розробки рекомендацій з врахуван-
ням зовнішніх та внутрішніх факторів, які діють як з 
боку держави, так і підприємства та умовно на ри-
сунку 1 розділені на формальні і управлінські. Якщо 
облікові процедури не отримали належної стандар-
тизації в компанії, ОП стає мало не єдиним і основ-
ним засобом формалізації порядку ведення обліку. З 
іншого боку, розповсюдженим став підхід, коли об-
лікова політика використовується як інструмент, за 

допомогою якого можна відстоювати інтереси плат-
ника податків у суді.  

Облікова політика визначає ідеологію економіки 
підприємства на тривалий період (як мінімум на 
календарний рік), дає змогу оперативно відреагува-
ти на зміни, що відбуваються у виробничому проце-
сі, пристосувати виробництво до умов зовнішнього 
середовища, посилює обліково-аналітичні функції в 
управлінні підприємством, допомагає знизити еко-
номічні ризики.  

Контроль за формуванням і застосуванням ОП є 
невід’ємним елементом загальної системи внутріш-
нього контролю за фактами господарського життя 
підприємства.

 
Рисунок 1 – Цілі розробки облікової політики підприємства [32] 

 
Завдяки йому здійснюється досягнення форма-

льної мети дотримання законодавства у сфері бухга-
лтерського обліку і звітності в частині вимоги до-
стовірності облікових і звітних даних організації, а 
також управлінської мети отримання в системі облі-
ку інформації, що достовірно відображає реальну 
картину фінансово-господарської діяльності органі-
зації, для обґрунтування управлінських рішень. 

Проте сам процес формування облікової політи-
ки викликає немало труднощів. Проблеми виника-
ють уже на перших етапах роботи над обліковою 

політикою – при визначенні пріоритетних напрямів 
побудови системи обліку на підприємстві. Ці на-
прями залежать від цілей, що ставлять перед собою 
розробники облікової політики. Проблема узго-
дження, поставлених при формуванні і вдосконалені 
облікової політики цілей для ухвалення рішень з 
вибору способів ведення обліку є однією з найскла-
дніших. Керівництво підприємства може ставити 
різні цілі при створенні облікової політики, які 
впливають на результат розробки документа про 
облікову політику.  
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Рис. 1 показує можливість узгодження цілей при 
формуванні облікової політики, проте ці можливості 
досить обмежені, що породжує значну кількість ва-
ріантів комбінування норм або облікових підходів. 

Вибір конкретного варіанту обліку може зробити 
істотний вплив на обсяг облікової роботи, розмежу-
вання відповідальності за ті або інші облікові про-
цеси, появу нових процедур, збільшення кількості 
створюваних і оброблюваних документів, тобто 
впливати прямо або побічно на роботу всіх структур-
них підрозділів компанії. Це призводить до необхід-
ності враховувати пропозиції і зауваження зацікавле-
них фахівців виробничих, планово-економічних, фі-
нансових і інших служб підприємства. При цьому 
учасники процесу формування облікової політики 
часто схильні відстоювати свої інтереси, наполяга-
ючи на ухваленні тих методів організації і ведення 
обліку, які спрощують їхню діяльність. Наявність 
різних підходів до облікової методології приводить 
до різноманітності сформованих на її базі показни-
ків і їх конкретних значень. Таким чином, укладачі 
облікової політики зумовлюють у майбутньому зна-
чення окремих показників, які вигідні одним учас-
никам господарських процесів і невигідні іншим. 
Існування варіантів обліку дозволяє підприємству, в 
рамках чинного законодавства, зменшувати розмір 
бази оподаткування і податків, або збільшувати 
прибуток у бухгалтерському обліку та виплачувати 
вищі дивіденди. Крім того, підпорядкування бухгал-
терського обліку цілям оподаткування часто спо-
творює реальну картину фінансово-господарської 
діяльності і обмежує використання інформації, що 
формується в системі бухгалтерського обліку, для 
обґрунтування управлінських рішень.  

Отже, пошук розумного компромісу – одне з ос-
новних завдань у процесі формування облікової по-
літики. Ще складнішим завданням є зближення в 
обліковій політиці вимог різних облікових систем: 
українського бухгалтерського і податкового обліку, 
обліку відповідно до міжнародних стандартів 
(МСФЗ), систем обліку різних компаній, що входять 
до її складу.  

Необхідно пам’ятати, що облікова політика за-
безпечує інтегрованість системи обліку з іншими 
складовими системи управління – плануванням, 
бюджетуванням, прогнозуванням, аналізом, контро-
лем – і генерує обліково-економічну інформацію для 
різних цілей, підпорядковуючись економічній полі-
тиці державі.  

При розгляді побудови облікової політики за си-
стемним підходом, його сутність визначається необ-
хідністю підпорядкування облікової інформації за-
гальним інтересам інформаційної системи підпри-
ємства з метою створення інформаційних умов для 
ефективного здійснення управлінського процесу 
господарської діяльності [5]. Система формування 
облікової політики може бути представлена як су-
купність потоків зовнішнього законодавчого та вну-
трішнього нормативно-методичного забезпечення 
виробничої системи щодо формування організації та 
технології бухгалтерського обліку (рис. 2), яка роз-
глядає систему таким чином: зовнішнє середовище 
(економічна, технологічна, соціальна політика) 
впливає на систему в межах правового поля через 
входи, виходом із системи є інформація про стан 
господарських подій на певну дату, на основі якої 
складається звітність. 

 

 
Рисунок 2 – Схема формування облікової політики (складено автором за [5]) 

 
Такий підхід орієнтує на розгляд облікової полі-

тики комплексно з позиції її впливу на забезпечення 
обліковою інформацією управлінського процесу та 
складання фінансової звітності. 

Таким чином, мають рацію ті вчені, які ствер-
джують, що облікова політика стосується не тільки 
фінансової звітності, а і перш за все всього процесу 
ведення та організації бухгалтерського обліку, кін-
цевим продуктом якого є звітність. 

На нашу думку, облікова політика передбачає:  

– упорядкування облікових процедур на підпри-
ємстві; 

– методологічне та методичне відображення 
майна підприємства, господарських операцій та ре-
зультатів його діяльності; 

– надання бухгалтерському обліку планомірності 
та цілеспрямованості; 

– забезпечення ефективності обліку.  
Відповідно до призначення, основною метою об-

лікової політики на підприємстві є формування: 
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– повної об'єктивної та достовірної інформації, 
яка максимально адекватно розкриває його  діяль-
ність для зацікавлених осіб; 

– правил використання прийомів первинного об-
ліку; 

– положень з обліку майна, зобов'язань, основ-
них засобів, фінансових інвестицій, запасів; обліку 
витрат та обчислення собівартості продукції і обся-
гів незавершеного виробництва, витрат майбутніх 
періодів і джерел забезпечення наступних витрат; 
доходів від продажу продукції, робіт, послуг. 

ВИСНОВКИ. З’ясовано що розробка облікової 
політики є важливим етапом в господарській діяль-
ності підприємства і повинна базуватися на серйоз-
ному аналізі великої кількості нормативних докумен-
тів у галузі регулювання бухгалтерського обліку та 
оподаткування, постійному моніторингу їх змін, до-
скональному знанні особливостей діяльності підпри-
ємства, функцій структурних підрозділів та їх взає-
модії, знанні поточних економічних позицій підпри-
ємства і перспектив його подальшого розвитку. 
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EVOLUTION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO ACCOUNTING POLICIES 

OF ENTERPRISES 
А. Kasich, O. Onyshсhenko  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: oksanakremenchug@gmail.com 
The article examines the essence of the «accounting policies» term and its role and importance for enterprises of 

Ukraine in the context of current economy. Based on the questionnaire survey of enterprises in various sectors and 
ownership, the necessity of accounting policies at enterprises, its relevance and importance for accounting purposes of 
enterprises are grounded. The goals of accounting policies development, their challenges and opportunities in the 
creating of accounting policies, regulatory framework and methodological ways to address the forming the accounting 
policies are considered. The analysis of current factors that influence on the creation of accounting politicies of 
enterprises is performed. It is found that, when considering the construction of accounting policies from the perspective 
of system approach its essence is determined by the need of accounting information to be subjected to the interests of 
the general purposes of an enterprise information system. The system of creation of accounting policies can be 
considered as a set of flows of external legal and internal regulatory methods of production system as for the accounting 
organization and technology forming. 

Key words: accounting policies, the formation of accounting policy, the goals of accounting policies development. 
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