






Формування облікової політики підприємства 
к.е.н., доцент Коваль Л.В. 

У сучасних умовах господарювання для кожного підприємства важливе місце при 
здійсненні фінансово-господарської діяльності відводиться питанням організації системи 
бухгалтерського обліку, зокрема у частині формування облікової політики. Оскільки 
саме облікова політика є тим важливим інструментом управління підприємством, 
завдяки якому існує можливість розумного поєднання державного регулювання і власної 
ініціативи суб’єкта господарювання з питань організації і ведення бухгалтерського 
обліку. 

Перш за все слід відмітити, що чинні нормативно-правові акти регулюють 
визначення облікової політики.   

Термін «облікова політика» (англ. – «accounting policies») офіційно був введений у 
міжнародну облікову практику в 1973 році з прийняттям МСБО 1 «Розкриття облікової 
політики» та МСБО 5 «Інформація, яка підлягає розкриттю у фінансових звітах». З 1997 
року чинний новий МСБО 1 «Подання фінансових звітів», виданий на базі попередніх 
двох стандартів, в якому містяться вимоги до порядку розкриття інформації в облікових 
політиках [8]. Окрім вищезазначеного документу варто відзначити також МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [9]. та Концептуальну основу 
до міжнародних стандартів, що містять вимоги щодо розкриття облікової інформації та 
практичні рекомендації із застосування відповідних принципів та методів в обліку, 
сприяють гармонізації стандартів бухгалтерського обліку та процедур, пов'язаних із 
висвітленням облікової політики у фінансових звітах підприємств.  

 

 
 
Рис.1. Міжнародна практика регулювання ОПП 
 
Відповідно до ЗУ «Про БО та ФЗ» облікова політика – це сукупність принципів, 

методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського 
обліку, складання та подання фінансової звітності (з 05.10.17) 
 

  

 
Так, доповнення терміну «облікова політика» сприяє повному розкриттю її 

сутності. Тому що облікова політика покликана сприяти, перш за все, веденню обліку, а 
вже потім формуванню фінансової звітності.  

1973р. – прийняття МСБО 1 «Розкриття облікової політики» та МСБО 5 
«Інформація, яка підлягає розкриттю у фінансових звітах» 

1997р. – прийняття МСБО 1 «Подання фінансових звітів» (на основі 
попередніх двох стандартів) 

2012р. – МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 

Концептуальна основу до міжнародних стандартів 

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової звітності 



Доповнення інших статей впливає на формування тих чи інших елементів 
облікової політики, які формують як методичну складову, так і організаційно-технічну. 

Якщо розглядати міжнародні стандарти, то в них прописується визначення 
«облікові політики». Тому що термін «облікова політика» застосовується до окремого 
об’єкта обліку, а їх сукупність становить облікові політики підприємства. 

Так, у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (IAS) 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» під обліковими політиками розуміють 
певні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом 
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності [9]. 

 
 

 

Основне призначення облікової політики підприємства полягає в:  
– упорядкуванні облікового процесу та лібералізації (пом’якшення державного 

тиску) системи бухгалтерського обліку на підприємстві;  
– забезпеченні формування методики обліку майна підприємства, господарських 

операцій та результатів його діяльності на основі загальноприйнятих його принципів та 
правил;  

– забезпеченні надання повної, достовірної та неупередженої інформації 
менеджменту для здійснення ефективного управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємства та визначення стратегії його подальшого розвитку;  

– забезпеченні формування та своєчасного надання інформації різним 
користувачам про показники фінансової звітності;  

– роз’ясненні користувачам внутрішньої і зовнішньої звітності конкретних правил 
та процедур ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;  

– наданні бухгалтерському обліку планомірності та послідовності; 
– підвищенні ефективності ведення бухгалтерського обліку на підприємстві [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При правильно сформованій обліковій політиці, підприємством враховуються 

умови та можливості ведення господарської діяльності (рис.2.). 
 

Облікові політики – це певні принципи, основи, домовленості, правила та 
практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні 
фінансової звітності 

Основне призначення облікової політики підприємства полягає в:  
– упорядкуванні облікового процесу та лібералізації (пом’якшення 

державного тиску) системи бухгалтерського обліку на підприємстві;  
– забезпеченні формування методики обліку майна підприємства, 

господарських операцій та результатів його діяльності на основі 
загальноприйнятих його принципів та правил;  

– забезпеченні надання повної, достовірної та неупередженої інформації 
менеджменту для здійснення ефективного управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємства та визначення стратегії його подальшого розвитку;  

– забезпеченні формування та своєчасного надання інформації різним 
користувачам про показники фінансової звітності;  

– роз’ясненні користувачам внутрішньої і зовнішньої звітності конкретних 
правил та процедур ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;  

– наданні бухгалтерському обліку планомірності та послідовності; 
підвищенні ефективності ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. 



 

 
Рис.2. Забезпечення облікової політики 
 
Кожен  рівень  облікової  політики  передбачає  наявність  нормативно-правового  

забезпечення, спрямованого  на  регламентацію  різних  аспектів  облікової  політики.  
Характеристику  основних нормативно-правових  актів,  що  регламентують  облікову  
політику  в  Україні,  наведено  в  табл. 1.   

Таблиця 1 

Нормативно-правове забезпечення облікової політики 
Нормативно-правове забезпечення Інформація нормативно-правового акта 

1 2 
МСБО  1.  «Подання  фінансової 
звітності» 

Визначає  необхідність  розкриття  облікової  політики  в  
примітках до річної звітності 

МСБО 8. «Облікові політики, зміни 
в облікових оцінках та помилки» 
 

Визначає критерії до обрання та зміни облікових політик разом з 
обліковим підходом  і  розкриттям  інформації  про  зміни  в 
облікових  політиках,  зміни  в  облікових  оцінках  та 
виправлення помилок 

Решта МСБО, МСФЗ 
 

Містять елементи облікової політики щодо конкретних її 
об’єктів або господарських операцій 

Закон  України  «Про  
бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» 

Містить визначення поняття «облікова політика», надає право 
підприємству самостійно формувати облікову політику 

НП(С)БО  1.  «Загальні  вимоги  до 
фінансової звітності» 
 

Містить  визначення  поняття  «облікова  політика»,  визначає 
способи висвітлення облікової політики підприємства під час 
розкриття інформації у фінансовій звітності 

П(С)БО 6. «Виправлення помилок і 
зміни у фінансових звітах» 
 

Визначає  причини  змін  в  обліковій  політиці;  порядок 
розкриття  інформації  в  примітках до звітів у випадку зміни 
облікової політики 

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 госпо-
дарської діяльності та величини підприємства; 



Решта НП(С)БО, П(С)БО 
 

Містять  елементи  облікової  політики  щодо  конкретних  її 
об’єктів або господарських операцій 

План  рахунків  та  Інструкція  про 
його застосування 
 

Містить інформацію про можливі варіанти обліку витрат на 
підприємстві та періодичність закриття транзитних рахунків 

Лист  МФУ «Про суттєвість у 
бухгалтерському обліку і звітності» 
 

Містить  пояснення  щодо  застосування  критеріїв  суттєвості. 
Визначення суттєвості окремих об’єктів обліку 

Методичні  рекомендації  до 
облікової політики підприємства 
 

Містить  інформацію  про  зміст  розпорядчого  документа  про 
облікову  політику,  суб’єктів  формування,  зміни  облікової 
політики 

Розпорядчий  документ  про 
облікову політику підприємства 

Особливості  ведення  обліку  та  складання  звітності  на 
конкретному підприємстві 

 
Зазначені нормативно-правові акти не регламентують структуру наказу про 

облікову політику, таким чином виносячи це питання на розгляд керівника та головного 
бухгалтера.  

Тому процес формування облікової політики та структуру наказу можна 
розглянути рис 3. 

 
Рис. 3. Етапи формування наказу про облікову політику для управління 
 
Таким чином процес формування облікової політики потрібно виводити з 

формального рівня на реальний. Позитивним було б прийняття окремого ПСБО для 
врегулювання питань формування облікової політики. 
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рівень 

Оформлення і прийняття наказу про облікову політику 

Порядок і внесення змін до облікової політики 

Контроль за виконанням облікової політики 

Порядок складання та подання фінансової звітності підприємства 

Система управління 

Прийняття ефективних управлінських рішень 


